VisorLight
Capacete de protecção com viseira
integrada em novo design

VisorLight
Esse é o nome do
capacete de
protecção perfeito!

Um capacete de protecção cómodo e uma viseira integrada apropriada
também para pessoas que usam óculos harmonizam-se no VisorLight.
Com a protecção frontal separada, abrem-se novas dimensões para a
individualidade.
Tudo isso num belo design e sempre com a qualidade elevada da
VOSS-HELME.

– Capacete de protecção segundo a DIN EN 397 e
viseira integrada segundo a DIN EN 166
– Em polietileno
– Casco amovível com estrutura exclusiva e
novo design
– Apropriado para pessoas que usam óculos
– Equilíbrio perfeito com centro de gravidade na
parte traseira
– Rebaixos na zona das orelhas para melhor
encaixe dos protectores auriculares
– Aberturas laterais para protectores auriculares
– Goteiras
– Orifícios de ventilação eficazes
– Arnês de correia de tecido de 6 pontos estável
e muito cómoda, com banda de suor altamente
absorvente
– Correia de nuca fortemente angulada para
garantir um ajuste perfeito
– Fixação ao queixo
– Regulação do tamanho entre 51 - 64 cm
– Protecção frontal separada e fixada no casco
do capacete
– Possibilidade de combinação do casco e da
protecção frontal em duas cores diferentes
– Viseira integrada em policarbonato
– Viseira com revestimento de alta qualidade nas
duas faces para garantir a resistência a riscos
– Peso total (casco, protecção frontal, viseira
e arnês) apenas aprox. 475 g

– Possibilidade de impressão sobre toda a superfície
por meio de tampografia
– Remessa em saco plástico e embalagem isolada
Embalagem: 10 unidades
– Seis cores padrão (verde-hortelã, azul-sinal,
vermelho-carmim, branco-sinal, amarelo-enxofre
e laranja-trânsito)
– Ensaio a frio até –30 °C

Imprima nos capacetes VisorLight
o logótipo da sua empresa com
até quatro cores diferentes para
destacar o nome da sua empresa.
Poderá obter uma impressão
pela técnica de tampografia ou
serigrafia de alta qualidade já a
partir de 10 unidades.

Cada pormenor já representa um realce.
No conjunto, simplesmente imbatível!
Diversas soluções geniais tornam o produto único.
O resultado final é o VisorLight.
Orifícios de ventilação amplos
numa posição óptima para
promover excelente circulação
de ar no interior do capacete

Casco leve com belo design
em PEAD comprovado e
ponto de gravidade
localizado na parte traseira

Protecções frontais separadas
dão novas dimensões para a
individualidade

Q U A LEI TIYN

Viseira com revestimento resistente a
riscos nas duas faces em
policarbonato resistente à
fractura segundo a EN 166

Arnês de correia de tecido
de 6 pontos muito cómoda
com fecho pinlock e amplo
intervalo de ajuste
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vermelhocarmim
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verde-hortelã

amareloenxofre

branco-sinal

laranjatrânsito

Acessórios / Peças sobressalentes
(Para sortimento e outros acessórios, consulte o catálogo principal)

Fecho giratório
VOSS-Lock

Banda absorvedora de
suor contínua de alta
qualidade. Banda KT para
fixação ao queixo com
fecho rápido e cómodo

Superfícies reflectoras
adicionais dos dois lados
e atrás

Viseira resistente a
riscos em policarbonato
resistente a rupturas
com 4 grampos

Spray anti-embaciamento

VisorLight

Capacetes de protecção para
construção civil e indústria
Bonés de protecção VOSS-Cap
Capacetes de protecção para uso
industrial em zonas de trabalho
quentes e exigências rigorosas ou
desconhecidas
Modelos especiais
Acessórios e peças sobressalentes
Escudos de protecção facial

VOSS-HELME
Safety through quality

Todos os modelos indicados neste catálogo
podem conter acessórios especiais.
As cores não correspondem necessariamente
às tonalidades RAL. Pode haver variações
devido às técnicas de impressão.
Reservados os direitos de alterações técnicas.
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