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unikátní
číslo

53–63 cm

NORMY

–10 °Cmin. 50 kg

Kombinuje požadavky norem EN 397 a EN 12492

455 g
16.05 oz

VLASTNOSTI

EN 397
EN 12492

Ochrana proti bočnímu 
nárazu dle EN 12492

dodávaná včetně reflexních 
samolepek

4 robustní klipy pro upevnění 
jakékoliv čelové svítilny 
dostupné na trhu

otočný mechanismus pro rychlé, snadné 
a efektivní nastavení velikosti 

univerzální 30 mm sloty pro ochranná
sluchátka: Peltor, Hellberg, 3M...

regulace délky bočních popruhů pomocí 
dvou posuvných spon

tence profilovaná přezka
nepřekáží ochranným sluchátkům

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
Konstrukce přilby bez EPS, díky níž se skvěle přizpůsobí každému tvaru a velikosti hlavy. Dlouhá životnost. 

 W9602QX00   REFLEXNÍ ŽLUTÁ

 W9602RX00    ČERVENÁ

Velmi odolná konstrukce přilby 
z ABS/PC materiálu.

UNI nastavení velikosti 
53–63 cm. 

4 robustní klipy pro upevnění
čelové svítilny.

Extra odolný nastavovací 
mechanismus. 

Snadno ovladatelná 
spona dle EN 12492.

Dobré odvětrávání.

Možnost uchycení ochranného
štítu COVER.

Univerzální 30 mm sloty 
pro ochranná sluchátka.

Pohodlná, dobře odvětrávaná ochranná přilba pro výškové a záchranné 
práce s důrazem na ochranu proti padajícím předmětům. Vhodná pro těžce 
fyzicky pracující osoby. Má pevný podbradní pásek, který vydrží zatížení 
nejméně 50 kg, což snižuje riziko ztráty přilby v případě pádu.
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PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

-30 °C
min.

50 kgFLASH Access

BARVYTYP PŘILBY

440 V
a. c.

min. 15 kg
max. 25 kg

440 V
a. c. -30 °CFLASH Industry

1015

      EN 397
            1015

NORMY

KOMPATIBILITA SE ŠTÍTY

Singing Rock
COVER štít

Hellberg Safe 2 flex carrier
+

s ocelovou nebo nylonovou síťovinou
nebo 

polykarbonátový štít electric

MATERIÁLY

POZNÁMKY

ÚDRŽBA

-30 / +50 °C

min max 30 °C 30 °C
UV

čtěte
návod

praní sušení chraňte před
UV

chraňte před
chemikáliemi

Životnost výrobku závisí na frekvenci používání a prostředí, ve kterém je 
používán. Bez přihlédnutí k opotřebení či mechanickému poškození a při 
dodržení všech podmínek uvedených v návodu k použití, může být tento 
výrobek používán 10 let od data výroby.

Avšak již při prvním použití může dojí k takovému poškození, které zkrátí 
životnost výrobku pouze na toto první použití.

EN 397
EN 12492

verze: 10/2018W9602XXXX

 7 % POM

 1 % ocel
 2 % PE

15 % PA
63 % ABS/PC

12 % TPU

A. skořepina ..........................................................................
B. klipy pro uchycení čelové svítilny ......................
C. slot pro upevnění ochranného štítu .................
D. mechanismus nastavení velikosti ......................
E.  spona ..................................................................................
F. podbradní pásek .........................................................
G. popruhy náhlavní vložky ........................................
H. odnímatelné polstrování ......................................... 
I. rámečky systému nastavení nosné výšky ...

I

H

G

A
B

C
D
E
F


