
Algemene kenmerkenAlgemene kenmerken
  ADF fi lter klapt omhoog in de helm voor een ADF fi lter klapt omhoog in de helm voor een 

helder zicht tijdens lasvoorbereidingen en helder zicht tijdens lasvoorbereidingen en 
slijpwerken.slijpwerken.

  Breed gezichtsveldBreed gezichtsveld

  Automatische verduisteringAutomatische verduistering

  Ware kleurlensWare kleurlens

  ADF fi lter heeft een uitzonderlijke ADF fi lter heeft een uitzonderlijke 
helderheid en optische kwaliteit helderheid en optische kwaliteit 
van 1/1/1/1 EN 379van 1/1/1/1 EN 379

  Variabele verduistering van DIN 4 tot 13Variabele verduistering van DIN 4 tot 13

  4 Reactie ogen4 Reactie ogen

  Variabele sensitiviteitVariabele sensitiviteit

  Automatische aan/uitAutomatische aan/uit

  Vervangbare batterij met testfunctieVervangbare batterij met testfunctie

  Voorste spatruit met hoge impactbeschermingVoorste spatruit met hoge impactbescherming
 (1B impactklasse) (1B impactklasse)

  DIN 3 voor lasvoorbereidingenDIN 3 voor lasvoorbereidingen

  Verstelbare hoofdband in meerdere afstel - en Verstelbare hoofdband in meerdere afstel - en 
hellingsposities voor een perfecte pasvormhellingsposities voor een perfecte pasvorm

  LichtgewichtLichtgewicht

  Grafi etgrijze kleurGrafi etgrijze kleur

  Ergonomisch uitgebalanceerd voor meer Ergonomisch uitgebalanceerd voor meer 
comfortcomfort

  24 maanden garantie (op ADF fi lter)24 maanden garantie (op ADF fi lter)

XR939H LAS - EN SLIJPHELMXR939H LAS - EN SLIJPHELM
MET FLIP FILTER EN WARE KLEURLENSMET FLIP FILTER EN WARE KLEURLENS

Geschikt voor 
TIG - MIG - MAG - MMA - SLIJPEN - 
PLASMA SNIJDEN

Classifi catie 1/1/1/1 EN 379

TECHNISCHE INFORMATIE
Parameter Waarde
Kijkvenster 100mm x 65mm

UV/IR bescherming Permanent DIN 16

Beschikbare modus Lassen & Slijpen

Status in het licht DIN 3 tot 3.5

Status in het donker

DIN 4 tot 8 / DIN 9 tot 13
Afhankelijk van de 
geselecteerde modus 
en de aanpassing van de 
schaduwregeling

Filter CE optische klasse 1/1/1/1

Van licht naar donker 1/30.000 (0.000033) seconden

Sensoren - reactie ogen 4 infrarood sensoren

Stroomvoorziening
Solar cellen + Lithiumbatterij
(vervangbare batterij: 1 x 
CR2450)

Aan/Uit knop Volledig automatisch

Werktemperatuur -5°C tot +55°C

Bewaartemperatuur -20°C tot +70°C

Materiaal lashelm Hoog impact polyamide 
(nylon)

Klasse EN 175 F CE

Totaal Gewicht 540 gram

Voldoet aan
EN 379 : 2003 + A1 : 2009
EN 175 : 1997
EN 166 : 2001



Volg ons online

ParweldTV@parweldbeneluxparweld.eu.com

www.parweld.eu.com

XR939H LAS - EN SLIJPHELMXR939H LAS - EN SLIJPHELM
MET FLIP FILTER EN WARE KLEURLENSMET FLIP FILTER EN WARE KLEURLENS
De XR939H lashelm van Parweld is de nieuwste 
aanwinst in het PPE assortiment sinds 2021. 
Door gebruik te maken van  een “flip up” filter die 
aan de binnenkant van de lashelm opklapt, krijgt u een 
enorm breed slijpvizier ter beschikking. De ADF filter 
heeft een dubbel verduisteringsbereik variabel van 
DIN 4-8 en DIN 9-13. 
Daarnaast zitten alle bedieningselementen van de 
lashelm aan de buitenzijde wat het gebruik ervan 
makkelijker maakt.

“Flip UP” ADF filter binnenin de lashelm

De ADF fi lter klapt binnenin de lashelm omhoog van zodra u 

de lashelm wil gebruiken voor slijpwerkzaamheden. 

Het aanpassen van de fi lter kan via één klik aan de buitenzijde van 

de helm.  Een belangrijk voordeel aan het naar binnendraaien van de 

fi lter is dat slijpstof en glinsters tijdens slijpwerkzaamheden geen kans 

hebben om binnenin de lashelm te dringen. Hierdoor blijft de ADF 

fi lter schoon en beschermd tegen stof en vuil, wat de levensduur 

alleen maar ten goede komt. 

De buitenspatruit die de ADF fi lter beschermd is een hoge 

impactbestendige spatruit met impactklasse 1B. 

Classifi catie EN 379 1/1/1/1 

De combinatie tussen de ware kleurlens en een gelijkmatige verdu-

istering zorgt ervoor dat u een zeer waarheidsgetrouw beeld krijgt 

tijdens de laswerken. 

Daarnaast heeft de lashelm een classifi catie van EN 379 1/1/1/1 wat de 

beste classifi catie is voor een lashelm. 

DIN sterkte

De XR939H heeft een DIN van 3-3.5 wat ideaal is voor lasvoorbereidin-

gen of slijpwerkzaamheden. 

De verduistering tijdens het lassen is variabel van DIN 4 tot 13. Zowel 

de gevoeligheid van de lashelm is instelbaar als de vertragingsfunctie. 

Hoofdband

Een comfortabel gevoel tijdens het lassen is belangrijk. De Parweld 

XR939H maakt gebruik van een hoofdband die op 4 plaatsen kan 

afgesteld worden voor de perfecte pasvorm. Door de verschillende 

helling posities mag u zeker zijn van de beste ergonomie en het hoog-

ste draagcomfort. 

NIEUW
NIEUW

VERVANGONDERDELEN
Code Omschrijving

XR9520 Spatruit buiten 

XR9530 Spatruit binnen (106 x 70mm)

XR9550 Zweetbanden 

XR9540 Hoofdband

CR2450 Vervangbatterij


