
Dräger X-plore 6300
Masker seluruh wajah

Dräger X-plore 6300 adalah masker pernapasan seluruh wajah yang efisien namun
hemat biaya yang ditujukan bagi pengguna dengan anggaran terbatas yang tidak
ingin mengorbankan kenyamanan atau kualitas. Masker seluruh wajah ini adalah
penerus Panorama Nova Standard, masker yang telah teruji dan digunakan selama
berpuluh-puluh tahun di seluruh dunia – didesain ulang menjadi lebih elegan
dengan warna baru dan barcode yang terpadu.
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Manfaat
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Aman dan nyaman dipakai

Bodi masker terbuat dari bahan EPDM yang tidak mudah rusak dan ramah untuk kulit, dengan pelindung wajah
dua-lapis dan bingkai triple-sealing yang melindungi setiap tipe wajah secara aman dan nyaman.

Bidang pandang luas

Kaca pelindung berbahan PMMA Plexiglas yang anti-gores dan bebas-distorsi dengan sudut pandang 180°
menjamin bidang pandang yang luas dengan pandangan panoramik yang sangat baik.

Sistem ventilasi efisien

Sistem ventilasi yang efisien dengan masker internal yang terpisah mencegah lensa berkabut dan memastikan
pandangan tetap baik.

Sabuk dengan pengencang 5 titik

Sabuk kepala dengan pengencang lima-titik yang nyaman ini tidak hanya memastikan masker dapat dipakai
dengan cepat dan mudah, tetapi juga cukup lebar untuk menghindari tekanan pada kepala pengguna.

Perawatan dan logistik mudah

Satu ukuran masker cocok untuk semua pengguna sehingga menyederhanakan proses logistik dan
penyuplaian. Barcode di bagian dalam menyederhanakan pencatatan dan pemeliharaan inventaris masker.

Serbaguna

Masker seluruh wajah Dräger X-plore 6300 dilengkapi dengan sambungan Rd40 yang sesuai dengan EN 148-1
dan dapat dirangkaikan dengan berbagai varian filter Dräger X-plore Rd40.
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Dräger X-plore Rd40

Selama puluhan tahun digunakan di industri kimia atau industri mobil,
pembuatan kapal, pengolahan logam, serta perusahaan layanan publik,
filter pelindung pernapasan Dräger yang identik dengan pekerjaan yang
berkaitan dengan keahlian dan keselamatan di seluruh dunia. Filter ini
membersihkan udara untuk bernapas dari kontaminan secara hemat dan
efektif.

Pelindung lapisan atas lensa, menempel sendiri

‒ No. Pemesanan: 40 55 092

Lensa kaca Triplex

daya tahannya sangat baik terhadap suhu dan bahan kimia

‒ No. Pemesanan: R 26 989
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Gel anti-kabut "klar-pilot" (50 ml)

‒ No. Pemesanan: R 52 560
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Tas dari plastik keras untuk masker seluruh wajah

‒ No. Pemesanan: R 51 019
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Kit kacamata masker

‒ No. Pemesanan: R 51 548

Jaring rambut

‒ No. Pemesanan: 40 54 931
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Tisu bebas alkohol, kotak isi 100

‒ No. Pemesanan: 40 53 845



Produk Terkait
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Dräger X-plore 6530

Dräger X-plore 6530 adalah masker seluruh wajah yang paling banyak
digunakan oleh para profesional di berbagai kondisi. Masker ini
memenuhi tuntutan tertinggi dalam hal kualitas, keandalan, ketepatan
posisi secara aman saat pemakaian, serta kenyamanan. Masker seluruh
wajah ini adalah penerus masker Panorama Nova yang telah teruji dan
digunakan selama berpuluh-puluh tahun di seluruh dunia.
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Dräger X-plore 6570

Dräger X-plore 6570 adalah masker wajah penuh silikon sangat nyaman
yang digunakan oleh para ahli dalam berbagai macam penerapan.
Masker ini memenuhi permintaan tertinggi untuk kualitas, kehandalan,
pas dipakai dan nyaman. Masker wajah penuh ini adalah penerus dari
Panorama Nova Standard, masker yang telah membuktikan kualitasnya
selama beberapa dekade yang digunakan di seluruh dunia.



Data Teknis
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Tidak semua produk, fitur, atau layanan tersedia untuk dijual di semua negara.
Merek dagang yang disebutkan hanya terdaftar di negara-negara tertentu dan tidak harus terdaftar di negara
tempat bahan ini diedarkan. Kunjungi www.draeger.com/trademarks untuk melihat statusnya saat ini.

KANTOR PUSAT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Jerman
www.draeger.com

INDONESIA
PT. Draegerindo Jaya
Alamanda Tower, Floor 32
Jl. TB. Simatupang Kav. 23-24
Cilandak Barat
Jakarta 12430
Tel +62 21 8066 90 30
Fax +62 21 8066 90 99
sales.indonesia@draeger.com

Temukan Perwakilan
Penjualan Regional di:
www.draeger.com/contact

91
 0

5 
02

9 
| 

17
.1

1-
1 

| 
H

Q
 |

 P
P 

| 
S

ub
je

ct
 to

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 |
 ©

 2
01

7 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA

Bodi masker EPDM yang sangat resistan dan hipoalergenik
Visor PMMA (Plexiglas) anti-gores dengan sudut pandang 180°
Sambungan Plastik kukuh dengan katup untuk menghirup dan mengeluarkan

napas, sambungan ulir standar Rd 40x1/7” sesuai standar EN
148-1

Bobot sekitar 500 g
Telah diuji dan disetujui EN 136 Kelas 2 (tanda CE), NIOSH, AS/NZS

Informasi Pemesanan

Keterangan No. Pemesanan
Dräger X-plore6300 EPDM/PMMA dengan lensa PMMA dan bingkai plastik R 55 800

Aksesori
Kotak jinjing Wikov V R 51 019
Bingkai kacamata masker R 51 548
Gel anti-kabut "klar-pilot" (50 ml) R 52 560
Kain pembersih DAISYquick
(kemasan isi 10)

R 54 134

Helm las 40 53 437
Adaptor untuk helm las untuk panel pelengkap dan filter pelindung

las dengan format 110mm x 90mm
R 57 308

Seri filter Dräger X-plore Rd40 (RA) yang kompatibel dengan sambungan ulir standar sesuai EN 148-1 meliputi berbagai jenis filter
partikel, gas, dan kombinasi (lihat lembar data terpisah Filter Dräger X-plore Rd40 untuk info lebih lanjut).


