
Dräger X-plore® 3300/3500
Félálarc

Tökéletes kombináció: a modern kialakítás és kis súly fokozott védelmet és
kényelmet biztosít. Válassza a kevés karbantartást igénylő, költséghatékony
Dräger X-plore® 3300 félálarcot, vagy ha nehéz körülmények között hosszú
távú védelemre van szükség,
a Dräger X-plore® 3500 változatot.
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A FlexiFit fejpántok biztosítják a  

nyomás egyenletes elosztását

A keresztszíjak gondoskodnak

a rögzítésről

Az orr-rész lépcsőzetes 
elrendezésének

köszönhetően kevesebb helyen 
nyomja az orrot

A bőrbarát anyagok
megelőzik a bőrirritációt

A nagy kilégzési szelep

megkönnyíti a kilégzést

A kompakt, keskeny proilú 
kialakítás optimális látóteret 
biztosít

A lelógó szíjak segítségével
könnyen fel- és levehető
(X-plore® 3500)

A bajonettcsatlakozó megkönnyíti
a szűrők csatlakoztatását



Előnyök
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Kényelmes: könnyű, alacsony ellenállású lélegzés

A légzésvédő maszkok innovatív formája biztosítja a könnyű, kényelmes lélegzést. A kilégzési szelep nagy
nyílása csökkenti a légzési ellenállást. Az orr-rész lépcsőzetes elrendezése optimális nyomáselosztást biztosít.
A maszk anyagánál is figyelembe vettük a kényelmet: az X-plore 3500 a különösen puha és bőrbarát DrägerFlex
anyagból készült. Az első osztályú kényelem kiváló tartóssággal párosul.

Pontosan illeszkedik: optimálisan igazodik minden archoz

A szűrők oldalsó elhelyezése és a maszkok lapos kialakítása maximális látóteret és biztonságos illeszkedést
nyújt még plexiüveggel viselve is. A Dräger FlexiFit fejpántok még tovább fokozzák a kényelmet. Puha anyagának
és ergonomikus formájának köszönhetően a maszk tökéletesen illeszkedik szinte minden viselőhöz. A fejpánt
még sisak alatt is szinte észrevétlen. Innovatív formatervének köszönhetően a fel- és levétel során nem akad be
viselője hajába. A maszk különleges keresztszíjai könnyen állíthatók, és biztosítják a nyomás és súly optimális
eloszlását, így a maszk még kényelmesebben viselhető. A maszk három méretben (S, M és L) kapható, így
mindig biztosítható az optimális illeszkedés.

Biztonságos: az innovatív termékjellemzők optimális biztonságot nyújtanak

A Dräger félálarcai híresek precíziós formatervükről, amely garantálja az optimális védelmet. Így például
a szelep lépcsőzetes kialakítása kivételesen erős zárást biztosít. A speciális formájú, rugalmas orr-rész
az arc vonalait tökéletesen követve, rendkívül pontosan illeszkedik, még védőszemüveg viselésekor is.
A Dräger X-plore® 3300 és 3500 két oldalán egy-egy bajonettcsatlakozó található, amelyre a Dräger X-plore
családba tartozó bajonettszűrők szerelhetők. Ezek a szűrők a biztonságot is növelik: mindkettőt annyira egyszerű
felszerelni, hogy gyakorlatilag lehetetlen hibásan rögzíteni őket.

Egyszerű: a könnyebb kezelés érdekében továbbfejlesztett formaterv

Mindkét maszk a lehető legkevesebb alkatrészből készül. Ennek előnye a gyors és egyszerű tisztítás. Nincs
szükség különleges képzésre sem a légzésvédő maszkok használatához, sem szét- és összeszerelésükhöz.
A Dräger X-plore 3500 gyorscsatos szíjakkal van felszerelve. Így a maszk könnyen eltávolítható a nyaknál lévő
csat kioldásával (anélkül, hogy először le kellene venni a sisakot). Amikor a maszk készenléti pozícióban van,
a belső része a törzzsel párhuzamos marad, ami védi a szennyeződéstől.

A tökéletes készlet bármilyen munkához

Háromféle előre összeállított készlet kapható, amelyek tartalmazzák az X-plore 3000 félálarcokat és két
szűrőt – a munkavégzéshez szükséges összes eszközt. A poros környezetben való munkához az építkezési
készletet ajánljuk. A vegyi készlet a vegyszerekkel, gőzökkel és különféle részecskékkel való munkavégzéshez
megfelelő – például mintavételhez, keverékek készítéséhez és takarításhoz. Ha pedig festékekkel vagy lakkal
dolgozik, illetve szerves vegyületekkel, folyadékokkal, szilárd részecskékkel tisztít vagy készít elő felületeket,
válassza a szobafestői készletet.



