
Åke Hörnells resa
från Speedglas
till Aketek

Låt oss presentera Aketek
Åke Hörnell är mannen bakom innovationen som 
förbättrat arbetsvillkoren för svetsare runt om i 
världen, tack vare att han uppfann nedbländande 
svetshjälmar. Åke fick patent på tekniken och 
utvecklade Speedglas. Aketeks svetshjälmar är 
svenskkonstruerade och byggda utifrån mer är 30 
års expertis. De är designade för professionella 
svetsare som kräver optimal komfort, pålitligt 
skydd och ultimat utförande.

Aketek - kvalitet till rätt pris
Hjälmarna har designats med en svetsares behov 
i fokus med strävan att göra svetsningsarbetet 
säkrare, bekvämare och enklare. Med låg 
kostnad, bättre prestanda och enkelt 
handhavande är det vår övertygelse att Aketeks 
hjälmar gör varje svetsare till en bättre svetsare. 
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Aketek med fantastisk prestanda
Aketek svetshjälmar har bästa klassning och 
bästa möjliga optik (1/1/1/1) enligt europeisk 
norm (EN 379). Svetshjälmarna fungerar för 
MIG/MAG/TIG, elektrod- och plasmasvetsning. 
Hjälmarna har ett glas med snabbare omslag än 
tidigare, cirka 0,0001 sekund och ett batteri som 
håller cirka tio år. Dessutom har huvudbandet 
utvecklats och levereras med mjukt nackskydd 
som standard, för att ge bästa komfort.

Unik Auto-Delay funktion
Aketeks svetshjälmar är ensamma om Auto-
Delay funktionen som gör att korta svetsningar 
ger en kortare fördröjning till ljust läge medan 
längre svetsning ger en längre fördröjning. 
Automatiken gör att svetsaren har en sak mindre 
att hålla reda på och kan fokusera på själva 
svetsprocessen.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mer information om svetshjälmarna och Åke Hörnell hittar du på www.aketek.se.

ketek PRO-X
n lätt, smidig och robust svetshjälm. Väl 
npassad att kombinera med skyddshjälm, ett 
rav på skydd som har ökat inom industri.

ketek LIFT-UP 
vetshjälmen för dig som slipar mycket. Du kan  
fta upp kassetten med svetsglas och därmed få 
n stor siktyta för ditt sliparbete. 

ketek VIEW 
ätt svetshjälm med snabbt omslag till mörkt 
ge vid svetsstart. Knapp för omkoppling till 
lipläge.

Aketek LIFT-UP AIR och Aketek AIR 
Säljs komplett med fläktenhet, 
Li-ion batteri, laddare, luftslang, 
filter, svetsglas med slipläge 
samt midjebälte och axelremmar, 
för ökad komfort. Lufttillförseln 
sker i andningshöjd. Välj mellan 
två nivåer på luftflöde. 
Finns med skyddshjälm 
som tillval. 

Erika
Överstruket




