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Svářečské kukly 3M™ Speedglas™ řady 100

kukel pro ženy
kolekce svářečských
První 

Jako výraz uznání každodenního pracovního přínosu 

žen - svářeček uvádí společnost 3M na trh světový unikát: Grafické 

svářečské kukly 3M™ Speedglas™ řady 100 - Dámskou kolekci. 

Ta obsahuje čtyři nádherné motivy, které potvrzují zaslouženou 

pozici žen – svářeček, jakožto oddaných profesionálek, kterým 

na jejich práci opravdu záleží. Profesionálky, které rády překonávají 

překážky a vítají potřebu kreativního myšlení. Jsou oddané řemeslu, 

jehož mistrovství nezná hranic.



Inspirace pro ženy   
 - svářečky

Společnost 3M je velice hrdá na skutečnost, že jako první 

výrobce na světě dává možnost ženám - svářečkám vyjádřit 

svou jedinečnou kreativitu a vášeň. Věříme, že naše neustálá 

snaha inovovat a vyvíjet technologii svářečských kukel 

pomohla vytvořit produkt, který ženám ve svářečském 

průmyslu umožní čelit každodenním pracovním výzvám 

bezpečně, pohodlně a se stylem jim vlastním.



Společnost 3M si vzala příklad z žen - svářeček a uvádí 
na trh první řadu ryze ženských motivů. Náš tým se nechal 
inspirovat ženami - svářečkami a rozhodl se pracovat 
se složitými vzory a komplexní grafikou. Výsledné motivy 
umožňují ženám vyjádřit svou osobnost. Každý z nich 
představuje charakteristickou svářečskou osobnost, 
ovšem z pohledu ženy.

Wild-N-PinkSteel Rose
Robustnost a starobylá elegance. Síla a odvaha snoubící 
se s ženskostí. Ocelový motiv zdůrazňuje ochranné 
vlastnosti této kukly. Navrženo společností ERGONOMIDESIGN

Růžová je roztomilá, avšak neradno se jí dotýkat! 
Vinná réva roste a vzkvétá pod ochranou ostnatého 
drátu a nebezpečně ostrého kovového ornamentu. 
Obdivujte z dálky. Navrženo společností ERGONOMIDESIGN

Motiv s nespočtem delikátních květů postupně přerůstající 
v ozdobnou lebku pokrývá celou kuklu. Lebka a květy jsou 
spolu ve vizuální symbióze: jedno přechází v druhé - a naopak.              

Upřený pohled zpoza purpurových plamenů vyzařuje 
jistotu a vnitřní sílu. Navrženo společností ERGONOMIDESIGN
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Skull JewelsSteel Eyes

Navrženo společností ERGONOMIDESIGN IFP

IFP

Vyjádření 
vlastní osobnosti



Společnost 3M nabízí jednu z nejucelenějších řad osobních 
ochranných pomůcek pro svařování. Mezi nabízené produkty 
patří samozatmívací svářečské kazety Speedglas™, prostředky 
pro ochranu dýchacích orgánů Adflo™ a široká škála dalších 
prostředků na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci.

Flexibilita je vaším spojencem
Samozatmívací svářečská kazeta 3M™ Speedglas™ 
100V má pět volitelných stupňů zatemnění, stupně 
8 až 12, a jeden světlý, stupeň zatmavení 3. Kazetu 
lze nastavit ve třech úrovních citlivosti: běžné - pro 
většinu druhů svařování (ve vnitřním i venkovním 
prostředí), dále nastavení pro případ, že se poblíž 
nacházení i jiní svářeči, a konečně nastavení pro sváření 
nízkými proudy nebo stabilním obloukem (např. TIG). 

Svařovací kazetu 3M Speedglas 100V lze použít pro většinu 
svářecích procesů, včetně sváření MMA, MIG/MAG a TIG 
při svářecím proudu vyšším než 10 A. Je skvělým pomocníkem 
při zvládání neustále se měnících procesů svařování.

Svářečská kazeta Speedglas 100V
Shoda s normami

EN 379
ANSI Z87.1-2003

CSA Z94.3

Klasifikace 1 / 2 / 2 / 3

Doba přechodu, pasivní - aktivní 0,1 ms při 23 °C

Doba přechodu, aktivní - pasivní 100 - 250 ms 

Ochrana proti UV / IR Stupeň zatemnění 12 (trvalá)

Zorná plocha 44 x 93 mm

Pasivní stav Stupeň zatemnění 3

Aktivní stav Stupeň zatemnění 8 - 12 (variabilní) 

Životnost baterie  1.500 hodin

Hodnoty pro  MIG, Stick, TIG ≥10 A

Záruka  2 roky

www.3M.cz/Speedglas

3M, Speedglas a Adflo jsou obchodní známky společnosti.
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