
Komplett batteridriven Turbo friskluftsenhet som 
bärs runt midjan för ökad rörlighet.
Ingår:
- Filtertyp ( A2P ) +förfilter, med unika halvvarvs ansl. 
- Anslutningsslang till visir HT-401 el.ler HT-402
- NiMH batterier inkl. intelligent batteriladdare 
- Komplett med vadderat komfortbälte 
- Elektronisk flödeskontroll ger säker nivå av ren luft 
- Ljus- och ljudalarm för varning vid låg batterinivå
  och/eller lågt luftflöde
- Endast 3 utbytbara delar
   Art: JP-RTU-1

 9 460:-

Visir till Jupiter turboenhet HT-401 &HT-402

Adningsskydd - 4255F

Halvmask 7523 halvmask

Partikelfilter till halvmask 7523F

Gasfilter till halvmask 7523F

För organiska lösningsmedel.
Art: 6055 A2

Refillkitt till halvmask 7523F

3M 9322 Skyddar mot damm/rök

3M 8822 Skyddar mot damm

3M  2820F - 2821F - 2822F

Öronproppar Classic

250 st/fp
Art: PP-01-002

473:-

Hörselskydd Peltro

Hörselskydd Optime II

Art:  H520A-407-GQ

169:-

Skyddsutrustning

33

Art: HT-401 402

1 320:-

- Visir med stort synfält.- HT-401 (acetat) lämplig 
för sprutmålning, arbeten med  glasfiber, eller 
andra arbeten där balansen mellan kemisk motstå-
ndskraft och krav på ögonskydd krävs. 
(SS-EN166:F)   (med medium anslagsenergi).
- HT-402 (polykarbonat) lämplig för t.ex. slipning, 
eller andra   arbeten där ögonskydd krävs 
(SS-EN166:B).
- Tillbehör: Huva som täcker hår och nacke. 
- Visirskydd för bibehållen klar sikt.
- QRS koppling för användning med batteri.

Art: 7523 (S,M,L)

682:-

- Tillgänglig i 3 storlekar
- Mjukt silikonmaterial ger hög användarekomfort
- Patenterad “Cool Flow” utandningsventil under-
lättar evakuering av utandningsluften samt 
minskar värme och fuktuppbyggnad. 

Fakta om adningsskydd - 4255F
För sprutmålning/lackering. Vid användning av 
många sorters lösningsmedel (Xylen, MEK, 
Toluol...)
Art: 4255F

275:-

- Underhållsfritt och enkelt. När genomslag av lukt
 känns är andningsskyddet förbrukat och slängs, 
(ca:1 mån). 
- 2 stora kolfilterelement minskar andningsmot-
ståndet.
- Lågprofilsdesign för bättre synfält.
- Litet utandningsmotstånd och värmebildning i 
masken.
- Mycket lätt, mjukt och hudvänligt material.

Art: 2720/21/22

66:-

Extremt lätta och bekväma med sportig och 
modern design.  Reptåliga och Imbehandlade. 
- Rökig /21: bra för mörkerseende.
- Gul /22: för bättre kontrast.

Denna nya generation av andnings-skydd ger
mycket hög filtrering och komfort. Centralt 
placerad CPC-ventil minskar värmebildning i 
masken.Max. föroren. nivå:10 x HGV partiklar
Art: 9322 FFP2
12st/fpk

Klassisk filtrerande halvmask. Centralt 
placerad CPC-ventil minskar värmebildning i
masken.Max. föroren. nivå:10 x HGV partiklar
Art: 9322 FFP2
12st/fpk

Ingår:  (4 par P3) x (2 par A2).
Art: 5535 A2

För rök, damm, bakterier,virus mm.
Art: 6035 P3

Hörselskydd med FM radio och inbyggd 
ingång för mp3.
Art:  HRXS7A-01
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3M™ Jupiter™ Batteridriven turboenhet 
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