
Dräger X-plore® 4700
Półmaska

Dräger X-plore® 4700 to wytrzymała, bardzo wygodna i szczelna półmaska
spełniająca najwyższe wymagania. Szeroki wybór filtrów zabezpieczających
przed gazami, parami i cząstkami sprawia, że maska może być z
powodzeniem używana w wielu gałęziach przemysłu.
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Ergonomiczne uszczelnienie 

przy twarzy

 – wyjątkowa ochrona zwłaszcza 
w obrębie nosa 

 – do wyboru dwa różne 
komfortowe materiały

 – dostępne dwa różne rozmiary 
masek silikonowych

Taśma nagłowna  
Dräger „FlexiFit”

 – nowatorski elastyczny 
materiał

 – ergonomiczna konstrukcja
 – łatwe zakładanie  

i zdejmowanie
 – doskonałe przyleganie do 

każdej głowy –  
bez wplątywania się  

we włosy
 – dobre rozłożenie nacisku: 
taśma nagłowna nie uciska 

nawet pod hełmem

Zawór wydechowy

 – przyjemny mikroklimat  
w masce: zawór wydechowy 
odprowadza na zewnątrz 
wydychane powietrze

System spustowy taśmy nagłownej  
z zamknięciem na szyi

 – ochrona także w przerwie podczas pracy: 
maskę można zdjąć, odpinając zapięcie  

na szyi – nie trzeba zdejmować hełmu
 – ochrona przed zanieczyszczeniami  

w pozycji gotowości: wewnętrzna strona 
maski jest skierowana do ciała użytkownika



Zalety
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Najwyższy komfort noszenia

Połączenie wyjątkowo miękkiego korpusu maski ze specjalnie ukształtowanym miejscem na nos utrzymywanym
na miejscu przez twardą plastikową osłonę zapewnia precyzyjne przyleganie, dobre właściwości szczelne oraz
niemal bezuciskowe noszenie.

Wybór pomiędzy dwoma wysokiej jakości materiałami

Użytkownik może wybrać jeden z dwóch materiałów: TPE do skóry normalnej lub silikon do skóry wrażliwej.
Wersja silikonowa jest dostępna w dwóch rozmiarach i pasuje do różnych kształtów twarzy.

System spustowy

Wystarczy otworzyć znajdujące się na szyi zamknięcie systemu uprzęży, aby łatwo zsunąć maskę bez
zdejmowania hełmu. Ustawiona w pozycji gotowości do użycia maska wewnętrzna przylega do ciała i jest
chroniona przed zabrudzeniami.

Opcjonalnie z elastyczną uprzężą

Jako alternatywa do klasycznej uprzęży nagłownej dostępna jest również uprząż elastyczna X-plore 4700 EH.
Uprząż elastyczna jest wykonana z wytrzymałego, odpornego na wybrane substancje chemiczne materiału.
Jest bardzo łatwa w czyszczeniu i może być noszona pod różnymi typami hełmów. Każdy użytkownik może
indywidualnie wybrać, który typ uprzęży najlepiej nadaje się do jego zastosowań.

Ponadprzeciętna wytrzymałość

Szczególną zaletą maski Dräger X-plore 4700 jest jej wytrzymałość. Otaczająca maskę plastikowa obudowa oraz
trwały korpus czynią ją wytrzymałą i trwałą.

Uprząż „FlexiFit” do szybkiego zakładania i zdejmowania

Nowy gładki materiał zapewnia doskonałe dopasowanie do głowy i nie wplątuje się we włosy. Tak miękki, że
nawet go nie poczujesz pod hełmem.

Dwa rodzaje przyłączy filtra

Standardowe przyłącze gwintowane Rd40 zgodne z normą EN 148-1 albo specjalny gwint Dräger do filtrów
Dräger X-plore Rd90 pozwalają na szeroki zakres zastosowań z odpowiednimi filtrami, pochłaniaczami lub
filtropochłaniaczami.



Komponenty systemu
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Filtry Dräger X-plore® Rd90

Czyste powietrze podczas ciężkich prac. Filtry serii
Dräger X-plore® Rd90 chronią przed niebezpiecznymi gazami i oparami,
mają długą żywotność i mogą być używane z wieloma różnymi maskami.
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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.

Powiązane produkty
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Dräger X-plore® 3300

Praktyczność i wygoda: Dräger X-plore® 3300 ma obie te cechy, a
dodatkowo jest ekonomiczna i łatwa w utrzymaniu.



Powiązane produkty
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Dräger X-plore® 3500

Doskonałe połączenie trwałości, ochrony i wygody. Półmaska
Dräger X-plore® 3500 jest najlepszym wyborem do zastosowań
długotrwałych i w trudnych warunkach.



Dane techniczne
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Korpus maski Silikon (czarny) lub TPE (przezroczysty szary)
Dodatkowo niebieski twardy korpus wykonany z trwałego
plastiku PP

Rozmiary Silikon: mały/średni (S/M) i średni/duży (M/L)
TPE: rozmiar uniwersalny

Przyłącze filtra Standardowe połączenie gwintowane Rd40 (RA) zgodne z EN
148-1
(Dräger X-plore® 4740)
Specjalne połączenie gwintowane Dräger Rd90
(Dräger X-plore® 4790)

Waga Dräger X-plore® 4740: 160 g lub 175 g
Dräger X-plore® 4790: 180 g lub 195 g

Uprząż nagłowna Elastyczna, trwała taśma wykonana z neoprenu (CR/NR), dwa
punkty regulacji, uprząż nagłowna FlexiFit TPE, jako opcja system
spustowy
Wersja EH: elastyczna uprząż wykonana z wytrzymałego neoprenu
odpornego na substancje chemiczne

Dopuszczenia Certyfikat CE (EN 140), AS/NZS
Części zamienne Możliwość zamówienia

Informacje zamówieniowe

Maska Rozmiar Nr katalogowy

Dräger X-plore® 4740, silikon średnia/duża (M/L)
mała/średnia (S/M)

R 55 874
R 55 875

Dräger X-plore® 4740, silikon, EH** średnia/duża (M/L) R 56 710

Dräger X-plore® 4740, TPE rozmiar uniwersalny R 55 876

Seria filtrów Dräger X-plore® Rd40 jest kompatybilna z półmaskami Dräger X-plore® 4740. Filtry Rd40 mają standardowe połączenie
gwintowane zgodne z EN 148-1 i obejmują szeroką gamę filtrów, pochłaniaczy i filtropochłaniaczy (więcej informacji w osobnej karcie
danych filtrów Dräger X-plore® Rd40).
Maska Rozmiar Nr katalogowy

średnia/duża (M/L) R 55 877Dräger X-plore® 4790, silikon
mała/średnia (S/M) R 55 878
średnia/duża (M/L) R 56 715Dräger X-plore® 4790, silikon, EH**

mała/średnia (S/M) R 56 720
Dräger X-plore® 4790, TPE rozmiar uniwersalny R 55 879

Seria filtrów Dräger X-plore® Rd90 (ze specjalnym gwintem Dräger) jest kompatybilna z serią Dräger X-plore® 4790. Ta seria obejmuje
szeroką gamę filtrów, pochłaniaczy i filtropochłaniaczy (więcej informacji w osobnej karcie danych filtrów Dräger X-plore® Rd90).
**EH: uprząż elastyczna



Notatki
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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.
Al. Jerozolimskie 174
02-486 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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