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APR 900 

Conceptul de utilizare

ADF Zona de vizualizare Grind Mode

■ High-End ADF
■ Cea mai înaltă calitate optică
■ True Colour View
■ Cea mai bună protecție posibilă în timpul 

sudării, tăierii 

■ Zona de vizualizare foarte mare
■ Cea mai mare transparență
■ Percepție spațială optimă
■ Înlocuirea rapidă a lentilei exterioare printr-

un mecanism simplu de blocare
■ Construcție în 4 puncte: viziera și carcasa 

rămân fără zgârieturi când casca este lăsată 
jos

■ Dezactivarea scutului anti-orbire prin buton 
suplimentar pe exteriorul căștii

■ Schimbarea ușoară între modul de sudare și 
modul de șlefuire

Domenii de aplicare

MIG-MAG TIG Electrod Plasma         Grinding
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TECHNICAL 

DATA

ADF APR C850

Descriere
Cască de sudură complet automată cu vizualizare a culorilor reale și 

interval de nivel de nuanță ADF cu întunecare automată 3 - 14

Zona de vizibilitate 98 x 62 mm / 3.86“ x 2,5“
Dimensiunea cartușului 110 x 110 x 9 mm / 4.33“ x 4.33“ x 0.35“

Clasificare
1|1|1|1 

(clasă optică, lumină împrăștiată, omogenitate, dependență unghiulară)
True Colour View Da
Modul Grind Da (reglabil extern)
Controlul nivelului de protecție 3|5-8|9-14
Protecție UV/IR Nuanta permanenta DIN 14
Nivel de protecție (stare de lumină) Shade DIN 3
Nivel de protecție (stare întunecată)  DIN 5-8 (Cut) / DIN 9-14 (Weld)
Senzori 4 Sensors
Grinding Shade 3
Control de senzitivitate Digital (1-9)
Delay Control Digital (0.1-0.95)
TIG-Rating >2Amps
Tipul bateriei 2 x CR 2032 (schimbabile)
Durata de viață a bateriei >2000 hours (operare)
celula solară Yes
Power On/Off Complet automat, modul standby după 30 de minute dacă nu este prezentă nicio sursă de lumină puternică
Temperatura de funcționare -5°C bis +55°C / 23°F bis 131°F
Temperatura de depozitare -20°C bis +70°C / -4°F bis 158 °F

Norme și standarde
CE EN379:2009 ANSI Z87.1-2020

CSA Z94.3-2020 AS/NZS1338.1-2012
Greutate ADF 130 g
Greutatea totală a caștii 650 g

Scopul livrarii
Cască de sudură APR 900, 1 lentilă exterioară, 1 lentilă interioară, cârpă de 

curățare, baterii, manual de instrucțiuni




