
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. Aketek Nordic Sales AB 
är grossister för Åke Hörnells nya produkter av 
märket Aketek.

Inköp ska vara enkelt
Vår beställningsblankett ger dig en överblick över 
tillgängligt sortiment och du kan enkelt maila in 
din beställning. Vi har olika paket, både med 
svetshjälmar och förbrukningsvaror. De flesta av 
våra reservdelar passar oavsett vilken hjälm du 
väljer. Huvudlagret finns mitt i Sverige, närmare 
bestämt i Falun, vilket ger snabba leveranser till 
hela landet.
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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. De har snabbare 
omslag än tidigare, cirka 0,0001 sekund och ett 
batteri som håller cirka tio år. Huvudbandet har 
mjukt nackskydd, för att ge bästa komfort.

Svenskkonstruerade svetshjälmar
Välj mellan lätta och bekväma Aketek VIEW, 
smidiga Aketek PRO-X eller Aketek LIFT-UP för 
dig som slipar mycket. Aketeks AIR-modeller säljs 
kompletta med fläktenhet, Li-ion batteri, laddare, 
luftslang, filter, svetsglas med slipläge samt 
midjebälte och axelremmar för ökad komfort. Alla 
AIR-modeller levereras med en förvaringsväska. 
Skyddshjälm finns som tillbehör.

Svetshjälmar
Svensk teknologi
Mer information, beställningsblankett och broschyr hittar du på www.aketek.se.
Kontakt: Ronnie Berggren 070-341 21 25, ronnie.berggren@aketek.se.

nik Auto-Delay funktion
keteks svetshjälmar har inbyggd Auto-Delay 

unktion som gör att korta svetsningar ger en 
ortare fördröjning till ljust läge medan längre 
vetsning ger en längre fördröjning. Automatiken 
ör att svetsaren har en sak mindre att hålla reda 
å och kan fokusera på själva svetsprocessen. 

Aketek - kvalitet till rätt pris
Med låg kostnad, bra prestanda och enkelt 
handhavande är det vår övertygelse att Aketeks 
hjälmar gör varje svetsare till en bättre svetsare. 

Erika
Överstruket




