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PERFEKCYJNY POCZĄTEK
WITAJ W ŚWIECIE OPTREL
Szwajcarska innowacja i technologia – bardzo
konkurencyjna, przystępna cenowo - automatyczna
przyłbica spawalnicza optrel ready to idealne
rozwiązanie dla uczniów, majsterkowiczów i spawaczy.
Dzięki regulowanemu poziomowi zaciemnienia 4 (9-13)
i spersonalizowanej regulacji czułości, optrel ready za-
pewnia optymalną ochronę w większości zastosowań
spawalniczych. Dzięki ochronie przed
promieniowaniem IR i UV (nawet w stanie nieakty-
wnym) oraz wytrzymałej, ale lekkiej konstrukcji skorupy
hełmu, READY oferuję wygodnę i maksimum
bezpieczeństwa w ochronie oczu i głowy spawacza.

Przygotuj się do startu… z gotową automatyczną
przyłbicą spawalniczą optrel - szwajcarska innowacja
i technologia marki, której możesz zaufać.

BĄDŹ GOTÓW DO STARTU Z OPTREL



POZIOM ZACIEMNIENIA 4 / 9–13

Dzięki płynnej regulacji poziomu zaciem-
nienia od DIN 9 do 13, optrel ready jest ide-
alnym rozwiązaniem dla wszystkich popu-
larnych zastosowań spawalniczych.

NISKA WAGA
Ważący tylko 495g, optrel ready jest jedną z
najlżejszych dostępnych automatycznych
przyłbic spawalniczych. Jej ergonomiczna
konstrukcja minimalizuje obciążenie głowy i
szyi, zapewniając komfort przez cały dzień
pracy.

REGULACJA CZUŁOŚCI

Płynna regulacja czułości umożliwia dos-
tosowanie czułości czujnika do otoczenia i
miejsca pracy. Ta funkcja może być również
używana podczas spawania przy niskim
natężeniu prądu.

KOMFORTOWE NAGŁOWIE
Komfortowy pałąk optrel gwarantuje optymalny
rozkład ciężaru dla każdego kształtu głowy.
Rezultatem tego jest minimalne obciążenie
szyi i ramion
osoby noszącej przyłbicę, a także trwały
wzrost wydajności spawacza.
Pałąk z mechanizmem teleskopowy, dzięki
czemu przyłbica może być
indywidualnie dostosowywane, aby zapewnić
optymalne pole widzenia.
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Helmet system Item no.

ready welding helmet 
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THE PERFECT DEAL FOR EFFICIENT PROTECTION

Spare parts and accessories Item no.

1 Helmet shell ready black 5001.665

2 Inside cover lens (5 pcs.) 5000.001

3 ADF cartridge ready 5012.760

4 Front cover lens (5 pcs.) 5000.250

5 Adjustable headband (including 
sweatband and comfortband) 

5003.250

6 Cotton sweatband (2 pcs.) 5004.073

7 Comfortband (2 pcs.) 5004.020

8 Head & neck protector, leather 4028.016

9 Chest protector, leather 4028.015
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Description ADF cartridge with shade levels from  
9 to 13 continuously adjustable with knob;

continuously adjustable sensitivity

Shade levels inactive:  Shade level 4

active: Shade level 9-13

Power supply Solar cells, 2 pcs batteries 3V  
exchangeable (CR2032)

Operating time  
batteries

Approx. 3,000 hours (operating)

Sensors 3 sensors

Sensitivity Continuously adjustable

Switching time light to dark: 
0.150 ms at room temperature 
0.100 ms at 55°C

dark to light: 
0.1 s

Classification 
EN379

Optical class: 1

Scattered light: 1

Homogeneity: 1

Angular dependence: 2

Field of view 50 x 100 mm

90 x 110 x 9.5 mm (cartridge size)

Shape stability Welding mask:  up to 220°C / 428°F

Front cover lens:  up to 137°C / 266°F

Eye protection Ultraviolet / Infrared Protection:  
maximum protection at any shade level

Operating  
temperature

-10°C to + 70°C / 14°F to 158°F

Storage  
temperature

-20°C to + 70°C /  -4°F to 176°F

Weight 495 g / 17.4 oz

Application ranges Any electric arc welding process 
Electrode Welding (Stick Welding, SMAW) 
/ MIG / MAG (GMAW) / GMAW High 
melting rate process / Flux Cored Wire 
Welding / TIG welding (GTAW) / Plasma 
Arc Welding / Plasmacutting

Prohibited for laser welding!

Scope of delivery Welding helmet, instruction manual,  
batteries

Standards CE (EN 379, EN 175, EN 166); ANSI Z87.1; 
AS/NZS 1337.1/1338.1; complies with CSA 
Z94.3 

Warranty 2 years (except batteries)


