
Investovali jste do prvotřídní kukly Speedglas řady 9100? Chtěli byste náklady spojené s údržbou 
minimalizovat, a proto kupujete co možná nejlevnější náhradní díly? I za cenu nižší kvality? 

Kolik ta cena nižší kvality vlastně je? Podívali jsme se zblízka …

Příklad:

www.3M.cz/Speedglas

Rozdíl (cena nižší kvality): 1 706 Kč
Originální díl – vnější ochranný zorník „sklíčko“ Speedglas 52 70 00 vydrží až 7x déle, 

což přináší významnou úsporu v nákladech na spotřební materiál.

Neoriginál

Typ sklíčka: neoriginál

Vyhovuje normě: ???

Optická třída: ???

Mechanická odolnost: ???

Náklady za jednotku: 25 Kč

Měsíční spotřeba: 140 kusů

Náklady za měsíc*: 3 500 Kč

Originál

Typ sklíčka: SpeedglasTM 52 70 00

Vyhovuje normě: ČSN EN 166 (CE ANSI Z87+) 

Optická třída: 1 (nejlepší)

Mechanická odolnost: BT (náraz se střední energií 120 m/s i v extrémních teplotách -5 až +55 °C)

Náklady za jednotku: 89,70 Kč

Měsíční spotřeba: 20 kusů

Náklady za měsíc*: 1 794 Kč

* Počítáno na modelovém příkladu: Sváření 8 hodin denně, 5 dní v týdnu, tj. celkem 160 hodin sváření za měsíc.

Denní spotřeba* Denní spotřeba*

originálem
svoji investici

Chraňte



1 Postupné poškozování zraku svářeče 
 Neoriginální díl není testován dle žádných norem, tvarem 

 nepasuje do kukly, což způsobuje zkreslení  a zhoršení 

 optické třídy celého výrobku a následně i zhoršení pohodlí 

 a vidění svářeče.

2 Mechanické poškození samozatmívací kazety 
 Srdce a zároveň nejdražší část svářečské kukly (poškrábání, propálení, prasknutí).

3 Ztráta záruky od výrobce 
 Na mechanická poškození samozatmívací kazety, která byla způsobena používáním 

 neoriginálních dílů, se nevztahuje záruka od výrobce!

POROVNEJTE SAMI

Test odolnosti proti poškrábání: Takto vypadají nová sklíčka po tom, co byla otřena 3 tahy svářečskou rukavicí.

Poslední důvod, proč vyhodit neoriginální sklíčko rovnou do koše?

Pošleme Vám originál**!

Jelikož různé metody a postupy mohou vyžadovat různou odolnost, 
společnost 3M vyrábí 3 typy vnějších ochranných zorníků (sklíček)
pro své kukly řady SpeedglasTM 9100:

52 60 00 Standard  Dop. cena bez DPH: 56,70 Kč/ks
52 70 00 Zvýšená odolnost proti poškrábání  Dop. cena bez DPH: 89,70 Kč/ks
52 70 70 Žáruvzdorný  Dop. cena bez DPH: 89,90 Kč/ks

** Pošlete nám přiložený odpovědní lístek a my Vám zašleme 3 kusy ochranného 
 sklíčka 52 70 00 na vyzkoušení zdarma!

www.3M.cz/Speedglas

N E O R I G I N Á L O R I G I N Á L

Originál poznáte snadno.

Je označen SpeedglasTM!

33   hlavní důvody, proč se Vám NEVYPLATÍ 

používat „LEVNÉ“ napodobeniny:


