
Clear view. Clear air.  

Nowa przyłbica 
szlifierska od optrel!      
+++  WIĘCEJ KOMFORTU 
+++  WIĘCEJ POWIETRZA
+++  WIĘCEJ WIDOCZNOŚCI



WITAJ W STREFIE KOMFORTU ! 
CLEARMAXX – RZECZY SĄ JASNE

PRACUJ W WŁASNEJ STREFIE 
KONFORTU
Nieograniczona dobra widoczność miejsca pracy, prze-
filtrowane i czyste powietrze z regulowaną dystrybucją
powietrza sprawia, że   clearmaxx to wyjątkowa ochrona dla
twarzy I dróg oddechowych.

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM
W połączeniu z systemem optrel e3000X PAPR z filtrem
mountain breeze, clearmaxx staje się doskonałym kompanem
przy niezliczonych rodzajach pracy. Łatwa do wymiany przed-
nia szyba ochronna DIN5 zamienia system na idealną osłonę
zapewniającą wydajną pracę plazmą.

KOMFORT
Dzięki niskiej wadze zaledwie 330 g (wersja PAPR: 495 g)
i ergonomicznemu konstrukcji clearmaxx wyznacza nowe
standardy w zakresie komfortu użytkowania.

ZACHOWAJ JASNE SPOJRZENIE

Art.-Nr. 4900.020
optrel clearmaxx PAPR-Version 

(e3000X PAPR system  
has to be ordered separately)

Art.-Nr. 1100.000
optrel clearmaxx standard version 



WYJĄTKOWY ZESPÓŁ
OPTREL CLEARMAXX
Z SYSTEMEM OPTREL E3000X PAPR 

REGULACJA 
DYSTRYBUCJI
POWIETRZA:
Obrotowy przełącznik pozwala na 
dostarczenie 20% chłodnego 
powietrza w okolice czoła.
Bepośredni nawiew powietrza w 
okolice oczu może doprowadzać do 
wysuszania spojówek lub zapalenia 
zatok.

Przefiltruj 99.8 % wdychanych cząsteczek, takich jak:

– tlenki aluminium

– tlenek żelaza

– tlenek magnezu

– związki baru 

– tlenki olowiu

– fluorki

– tlenek miedzi

– tlenek magnezu

– tlenek molibdenu

– pięciotlenek wanadu

– chrom (III) 
– chrom (IV) 
– tlenek cynku

– tlenki tytanu 

– tlenk niklu

– tlenek węglu

– tlenek kadmu 

– tlenek berylu



ZAWSZE NIEOGRANICZONY OBSZAR 
WIDZENIA Z DOPŁYWEM ŚWIEŻEGO 
POWIETRZA KIEDY OCHRONA 
TWARZY JEST NIEZBĘDNA.

idealny dla:
– szlifowania
– obróbka metali
– sektor spożywczy
– obróbka drewna 
– składowanie odpadów
– rolnictwo

Consumable Art. Nr. Accessories & Spare Parts Art. Nr. 

Clear cover lens/grinding lens 
clearmaxx - poly carbonate

5000.038
Hard hat for clearmaxx  
Upgradekit 

5011.180

Cover lens shade level 3, 
suitable for clearmaxx 

5000.049 optrel bag for helmets 8000.100

tearoff foil clearmaxx 5000.039 Hard hat (new, 2018) 5011.130

Cover lens shade level 5, 
suitable for clearmaxx  

5000.048 Faceseal clearmaxx 4156.010

Sweatband 5004.073
Headgear 
panoramaxx/clearmaxx 

5003.263  

Comfort band 5004.020 Airhose holder (e3000X) 4551.024



NIEOGRANICZONE I CZYSTE POLE WIDZENIA
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WYJĄTKOWY ZESPÓŁ
OPTREL CLEARMAXX
Z SYSTEMEM OPTREL E3000X PAPR 
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