
Kiedy szukasz przemysłowego mocnego urządzenia, na którym mo-

żesz wesprzeć ciężar prac serwisowych lub operacji ratowniczych, 

AirGo pro jest idealny dla takiego wykorzystania. Jego trwałość i uni-

wersalność zapewnia, że jest zawsze gotowy do użycia i niezawod-

ny. Dodatkowo dobrze skalkulowana cena robi z niego popularny 

wybór wśród fabryk, platform wydobywczych oraz wielu innych za-

kładów przemysłowych. Ciężar urządzenia jest rozprowadzony rów-

nomiernie, a środek ciężkości jest umiejscowiony blisko ciała, aby re-

dukować zmęczenie i ucisk podczas pracy.

Noszak AirGo

Solidna ptyta noszaka AirGo zapewnia wysoką elastyczność. Kształt 

zbliżony do ludzkiej anatomii jest tak zaprojektowany, aby rozło-

żyć równomiernie ciężar na kręgosłupie. W ten sposób nie powsta-

ją miejsca szczególnego ucisku podczas użytkowania. Przewody są 

poprowadzone w taki sposób, aby nie przeszkadzać przy zakładaniu 

i pracy w aparacie. Płyta noszaka AirGo jest dostępna w szerokim 

zestawie opcji.

Pasy compact do aparatu w wersji przemysłowej. Nie zalecane dla 

straży pożarnych.

Pasy Pro zalecane dla straży pożarnych oraz dla zadań w przemyśle 

wymagających długiego czasu pracy.

Pneumatyczny system alpha SingleLine składa się z reduktora, 

przewodu SL i łatwo dostępnego złącza wielofunkcyjnego usytuowa-

nego na piersi użytkownika, które zawiera urządzenie ostrzegawcze, 

dwa przyłącza automatu oddechowego oraz manometr. Opcjonalny 

system monitorująco-alarmujący Alpha Personal Network umożliwia 

dodatkowe funkcje monitoringu oraz komunikacji opartej na teleme-

trii. Pracownicy przemysłu na całym świecie, którzy szukają wysokiej 

jakości, pewności, niezawodności i wygody, używają AirGo pro do 

ochrony dróg oddechowych.

Maska UltraElite

Maski Ultra Elite były projektowane z myślą o przyszłości. Ich 

ergonomiczna konstrukcja, najnowocześniejsza technologia i do-

pracowane szczegóły sprawiają, iż jest to idealny wybór dla profe-

sjonalistów, którzy potrzebują częstej lub długiej ochrony dróg odde-

chowych przy zadaniach wymagających koncentracji. Ergonomiczna 

maska Ultra Elite wyróżnia się niezniekształconym polem widzenia, 

wysokim komfortem noszenia i doskonałą transmisją mowy.

Ultra Elite jest dostępna w 40 różnych wersjach z szerokim asor-

tymentem akcesoriów dopasowanych do twoich potrzeb.

W przypadku długotrwałych zastosowań optymalną w wybo-

rze jest wersja z żółtym silikonowym korpusem, maską wewnętrzną

i nagłowiem. Silikon jest szczególnie tolerowany przez skórę i odpor-

ny na ozon i promieniowanie UV.

Pasy compact

Pasy Pro

POZOSTAŁE AKCESORIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 8

Aparat powietrzny MSA Auer AirGo i AirGo Pro
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