
Dräger X-plore® 6300
Maska pełnotwarzowa

Dräger X-plore® 6300 to wydajna i ekonomiczna maska pełnotwarzowa
dla użytkowników, dla których liczy się cena, ale którzy nie są skłonni
do kompromisu między jakością a komfortem. Maska ta jest następcą
maski Panorama Nova® Standard, która od wielu lat jest doceniana przez
użytkowników na całym świecie. W nowym modelu poprawiono kolorystykę
i dodano kod paskowy.
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Wygodne 5-punktowe pasy nagłowne
łatwe zakładanie i zdejmowanie

Korpus maski wykonany z EPDM

podwójna linia uszczelniająca  
z potrójną fałdą doszczelniającą 

zapewniają dobre przyleganie

Zapobiegający zniekształceniom 
obrazu wizjer

wykonany z PMMA,
z szerokim polem widzenia 180°

Standardowe złącze gwintowane
do iltrów Rd40 i aparatów
iltrujących z wymuszonym obiegiem

Wewnętrzny kod paskowy
pozwala na łatwą inwentaryzację

i obsługę zapasu masek



Zalety
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Bezpieczne i wygodne przyleganie

Korpus maski jest wykonany z trwałego i niepowodującego podrażnień skóry materiału EPDM z podwójną
uszczelką części twarzowej oraz potrójną fałdą doszczelniającą. To zapewnia bezpieczne i wygodne przyleganie
do każdego rozmiaru i kształtu twarzy.

Szerokie pole widzenia

Odporne na zadrapania i zapobiegające zniekształceniom obrazu szerokokątne wizjery PMMA Plexiglas 180°
gwarantują panoramiczne pole widzenia.

Wydajny system wentylacyjny

Wydajny system wentylacyjny z oddzielną wewnętrzną półmaską zapobiega zamgleniu i zapewnia dobrą
widoczność.

5-punktowe pasy nagłowne

Wygodne 5-punktowe pasy nagłowne nie tylko zapewniają łatwe zakładanie i dopasowanie maski, ale są także
wystarczająco szerokie, żeby nie uciskać głowy użytkownika.

Łatwe utrzymanie i logistyka

Jeden rozmiar pasuje na wszystkich, co usprawnia logistykę i składowanie. Kod paskowy wewnątrz ułatwia
inwentaryzację i obsługę zapasu masek.

Wszechstronne zastosowanie

Maska pełnotwarzowa Dräger X-plore 6300 jest wyposażona w przyłącze Rd40 zgodne z normą EN 148-1
i może być łączona z szeroką gamą filtrów Dräger X-plore® Rd40.



Komponenty systemu
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Filtry Dräger X-plore® Rd40

Filtry ochrony oddechowej Dräger od lat są synonimem doświadczenia
i bezpieczeństwa na całym świecie. Są one wykorzystywane w przemyśle
chemicznym, motoryzacyjnym, stoczniowym, metalurgicznym
i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Przeznaczone
są do skutecznego i niedrogiego usuwania wszelkich zanieczyszczeń
z powietrza służącego do oddychania.

Akcesoria
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Opakowanie transportowe Wikov V

Zamiast w torbie na maskę, maski pełnotwarzowe Dräger mogą być
przechowywane i przenoszone w opakowaniu Wikov V.
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Ochraniacz powłoki wizjera, samoprzylepny



Akcesoria
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Zestaw okularowy do maski

Maskę pełnotwarzową można w prosty sposób wyposażyć w zestaw
do okularów korekcyjnych.
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Chusteczki do wycierania DAISYquick

Chusteczki czyszczące do łatwego usuwania zabrudzeń bez niszczenia
maski.
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Żel zapobiegający zaparowaniu „klar-pilot" (50 ml)

Specjalny żel zapobiegający parowaniu, do wizjerów i okularów
w maskach, doskonale sprawdza się nawet w przypadku skrajnych
różnic temperatur.



Powiązane produkty

Dräger X-plore® 6300 | 05

ST
-7

49
9-

20
05

Dräger X-plore® 6530

Maska pełnotwarzowa Dräger X-plore® 6530 jest następcą masek
Panorama Nova® RA i spełnia najwyższe wymogi w zakresie jakości,
niezawodności i bezpiecznego dopasowania. Wykonany z EPDM korpus
maski odznacza się dużą wytrzymałością i zapewnia wysoki komfort
noszenia.
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Dräger X-plore® 6570

Dräger X-plore® 6570 to wybierana przez profesjonalistów silikonowa
i wygodna maska pełnotwarzowa do różnych zastosowań. Maska ta jest
następcą maski Panorama Nova® RA, która od lat jest doceniana przez
użytkowników na całym świecie. Wykonany z silikonu korpus maski jest
wytrzymały, a przy tym elastyczny i bardzo wygodny w noszeniu – nawet
w dłuższych okresach.



Dane techniczne
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Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia
tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

PRZEDSTAWICIELSTWA
SIEDZIBA GŁÓWNA KATOWICE
Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24
.

BIURO HANDLOWE GŁOGÓW
Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68
.
BIURO HANDLOWE RUMIA
Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 22
84-230 Rumia
Tel. +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50
.

BIURO HANDLOWE WARSZAWA
Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
Diamond Business Park URSUS
Budynek H
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 333 73 04
Fax +48 22 594 44 10
.

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt
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Korpus maski Bardzo wytrzymały i hipoalergiczny EPDM
Wizjer Odporne na zadrapania PMMA (Plexiglas) z kątem widzenia 180°
Przyłącze Z wytrzymałego plastiku, wyposażone w zawory wdechowy

i wydechowy oraz standardowe połączenie gwintowane
Rd 40x1/7” wg normy EN 148-1

Waga Ok. 500 g
Badania i dopuszczenia EN 136 klasa 2 (oznakowanie CE), NIOSH, AS/NZS

Informacje zamówieniowe

Opis Nr katalogowy

Dräger X-plore® 6300 EPDM/PMMA z wizjerem z PMMA i plastikową ramą R 55 800

Akcesoria
Opakowanie transportowe Wikov V R 51 019
Zestaw okularowy do maski R 51 548
Żel zapobiegający zaparowaniu
„klar-pilot" (50 ml)

R 52 560

Chusteczki czyszczące DAISYquick
(10 szt.)

R 54 134

Kompatybilna seria filtrów Dräger X-plore® Rd40 (RA) ze standardowym złączem gwintowanym wg normy EN 148-1 obejmuje szeroki
wybór różnych filtrów, pochłaniaczy i filtropochłaniaczy (dodatkowe informacje zawiera oddzielna karta danych filtrów Dräger
X-plore® Rd40).


