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3M™ Versaflo™ TR-600 og 3M™ M-300 
Kombiner TR-600 batteridrevet turboenhed med et M-300 visir 
med hjelm og opnå en sikker beskyttelse ikke bare af åndedrættet 
men også af ansigt, øjne og hoved. Denne løsning giver en komplet 
beskyttelse i krævende industrimiljøer og på byggepladser. Der findes 
et bredt udvalg af tilbehør for individuel tilpasning.

3M™ filtre med indikator
Filtre mod organiske gasser og dampe 6051i (A1) og 6055i (A2). 
Filtrene har en unik ESLI-indikator (End of Service Life indikator), der 
hjælper med at fastslå, hvornår du skal skifte filtre i forskellige miljøer. 
Tjek 3M.eu/SLS for at se, om disse filtre er egnede til dit arbejdsmiljø.

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI
NYHED! Et helt nyt headset med støjdæmpende mikrofon og den 
nyeste Bluetooth® MultiPoint teknologi. Dette giver dig mulighed 
for trådløst at tilslutte op til to mobiltelefoner til dit headset, hvis du 
har behov for at tale i telefon i støjende miljøer uden at afbryde dit 
arbejde. Auto-Pairing for nem tilslutning til mobilen og batteritid på  
72 timer, er nogle af de mange fordele, ved dette nye headset. 
många andra fördelar med detta nya headset.

3M™ Speedglas™ 9100XXi
Denne svejsekassette med automatisk nedblænding har en forbedret 
optik, der giver en mere naturlig farvegengivelse, så du kan holde 
fokus på svejsearbejdet, præcisionsslibningen og ved kontrol af dine 
svejsninger. Det sølvfarvede frontpanel er designet med udvendig 
betjening, så du har let adgang til slibe- og hukommelsesindstillinger.Natural

Color
Technology.
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3M™ PELTOR™ Wireless Communication Accessory
NYHED! Bluetooth adapteren kan sammen med X-seriens høreværn 
beskytte dig, så du stadig kan kommunikere i støjfyldte miljøer, uden 
at tage høreværnet af. Du kan besvare et vigtigt opkald uden at skulle 
afbryde og gå væk fra dit arbejde. Bluetooth adapteren sættes nemt  
på dit eksisterende høreværn fra 3M™ PELTOR™ X-serien. 

3M™ DBI-SALA™ Delta™

Delta™ H-sele er blandt de bedst sælgende H-seler i verden.  
Fantastisk ergonomisk pasform og komfort. Selen har et patenteret 
trekantet design, No-Tangle™, som gør at remmene ikke snor sig, og  
den er nem at tage på. Med fugtafvisende Rebel™ tape og Revolver™  
for enkel justering og individuel tilpasning. D-ring på ryggen vender  
altid opad, så du nemt kan forankre dig.

3M™ DBI-SALA   Faldsikring til værktøj
Dette justerbare radiohylster er blot et af mange produkter til  
faldsikring af værktøj. Radiohylsteret kan tilpasses nærmest enhver 
håndholdt radio eller mobiltelefon og mange andre enheder. Kan  
bæres i bælte eller sele. 

Oplev forskellen med 3M™ Scotchgard™ anti-dug coating
NYHED! Nu kan du få vores populære SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller 
med Scotchgard anti-dug coating. Vælg mellem linser og stænger i 
forskellige farver. Speciel teknologi gør Scotchgard coatingen meget 
slidstærk. Bevarer effekten selv efter linsen er vasket mere end 25 gange! 
SecureFit™ 600, Solus™ 1000 beskyttelsesbriller og G500 goggle findes 
allerede med Scotchgard anti-dug coating.
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3M Science of Safety 
- gratis online kurser
 

Korrekt brug og tilpasning af værnemidler er 
afgørende for din sikkerhed.  

Vi er derfor stolte af at kunne tilbyde dig en 
række gratis online kurser om personlige 
værnemidler, faldsikring og sikkerhed på 
arbejdspladsen.

Se kommende kurser og tilmeld dig her: 
www.3M.co.uk/SOSwebinars

Velkommen!


