
Specyfi kacja techniczna przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™ 100

Dopuszczenia
Ochrona indywidualna oczu i twarzy Zgodna z EN 379

Klasa optyczna 1/2/2

Czas zaciemnienia 0,1 ms (+23°C)

Czas rozjaśnienia 100 ms – 250 ms

Ochrona UV/IR Stała odpowiadająca zaciemnieniu 12

Pole widzenia 44 x 93 mm

Zaciemnienie przed spawaniem 3

Zaciemnienie w czasie spawania 8 do 12

Waga
Przyłbica spawalnicza (razem z aut. fi ltrem) 465 g

Baterie zasilające 2 x CR2032 (litowe 3V)

Żywotność baterii 1500 godzin

Zakres temperatur -5°C do +55°C

Rozmiar nagłowia 54 – 64 © 3M 2009. Wszystkie prawa zastrzeżone.© 3M 2009. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Przyłbice Spawalnicze 3M

dla bezpiecznego

Profesjonalna
ochrona 

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 100

Speedglas™ to marka uznana za światowego 

lidera w dziedzinie ochrony spawacza, będąca 

częścią szerokiej gamy produktów ochrony 

indywidualnej oferowanych przez fi rmę 3M.

Speedglas to obietnica produktów najwyższej 

jakości.

Więcej na stronie www.3.m.pl/bhp

Zastosowanie 
Automatyczna przyłbica spawalnicza Speedglas 100 przeznaczona jest do spawania 
większością metod takich jak: MMA, MIG/MAG, TIG, spawanie plazmą. 

Przyłbica Speedglas 100 została zaprojektowana z myślą o spawaczach hobbistach, 
rolnikach, majsterkowiczach, pracownikach zajmujących się konserwacją sprzętu, 
czy budownictwem, którzy spawają okazjonalnie i potrzebują solidnego rozwiązania 
w rozsądnej cenie.

spawania

Dobre rozwiązanie w optymalnej cenie

Przyłbica Speedglas 100 
dostępna jest również w pięciu 
wersjach graficznych
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Automatyczna przyłbica spawalnicza Speedglas 100: 
 Jest odpowiednia do spawania elektrycznego większością metod przy 

zaciemnieniu do 12. 
 Zapewnia stałą ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV i IR 

(odpowiadającą zaciemnieniu 12) bez względu na to, czy filtr jest jasny, 
zaciemniony lub uległ awarii. 

 Jest łatwa w użytkowaniu i konserwacji. 
 Posiada pięć różnych stopni zaciemnienia, od 8 do 12 dla przyłbicy

Speedglas 100V. 
 Posiada trzy stopnie czułości sensorów światła dla zapewnienia niezawodnego 

wykrywania łuku spawalniczego w każdych warunkach spawania. 
 Doskonała widoczność przy zaciemnieniu 3 ułatwia przygotowanie do spawania 

oraz obróbkę spoiny po spawaniu. 
 Posiada wiele możliwości regulacji przyłbicy, nagłowia, filtra spawalniczego

dla zapewnienia najwygodniejszych warunków pracy. 
 Może być stosowana z półmaskami 3M przeznaczonymi do ochrony dróg 

oddechowych spawacza (3M 9925, 3M 9928).
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Zastosowanie
Przyłbice serii Speedglas 9100 zaprojektowane zostały jako idelne rozwiązanie 
dla profesjonalnego spawacza – przyłbice zapewniające optymalną ochronę, 
wygodę i parametry techniczne. 

Przyłbica spawalnicza Speedglas 9100 przeznaczona jest do spawania 
większością metod takich jak MMA, MIG/MAG, TIG, spawania mikroplazmą 
oraz spawania i cięcia gazowego. Przyłbica Speedglas 9100 może być także 
stosowana do ochrony głowy spawacza w czasie szlifowania. 

W nowej przyłbicy wprowadzono wiele zmian tak, by praca była jeszcze bardziej 
komfortowa i bezpieczna.

Speedglas™ 9100

Nagłowie
Nowa przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 została wyposażona 
w całkowicie nowe nagłowie, które dostosowuje się do każdego kształtu głowy 
zapewniając bezpieczne i stabilne dopasowanie.

Użytkownicy z łatwością zauważą doskonałą stabilność i wyważenie przyłbicy, 
które wynikają z jej niżej położonej osi obrotu. Nowe nagłowie lepiej obejmuje 
głowę, zapewniając bezpieczne dopasowanie bez potrzeby dopasowywania 
nagłowia tak mocno, jak w przyłbicach konwencjonalnych.

