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Dräger X-plore 4740

Flexibele neus voor een goede pasvorm
De combinatie van het zachte masker lichaam, speciaal gevormde 
neusafdichting en een stevige kunststof frame bieden belangrijke 
voordelen bij langdurig gebruik: een perfecte pasvorm op verschillende 
gezichtsvormen en maten, superieure lekdichtheid, en vrijwel geen 
drukpunten. Door het ergonomische FlexiFit hoofdharnas is het masker 
eenvoudig aan te trekken en af te nemen zonder dat het haar er in 
verstrengeld raakt en zonder onnodige druk. Het masker kan eenvoudig 
worden verwijderd door het loslaten van de nek haak, zonder de helm af te 
nemen ("drop down" riem systeem). Het uitademventiel is laag 
gepositioneerd en zorgt voor een betrouwbaar vochtgehalte, het 
onderhoudt een droge en aangename sfeer binnen in het masker.
Twee hoogwaardige materialen zijn beschikbaar om uit te kiezen: TPE of 
zeer comfortabele siliconen, vooral goed voor de gevoelige huid. De 
siliconen versie is ook verkrijgbaar in twee maten. Er kunnen twee 
verschillende connectoren worden besteld, zowel voor gebruik met Dräger 
X-plore® Rd40 filters (volgens EN 148-1), of Dräger X-plore® Rd90 filters 
(Drägerspecific). Een breed scala aan gas-, deeltjes en gecombineerde 
filters zijn beschikbaar voor beide connectoren.

Voordelen
- uitstekende comfort
- uitstekende pasvorm
- nagenoeg geen drukpunten
- TPE-versie is vrij van door verf beïnvloedende stoffen
- kiezen tussen twee verschillende maten en filter connectors
- breed scala aan filters

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De Dräger X-plore ® 4700 is een robuuste half masker, die een 
uitstekende comfort en een uitstekende lekdichtheid voor veeleisende 
toepassingen biedt. Dankzij de brede waaier van beschikbare filters die 
beschermen tegen gassen, dampen en deeltjes, is het bij uitstek 
geschikt voor gebruik in een verscheidenheid van industrieën.

Maskerlichaam Siliconen (zwart) of TPE (grijs-transparant) tevens 
blauwe hardbody van stabiel PP-kunststof

Maat Small (S), Medium (M), Large (L)

Filteraansluiting Standaard-schroefdraad Rd40 (RA) conform EN 148-
1 (Dräger X-plore® 4740)
Dräger-specifieke aansluiting Rd91 (Dräger X-plore® 
4790)

Gewicht Dräger X-plore® 4740: 160 gr resp. 175 gr
Dräger X-plore® 4790: 180 gr resp. 195 gr

Hoofdbandenstel Flexibele, robuuste band van neopreen (CR/NR), 2 
verstelpunten, FlexiFit TPE hoofdspin, Drop-Down 
optie

Onderdelen Beschikbaar

Goedkeuringen EN 140

Dräger X-plore 4740
Uitstekende comfort


