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REWOLUCYJNA KOMFORTU
Nazwa mówi wszystko: weldcup® oznacza samościemniającą się czapkę spawacza, która łączy wygodę
zwykłej czapki z zaletami pełnej przyłbicy spawalniczej. Połączenie tworzyw sztucznych i tekstyliów jest
wyjątkowe. Jest miękki tam, gdzie musi być wygodny, i wytrzymały tam, gdzie potrzebujesz maksymalnej
ochrony.

Wygodna i łatwa do wymiany część tekstylna wykonana jest z materiału ognioodpornego z możliwością
czyszczenia dla zachowania najwyższych standardów higienicznych.

Wybierz swojego weldcup®!
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Kompatybilny ze standardowymi kaskami, weldcap® hard mocuje się do
hełmu przemysłowego bez potrzeby stosowania zbędnych adaptorów.
Kształt czapki umożliwia zastosowanie nauszników.

Podczas gdy normalne samościemniające się maski chronią tylko część
głowy, weldcap®  bump teraz całkowicie chroni głowę przed bolesnymi
uderzeniami. Bump cap zapewnia również dodatkową stabilność i poczucie
bezpieczeństwa, bez zauważalnego dodatkowego ciężaru.

Sercem tego innowacyjnego produktu jest filtr optyczny z wyraźnym
wycięciem na nos. Soczewka znajduje się bliżej oczu w porównaniu z
tradycyjnymi przyłbicami spawalniczymi, zwiększając pole widzenia
spawacza 2,7 razy!
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WYJĄTKOWE POLE WIDZENIA
Sercem tego innowacyjnego produktu 
jest filtr optyczny z dobrze 
zdefiniowanym wycięciem na nos. 
Soczewka znajduje się bliżej oczu, 
zwiększając pole widzenia spawacza 
prawie 3 razy!

  

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE PRZY 
MAKSYMALNEJ OCHRONIE 
Spawanie: Poziomy zaciemnienia od 9 do12
obejmuje większość zastosowań spawalniczych.
Szlifowanie: z poziomem odcienia 3 w trybie
nieaktywnym spawacz ma jasny i dobrze
oświetlony widok na stanowisko pracy.
Ta cecha sprawia, że   czapka optrel weldcap®
doskonale nadaje się również do pracszlifierskich.

GOTOWY DO PRACY
Jak czapka; łatwy do założenia i zdjęcia. 
SUżywając purkingbudy optrel 
weldcup® jest zawsze w zasięgu Twojej 
ręki.

MINIMALNA WAGA
Optrel weldcup® waży tylko 411 g / 14,5 
uncji. i jest absolutnie lekki. Ponieważ 
filtr ADF znajduje się blisko oczu, ciężar 
produktu przesuwa się bliżej jego 
środka ciężkości, zwiększając jego 
stabilność i równowagę. Konstrukcja 
eliminuje punkty nacisku i zmniejsza 
obciążenie szyi spawacza.

Komfort, bezpieczeństwo i 
produktywność.



DANE TECHNICZNE
Desription Lightweight, comfortable welding mask 

with ADF (infinite shade selection 9-12) 
and grind mode (Shade Level 3).
Compatible with standard hard hats. 

Shade levels Grind mode / inactive: shade level 3

Active: shade levels 9-12

Power supply 2 pcs batteries 3V exchangeable
(CR2032)

Operating time 
batteries

1’000h operating time (Standby 10’000h)

Sensors Wide detection sensor

Switching time Light to dark: 
0.16 ms at room temperature 
0.11 ms at 55°C / 131°F

Dark to light: 0.3 s

Viewing area Improved wide viewing area due to  
nose cut-out.

Classification  
EN379

Optical class: 1

Diffusion of light class: 1

Variations in luminous  
transmittance class: 2

Angle dependence of  
luminous transmittance class: 2

Classification (textile)

EN ISO 11611 Class 1, A1 + A2

Classification 

EN175 / AS / 
NZS 1337.1

EN 166 / AS /  
NZS 1337.1

ANSI Z87.1

weldcap face shield, Class F  

Front cover lens, Class B 

Impact resistance, Class Z87+

Shape stability Welding mask: up to 180 °C / 356 °F

Front cover lens: up to 135 °C / 275 °F

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

Operating 
temperature

-10 °C to +60 °C / 14 °F to 140 °F

Storage temperature -20°C bis + 80°C /  -4°F bis 176°F

Weight appr. 400g

Application ranges Hand welding: 
gas welding, TIG welding, micro plasma 
welding, MIG welding, soldering with 
brass, spot welding, MMA welding with 
rutile electrode 
Prohibited for laser welding!

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

Warranty 2 years (except textile and batteries)



  

Części i akcesoria

Welding cap Item no. Main accessories Item no.

                          weldcap® RC 3/9-12 1008.000                              weldcap® starter kit 5002.740

                          weldcap® bump RCB 3/9-12 1008.001                              optrel Parking Buddy 
                            

5002.900

                          wedcap® hard RCH 3/9-12 1008.002                              optrel bag 8000.100

Spare parts and accessories Item no.

1 Front cover lens weldcap® series (5 pcs.) 5000.260

2a  Spare textile weldcap® 5002.800

2b Spare textile weldcap® bump 5002.810

2c Spare textile weldcap® hard 5002.820

3 Spare ADF cartridge weldcap® series 5012.800

4 Inside cover lens weldcap® series (5 pcs.) 5000.040

5 Battery cap weldcap® series (2 pcs.) 5002.720

6 Nose support weldcap® series (2 pcs.) 5002.700
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Welding has never been so comfortable. 
Join the revolution.

optrel AG
industriestrasse 2
CH-9630 wattwil
switzerland
www.optrel.com
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