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Åke Hörnells resa 
från Speedglas 
till Aketek
Åke Hörnell är mannen bakom innovationen som 
förbättrat arbetsvillkoren för svetsare runt om i världen, 
tack vare ett glas som automatiskt mörknar när 
svetsbågen tänds. Åke fick patent på tekniken och 
utvecklade företaget Speedglas. 

Ända sedan Åke Hörnell utvecklade den första 
prototypen till en automatiskt avbländande svetshjälm 
har han alltid strävat efter att göra svetsningsarbetet 
säkrare, bekvämare och enklare. I Aketek svetshjälmar 
har Åke kombinerat senaste tekniken och egna 
innovationer med en effektiv tillverkningsprocess 
samtidigt som han hela tiden har svetsarens behov i 
fokus. 

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.

Med låga kostnader, bra prestanda och enkelt 
handhavande är det vår övertygelse att Aketeks 
svetshjälmar gör varje svetsare till en ännu bättre 
svetsare.  

Åke Hörnell
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Gör svetsningen 
säkrare, enklare och 
mer komfortabel

• Dubbla reglerbara hjässband för ökad komfort

• Reglerbar framåt och bakåt för bästa avstånd till
svetsglaset

• Reglerbar vinkel för bästa sikt genom svetsglaset

• Fjädrande nackplatta med mjukt nackskydd och svettband
för pannan för bästa komfort

Bästa möjliga optik
Aketeks svetsglas har bästa klassning och bästa möjliga 
optik (1/1/1/1) enligt europeisk norm (EN 379). De fungerar 
för MIG/MAG/TIG-, elektrod- och plasmasvetsning.  
Svetsglasets optimala optiska kvalitet med god genomsikt 
innan svetsstart och god skärpa på svetsbågen bidrar till att 
underlätta svetsarbetet. Bra färgseende i det mörka läget 
gör att svetsaren lättare kan optimera svetsprocessen. Alla 
svetskassetter har omkoppling till slipläge. 

Unik funktion
Aketeks svetshjälmar har inbyggd Auto-Delay funktion som 
gör att kort svetsning 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.

Extrem batterilivslängd
Aketek har en unik strömsnål sensor- och drivelektronik. 
Tillsammans med solcellen medför det att det inbyggda 
batteriet får en livslängd på ca 10 år. Inga batteribyten 
innebär lägre driftskostnader och mindre krångel. 

Ställbart huvudband 
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• Unik automatisk återgångstid
från mörkt till ljust läge

• Bästa optiska klassning (1,1,1,1)
enligt europeisk norm (EN 379)

• Inget batteribyte nödvändigt, livslängd > 10 år

upp.

Aketek gör svetsningen säkrare, enklare och mer komfortabel
Att använda en automatiskt nedbländande svetshjälm gör svetsjobbet säkrare för svetsaren, 
förbättrar kvaliteten på jobben och effektiviteten ökar. Att investera i en automatiskt nedbländande 
svetshjälm är därför bra för svetsaren och mer lönsamt för svetsföretaget. Aketeks svetsglas har 
bästa klassning och bästa möjliga optik (1/1/1/1) enligt europeisk norm (EN 379). 

Aketek VIEW
En lätt och bekväm svetshjälm med snabbt omslag till mörkt läge vid 
svetsstart. Har omkoppling till slipläge.

Aketek LIFT-UP
En svetshjälm med stor siktyta. Passar dig som slipar mycket eller rör 
dig mycket mellan olika arbeten. 

Inköp ska vara enkelt
Vårt motto är kvalitet till rätt pris. Enkelhet är ett av våra ledord. Vår 
beställningsblankett ger dig en överblick över tillgängligt sortiment 
och du kan enkelt maila in din beställning eller handla direkt i vår 
webbshop. 