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ SL

Spawacze oczekują od sprzętu ochrony osobistej dwóch cech: mniejszego 
ciężaru i większej wygody. Podczas projektowania całkowicie nowej 
przyłbicy spawalniczej wyzwaniem było znaczące zredukowanie jej ciężaru 
z jednoczesnym zachowaniem osiągów i ochrony, których spawacze 
oczekują od produktów Speedglas. Rezultat: automatyczna przyłbica 
spawalnicza ważąca zaledwie 360 gramów.

Cechy i zalety:

Skorupa

 Nowy wytrzymały i lekki materiał zapewniający
doskonałą ochronę i osłonę.

 Materiał, z którego została wykonana skorupa, zachowuje 
swoje właściwości nawet przy wysokiej wilgotności.

 Regulacja położenia przyłbicy w przód i w tył pozwala 
na lepsze dopasowanie i większe bezpieczeństwo.

Automatyczny filtr spawalniczy

 Dla większości procesów spawania łukowego – takich 
jak MMA, MIG/MAG, TIG i spawanie plazmowe.

 Automatyczne włączanie i wyłączanie.

 Pole widzenia 42 x 93 mm.

 W stanie rozjaśnionym stopień zaciemnienia 3.

 Czas reakcji: 0,1 ms.

Nagłowie

 Układ otworów zapewnia swobodny przepływ powietrza 
oddychalność, a także lepsze dopasowanie do głowy 
spawacza.

 Pasuje również do mniejszych rozmiarów głowy: pełny 
zakres regulacji od 50 cm do 64 cm.

Zastosowanie 
Przyłbica spawalnicza Speedglas SL przeznaczona jest do pracy 
większością metod spawania łukowego, w tym spawania metodami 
MMA, MIG/MAG i TIG oraz mikroplazmą wtedy, gdy zaleca się stosować 
zaciemnienia od 8 do 12. 

Przyłbica spawalnicza 3M™
Speedglas™ 9100XX zdobyła podczas Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich 2008 Złoty Medal 
– najbardziej prestiżową nagrodę przyznawaną 
podczas imprez
targowych w Polsce.

Ograniczenia zastosowania 
Automatyczna przyłbica spawalnicza Speedglas 9100 nie jest odpowiednia 
do spawania i cięcia laserowego. Przyłbica Speedglas 9100 jest doskonała 
do spawania we wszystkich pozycjach z wyjątkiem spawania/cięcia w pozycji 
pułapowej dużym natężeniem prądu ze względu na niebezpieczeństwo 
uszkodzenia dużymi kroplami roztopionego metalu.

Specyfi kacja techniczna przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™ SL

Dopuszczenia
Ochrona indywidualna oczu i twarzy Zgodna z EN 379 i EN 175

Klasa optyczna 1/1/1/2

Czas zaciemnienia 0,1 ms (+23°C)

Czas rozjaśnienia 60 ms – 250 ms

Ochrona UV/IR Stała odpowiadająca zaciemnieniu 12

Pole widzenia 42 x 93 mm

Zaciemnienie przed spawaniem 3

Zaciemnienie w czasie spawania 8 do 12

Waga
Przyłbica spawalnicza (razem z aut. fi ltrem) 360 g

Baterie zasilające 2 x CR2032 (litowe 3V)

Żywotność baterii 1500 godzin

Zakres temperatur -5°C do +55°C

Uwaga: Filtr spawalniczy Speedglas SL nie może być montowany do przyłbic Speedglas 9000 lub Speedglas Utility. 
Przyłbica Speedglas SL nie posiada systemu redukcji CO2, bocznych szybek SideWindows™, nie jest dostępna 
z systemami z wymuszonym przepływem pwietrza.

Filtr 
Lżejszy, ale o tak samo wysokich parametrach. 
Zastosowanie nowych elementów ciekłokrystalicznych oraz nowych technik 
produkcji, pozwoliło na opracowanie znacznie lżejszego automatycznego 
filtra spawalniczego Speedglas SL, zachowując przy tym rewelacyjną jakość 
optyczną oraz niezawodną ochronę oczu. Filtr spawalniczy Speedglas SL 
nadaje się szczególnie do spawania niskim i średnim natężeniem prądu
(od 0.1 do 250 Amper), posiada cztery stopnie ustawiania czułości oraz 
pięć stopni zaciemnienia: 8, 9, 10, 11 oraz 12. 

