
Verbeterde optische eigenschappen. Een comfortabel en 
slank design. Tegen een scherpe prijs. Wie zegt dat je niet 
alles in één kunt krijgen?  

You asked 
and we 
listened!

3M™ Speedglas™ 9002NC Lashelm



Ervaar het verschil. Dankzij verbeterde optische eigenschappen 
ziet u alles lichter, gedetailleerder en kleurrijker.

Dankzij de 3M™ Speedglas™ Natural Color Technology 
verloopt kleurherkenning gemakkelijker. Hierdoor kunt u het 
smeltbad beter beoordelen, gebogen oppervlakken correcter 
inschatten en gekleurde bediendingspanelen beter lezen. 
Het is een belangrijke verbetering om u volledig te kunnen 
richten op lasvoorbereiding, lastechniek, precisie slijpwerk 
en inspectie van net uitgevoerde lassen.

Onze beste optische technologie in een klassieke 
helm die zeer gewaardeerd wordt door vele lassers. 

Sample competitor’s 
filter shade 3.

Speedglas 9002NC  
filter shade 3. 



A legend reborn

Betere controle  
De nieuwe 3M™ Speedglas™ Natural Color Technology 
biedt een verbeterde optische ervaring door natuurlijke 
kleuren en contrasten, waardoor u meer controle heeft over 
het smeltbad, dat lichter, helderder en realistischer lijkt.

Uitademen 
De uitademsleuven die in de helm geïntegreerd zijn 
verminderen de opbouw van koolstof en warmte in 
vergelijking met traditionele helmontwerpen.

Bewegingsvrijheid 
Het slanke design van de helm zorgt ervoor dat de helm 
nauw aansluit op het gelaat, wat optimaal zicht verzekert 
bij het lassen in ruimtes waar u beperkt wordt in uw 
bewegingsvrijheid.  

Betaalbaar  
De geavanceerde automatisch donkerkleurende optische 
technologie van 3M is nu betaalbaar voor elke lasser, van 
stagiair tot ervaren veteraan.

Belangrijkste specificaties van het lasfilter

Gewicht met ADF: ca. 485 gram 
Donkere lenzen: 8, 9, 10, 11, 12
Zichtvlak: ca. 55 x 107 mm 
Lastoepassingen: MMAW, MIG/MAG, TIG en 
low amp TIG

Veel lassers beschouwen ons klassieke 
Speedglas™ 9000 model als de lashelm 
met de juiste balans tussen vorm, grootte en 
gewicht. Dus we brengen hem terug! Met 
exact hetzelfde design dat zo geliefd is onder 
vele lassers. Maar met als extra toevoeging 
onze Natural Color Technology en een 
hoofdband ontworpen voor extra comfort.

Maak kennis met de 3M™ Speedglas™ 
Lashelm & het 9002NC ADF (Auto Darkening 
Filter). 

Verbeterd comfort 
Comfortabele en eenvoudig 
naar wens in te stellen 
hoodband,  zodat uw helm 
altijd blijft zitten zoals u  
dat wilt.



Uitbreiding bescherming  
en performance

Bestellen? 

16 40 05  Oor en nekbescherming in leer. 

16 40 09     Hoofdbescherming grijs/zwart,  
 brandwerende stof. 

16 90 01   Nekbescherming grijs/zwart,  
 brandwerende stof. 

16 91 00    Monnikskap grijs/zwart  
 brandwerende stof.

17 10 20    Vergrootglas 1.0

17 10 21    Vergrootglas 1.5

17 10 22    Vergrootglas 2.0

17 10 23    Vergrootglas 2.5

17 10 24    Vergrootglas 3.0  

Partnr.   Omschrijving

40 13 85     3M™ Speedglas™ 9002NC Lashelm, 
inclusief lasfilter en hoofdband.

40 00 85     3M™ Speedglas™ 9002NC Lasfilter.

70 50 15      Hoofdband met 
bevestigingsonderdelen 

Partnr.   Omschrijving

40 13 85

16 40 09 16 40 05 16 90 01 16 91 00 

17 10 20 
17 10 21 
17 10 22 
17 10 23 
17 10 24 

40 00 85 70 50 15 

Meer weten?
Ga naar www.3MSafety.nl/speedglas/9002NC  
of www.3MSafety.be/speedglas/9002NC
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Bezoek onze website voor een compleet overzicht 
van alle beschikbare verbruiksproducten, reserve 
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