Vi har olika paket, både med svetshjälmar och förbrukningsvaror. Det 
gör att du har rätt svetshjälm beroende på vilket arbete du ska utföra. 
Dessutom har du de viktigaste delarna hemma för bästa effektivitet. 
Detta gör att du hela tiden kan hålla produktionen igång. De flesta av 
våra reservdelar passar oavsett vilken hjälm du väljer. Dessutom ger 
paketen bästa inköpspris.  Huvudlagret finns mitt i Sverige, närmare 
bestämt i Falun, vilket ger snabba leveranser till hela landet.
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Svetshjälm med friskluft - 
AIR - svetsarens bästa vän
Svetshjälmar som renar luften är en växande marknad. 
Kraven ökar från företag, skyddsombud och inte minst 
svetsarna själva. Aketeks AIR-modeller har en batteri-
driven luftreningsenhet för att skydda mot smuts och 
partiklar. Vid behov bör svetsaren ha tillgång till en egen 
friskluftsvariant som personlig utrustning. 

Aketek AIR
En lätt och bekväm svetshjälm. Komplett svetshjälm med 
friskluftsfläkt inklusive filter, bälte, axelremmar, Li-ion 
batteri, laddare, luftkanal, luftslang, ansiktstätning, 
svetsglas med slipläge och en förvaringsväska.

Aketek LIFT-UP AIR 
Passar dig som både svetsar och slipar eller rör dig 
mycket mellan olika arbeten. Komplett svetshjälm med 
friskluftsfläkt inklusive filter, bälte, axelremmar, Li-ion 
batteri, laddare, luftkanal, luftslang, ansiktstätning, 
svetsglas med slipläge och en förvaringsväska.

Svetshjälmspaket
Vi erbjuder personliga paket med flera svetshjälmar, både 
med och utan friskluftsfläkt, till reducerat pris. Det ger dig 
möjlighet att enkelt byta svetshjälm, utifrån vilken 
arbetsuppgift du har. 
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Aketek med förstklassig prestanda:

• Bästa optiska klassning (1/1/1/1) enligt europeisk norm (EN
379).

• Unik automatisk återgångstid från mörkt till ljust läge (Auto-
Delay).

• Snabbt omslag till mörkt läge vid svetsstart, 0,0001 sekund.

• Förbättrat färgspektra för att vara ytterligare lite ljusare i
viloläge.

• Avancerad svetsljussensor fungerar även för TIG ner till 5A.

• Lätt och bekväm svetshjälm.

• Omkoppling till slipläge.

• Täthetsgrad 3 i ljust läge ger unik sikt innan svetsning.

• Mörka läget kan ställas in inom täthetsgrad 8-12.

• Skyddsglas med reptålig beläggning.

• Siktyta 100 x 54 mm.

• Hjälmen är CE-märkt.

• Isolerar från IR/UV/starkt ljus.

• Enkelt att komma igång, vilket spar tid och pengar.

• Billig i inköp och ekonomisk att använda.

Se över din svetshjälm både före och efter varje svetsning. En välskött svetshjälm påverkar både 
svetsarbetet och resultatet positivt. Följ vår underhållslista på www.aketek.se för bästa möjliga 
skötsel av din Aketek svetshjälm.
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För beställning och mer information besök www.aketek.se.

Svetsarens hälsa
En automatiskt nedbländande svetshjälm ökar 
säkerheten genom att ögonen är skyddade under hela 
svetsmomentet.  

Personlig säkerhetsutrustning gör skillnad i svetsarens 
effektivitet. Automatiskt nedbländande teknik ökar 
kvaliteten på svetsningen och arbetet blir mer effektivt.. 
Fler svetsare har uppmärksammat säkerheten och 
produktivitetsfördelarna när de använder automatiskt 
nedbländande svetshjälmar.

Det ljusa läget ger fullt skydd mot ultraviolett och infraröd 
strålning hela tiden. Denna funktion innebär att en 
svetsare tydligt kan se startpositionen när de tänder 
svetsbågen, vilket förbättrar kvaliteten. Svetsaren har 
båda händerna fria för svetsjobbet och kan snabbare 
komma till nästa svetsstart. 

En av de allvarligaste riskerna med att svetsa är att 
andas in svetsrök, som bildas vid alla typer av svetsning. 
Hur stora hälsoriskerna är med svetsrök varierar och 
beror på vilka ämnen som ingår i svetsröken. Dessutom 
varierar hälsoriskerna beroende på hur mycket svetsrök 
du expanderas för och under hur lång tid. Aketek AIR-
modellerna skyddar dig mot svetsrök.



Aketek Nordic Sales AB 
Ingarvsvägen 9, 791 77 Falun 
www.aketek.se, info@aketek.se 
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