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INFO

S TA N DA R D

Kleur Verkeersoranje / RAL2009

Catalog nummer

Voor vragen over onze veiligheidshelmen en toebehoren kunt u ons bellen of schrijven/mailen naar:

G E G E V E N S B L A D

· bosbouw –en houtverwerkende industrie
· werksituaties waarbij gewerkt wordt met een zaag of

dergelijke machines met het risico van rond vliegende projectielen en
 terugslag van de machines, evenals daar waar hoge geluidsbelasting bestaat

    

· gemaakt uit polyethyleen (PE)
· universele pasvorm met tot diep in de nek doorgetrokken helmschaal
· sleuven (30mm) aan de zijkant voor accessoires
· uitsparingen in de buurt van de oren voor een betere pasvorm van de gehoorbeschermer
· afvoergoot voor regen
· ventilatie gaten en extra ventilatie bovenin
    

· 4-punts textiel binnenwerk met kinband aansluiting
· vervangbare zweetband met hoge opnamecapaciteit
· sterk afgehoekte nekband
    

· draad vizier VOSS-SEH 1 voor bosbouw werkzaamheden
· 2 kunststof vizierhouders 
· vizier gemaakt van roestvrij en matzwart gespoten gaas
· volgens EN 1731:1997 norm
    

· oorkappen H510P3e / Optime I
· bevestigingspunten voor 30mm sleuven 
· geluidsdemping van ongeveer 27 dB
· volgens EN 352-1 en EN 352-3 norm
    

· FPA (Commissie voor goedkeuring van bosbouw technologie) en 
KWF (Duits centrum voor werk en bostechnologie) erkenning

· koude test tot -30° C
    

· tot 5 jaar
    

· I - III / verstelbaar van 51 tot 64 cm in stappen van 0,5 cm
    

· ca. 650 g
    

· max. 15 stuks per stijl en kleur in een doos
    

· het aanbrengen van een logo d.m.v. stickers, tampondruk of zeefdruk, reflectiestrepen 
    

· voorkant: ca. 60 x 40 mm
    

· Kinband, draaisluiting, nekbescherming en schijven om de ventilatie openingen te 
verstellen, individueel verpakt
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Toebehoren

INAP-Master-4-F-Combi
Helm volgens de EN 397 norm