Részletek
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X-plore® 3000 készlet festők számára X-plore® 3000 készlet az építőipar
számára

X-plore® 3000 készlet a vegyipar
számára
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X-plore® 3500 nyakpánt

Rendszer-összetevők
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Dräger X-plore® Bayonet

A Dräger innovatív X-plore® Bayonet szűrőcsaládja az alkalmazások
széles köréhez készült. A modern kialakítást alacsony légzési
ellenállással ötvözi. Mivel a bajonettszűrő a légzőálarc oldalán található,
a látómező széles és zavartalan.



Rendszer-összetevők
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Dräger X-pect® 8100 védőszemüveg

A Dräger X-pect® 8100 klasszikus védőszemüveg, amely számos
munkaterülethez és az üzembe látogatók számára is megfelelő. Ez
a védőszemüveg nagy látóteret biztosít, és dioptriás szemüveggel is
viselhető. Mindegyik védőszemüvegünk kompatibilis a légzésvédelmi
eszközökkel, például a félálarcokkal.
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Dräger X-pect® 8200 és 8300 védőszemüvegek

A Dräger X-pect® 8200 és 8300 védőszemüvegeket optimális
illeszkedésre és magas szintű kényelemre terveztük. Első osztályú
anyagaiknak köszönhetően élettartamuk hosszú. Mindegyik típus
különleges jellemzőkkel rendelkezik, így például puha orr-résszel vagy
lapos, rugalmas halántékrésszel, így kielégítik az egyedi igényeket is.
Mindegyik védőszemüvegünk kompatibilis a légzésvédelmi eszközökkel,
például a félálarcokkal.
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Dräger X-pect® 8500 védőszemüveg

A Dräger X-pect® 8500 szemet teljesen körülölelő formája, kis súlya
és a dioptriás szemüvegekkel is tökéletes illeszkedése prémium
védelmet biztosít a szemnek. A szemüveg és az arc között nincs
rés, így a szem teljes mértékben védve van a portól és fröccsenő
folyadékoktól. Ezenkívül ez a védőszemüveg nagyon tartós, és
könnyedén kombinálható más védőeszközökkel, például Dräger
félálarcos légzőkészülékekkel.



Kapcsolódó Termékek
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Dräger X-plore® 4700

A Dräger X-plore® 4700 egy kiváló komfortot és kiemelkedő
szivárgásmentességet kínáló robusztus félálarc nagy igényeket támasztó
alkalmazásoknál. A gázok, gőzök és részecskék elleni védelemre
rendelkezésre álló szűrők széles körének köszönhetően ideálisan
használható különféle iparágakban.



Műszaki adatok
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Dräger X-plore® 3300: Puha TPE – bőrbarát, kényelmes, könnyű,
áttetsző szürke

Maszk törzse

Dräger X-plore® 3500: DrägerFlex – maximálisan bőrbarát,
hipoallergén, rendkívül kényelmes, tartós, fekete

Méretek kicsi (S), közepes (M), nagy (L)
Tömeg kb. 95 g
Engedélyek CE tanúsítvány (EN 140)
Karbantartás A Dräger X-plore® 3500 maszkhoz kapható pótalkatrészek
Kiegészítők Dräger X-plore® 3500: lelógó hevederrendszer

Rendelési információk

S méret R 55 331
M méret R 55 330

Dräger X-plore® 3300 félmaszk

L méret R 55 332
S méret R 55 351
M méret R 55 350

Dräger X-plore® 3500 félmaszk

L méret R 55 352

Készletek (Álarc + szűrők)
S méret 37 08 069
M méret R 57 793

Készlet festők számára:
Dräger X-plore® 3300 + 2 db A2 P3 RD
kombinált szűrő L méret 37 08 070

S méret 37 08 071
M méret R 57 794

Készlet a vegyipar számára:
Dräger X-plore® 3300 + 2 db A1B1E1K1
Hg P3 RD kombinált szűrő L méret 37 08 072

S méret 37 08 067
M méret R 56 960

Készlet az építőipar számára:
Dräger X-plore® 3500 + 2 db Pure P3 R
részecskeszűrő L méret 37 08 068

S méret 37 01 431
M méret 37 11 309

Prémium készlet az építőipar számára:
Dräger X-plore® 3300 + 2 db P3 R
részecskeszűrő L méret 37 01 432

Tartozékok
Bajonett tesztdugó
(nyomásesés tesztelésére)

AG 02 460

„Wikru” szállítódoboz RM 07 000



Megjegyzések
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Megjegyzések
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Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett termékelnevezések
és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem felt.tlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került.
Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.

KÖZPONT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Njemacka
www.draeger.com

HUNGARY
Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest
Tel: +36 1 452 2020
Fax: +36 1 452 2030
info.hungary@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com
.

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/contact
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