Super Lekka Przyłbica Spawalnicza

 Filtr 9100XX
 Pole widzenia: 73 x 107 mm

 Filtr 9100X
 Pole widzenia: 54 x 107 mm

 Filtr 9100V
 Pole widzenia: 45 x 93 mm

Opcje filtrów spawalniczych
3M™ Speedglas™

Dodatkowe zalety:

Filtr spawalnczy

 Do wyboru dostępne są trzy modele, w tym filtr 
Speedglas 9100XX mający pole widzenia 73 x 107 mm 
– o 30% większe niż jakikolwiek inny filtr spawalniczy 
Speedglas.

 Funkcja ułatwiająca spawanie punktowe, 
dwustopniowego rozjaśniania, blokady wybranego 
stopnia zaciemnienia, blokada filtra w położeniu jasnym.

 3 sensory światła zwiększają niezawodność reakcji filtra.

 5 stopni czułości sensorów.

Nagłowie i skorupa

 Powiększone boczne szybki poprawiające widoczność.

 Efektywniejsze rozwiązanie „oddychającej” przyłbicy 
Speedglas, co zapewnia jeszcze lepszą jakość powietrza 
wewnątrz przyłbicy przez ograniczenie gromadzenia się 
ciepła, wilgoci, CO2.

 Dwie taśmy nagłowia polepszają stabilność przyłbicy, 
przyłbica sprawia wrażenie znacznie lżejszej.

Filtr
Opracowano nowe automatyczne filtry spawalnicze serii 3M™ Speedglas™ 9100. 
Rewolucyjną innowacją jest filtr o największym, dostępnym na rynku, polu widzenia 
(73 x 107 mm) Speedglas 9100XX. Wszystkie trzy modele (9100V, 9100X oraz 
9100XX) automatycznych filtrów charakteryzują się bardzo wysoką jakością 
wykonania. Wszystkie posiadają najwyższą klasę optyczną 1/1/1/2 wg EN 379.
W filtrach dodano dwa dodatkowe stopnie zaciemnienia:
• zaciemnienie 5 – idealne do spawania i cięcia gazowego,
• zaciemnienie 8 – do spawania mikroplazmą lub metodą TIG o bardzo niskim 

natężeniu prądu.
Tradycyjne stopnie zaciemnienia są odpowiednie do wszystkich metod spawania.

Specyfi kacja techniczna przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™ 9100

Dopuszczenia
Ochrona indywidualna oczu i twarzy Zgodna z EN 379 i EN 175 poziom B

Klasa optyczna 1/1/1/2

Czas zaciemnienia 0,1 ms (+23°C)

Czas rozjaśnienia patrz tabela czasów rozjaśnienia

Ochrona UV/IR Stała odpowiadająca zaciemnieniu 13

Pole widzenia
Speedglas 9100V fi ltr spawalniczy
Speedglas 9100X fi ltr spawalniczy
Speedglas 9100XX fi ltr spawalniczy

45 x 93 mm
54 x 107 mm
73 x 107 mm

Zaciemnienie przed spawaniem 3

Zaciemnienie w czasie spawania 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Waga
Przyłbica z Side Windows (ze srebrną osłoną)
Przyłbica bez Side Windows (ze srebrną osłoną)
Nagłowie
Speedglas 9100V fi ltr spawalniczy
Speedglas 9100X fi ltr spawalniczy
Speedglas 9100XX fi ltr spawalniczy

265 g
240 g
120 g
150 g
160 g
185 g

Baterie zasilające 2 x CR2032 (litowe 3V)

Żywotność baterii
Speedglas 9100V fi ltr spawalniczy
Speedglas 9100X fi ltr spawalniczy
Speedglas 9100XX fi ltr spawalniczy

2800 godzin
2500 godzin
2000 godzin

Zakres temperatur -5°C do +55°C

Rozmiar nagłowia 50 – 64

Opóźnienie rozjaśnienia się fi ltra

Opóźnienie 

Zaciemnienie

5 40 40 60 90 130 200 300

8 40 40 60 100 150 250 400

9 40 40 60 100 150 200 300 500 375 625 1000

10 40 40 70 150 200 300 300 600 425 625 1050

11 50 50 80 200 300 375 325 700 475 625 1100

12 50 50 90 250 400 475 325 800 575 625 1200

13 60 60 100 300 450 525 325 850 675 625 1300

• • •
d1 d1 d2 Σ d1 d2 Σ

Przyłbica spawalnicza IV generacji
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