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Fejvédelem
A véd!sisakok és tartozékok biztonságos, kényelmes védelmet nyújtanak, így azokat alkalmazottai 
is szívesen viselik majd. A fejvéd! eszközök fejrészének kialakítása elegáns és könny", fejkosár 
részük állítható nagyságú, párnázásuk kényelmes. M"anyag tüskékkel záródó és racsnis állítású 
fejkosaraink a fej természetes formájához igazodva teszik lehet!vé a biztonságos és ugyanakkor 
kényelmes illeszkedést, és egész napos viselés esetén is kimagasló kényelmet biztosítanak.  
A biztonsági szabványoknak és munkavállalói biztonsági igényeknek való egyre magasabb szint" 
megfelelés szervesen tükrözi a min!ség, innováció és fokozott munkahelyi biztonság iránti nem 
múló elkötelezettségünket.

EN szabványok
EN 812 Beüt!dés elleni sisakok

EN 397 Ipari véd!sisakok specifikációja

EN 50365  Elektromosan szigetel! véd!sisakok kisfeszültség" munkaterületekre 

EN50365Anyagjellemz!kÖnt!forma száma

M"szak 
számaAnyagMéretCE jelölés

Gyártás 
hónapja/éve

Gyártás napja

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉKBAN KAPHATÓ

FEHÉR SZÜRKE ÉGSZÍNKÉK

SÁRGA NARANCSSÁRGA SÖTÉT ZÖLD

PIROS SÖTÉTKÉK RÓZSASZÍN*

* Rózsaszín szín csak A79R modell esetén.

FEJKOSARAK
•   M"anyag tüskés rögzítés: egymásba kapcsolódó fogak egyszer"en állítható 

rendszere a tökéletes illeszkedés érdekében. Egyszer"en nyomja össze vagy szedje 
szét a m"anyag tüskés és lyukacsos részeket a fejpánt rögzítése, illetve kilazítása 
érdekében.

•   Racsnis állítás: kivételesen biztonságos és kényelmes rögzítés, amely a felhasználó 
számára minden helyzetben csúszásmentes illeszkedést biztosít. Az állítás 
egyszer"en a racsnis gomb forgatásával történik.

LOGÓZOTT SISAKOK (a részletekr!l érdekl!djön értékesítési képvisel!jénél).  

A nagyfelbontású tamponnyomással a sisakok egyedivé tehet!k. A logót a sisakra 
igen tartós kivitelben nyomjuk.

Manuális rögzít! Racsnis állítás

AZ ÖN
LOGÓJA
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Fejvédelem Véd!sisakok

Cikkszám Megnevezés Felfüggesztés Csere Beállítás Jelölés

93317* A69 6 pontos, Poliamid 633170 Manuális rögzít!vel  
való beállítás EN50365

93316* A79 4 pontos, Poliamid 633160 Manuális rögzít!vel  
való beállítás EN50365

93318* A69R 6 pontos, Poliamid 633180 Racsnis kapocs EN50365

93319* A79R 4 pontos, Poliamid 633190 Racsnis kapocs EN50365

* Választható színek: Kérjük, nézze meg az árlistát a színnel kapcsolatos információkért. 
A következ! szabvány szerint hitelesített: EN 397 - M"szaki leírás ipari biztonsági sisakokhoz - EN 50365 - Kisfeszültség" berendezésekhez használható elektromosan szigetelt sisakok.

PEAK TERMÉKCSALÁD

PROFICAP

Univerzális tervezés" sisak bordázott ABS küls! héjjal.

TERMÉKJELLEMZ#K ÉS EL#NYÖK 

 
•  ÚJ - ABS anyagú küls! héj: er!s, kemény, merev anyag, amely ellenáll a vegyi anyagoknak, 

nagyon jól ellenáll az ütéseknek, valamint kiváló teljesítményt nyújt magas és alacsony 
h!mérsékleten (+50 °C és -30 °C között).

•  Véd!sisakok személyre szabása: a nagyfelbontású tamponnyomás adja a véd!sisak 
professzionális egyedi megjelenését. A logót rendkívül tartós tintával nyomtatják a héj bizonyos 
részeire.

•  Elérhet! Két Beállítási Rendszerrel:

-  Manuális beállítás: biztos rögzítéshez a reteszel! fogasrendszert könny" beállítani. Egyszer"en 
nyomja össze a csat füleit a szíj meglazításához és csúsztassa el a meghúzáshoz.

-  Racsnis állítás: rendkívül biztos és kényelmes fogást biztosít, amely lehet!vé teszi visel!jének, 
hogy bármilyen helyzetbe helyezze anélkül, hogy elcsúszna. Egyszer"en csavarja el a racsnis 
beállítót a megfelel! helyzetbe.

TERMÉKJELLEMZ#K ÉS EL#NYÖK 

 
•  Beüt!dés elleni véd!sisak amely megfelel! védelmet nyújt a fej beüt!dése ellen. Baseball  

sapkába beépített ABS héjjal és bels! szivacsbéléssel rendelkezik.Lees! tárgyak elleni  
védelemre nem alkalmas.

•  Szín: kék.

Cikkszám Modell Jelölés

A 16 81 99-00 Proficap EN 812

FIBRE-METAL 2EW

TERMÉKJELLEMZ#K ÉS EL#NYÖK 

 
SUPEREIGHT® üvegszálas rendszer

• Kivételesen sima fejtet!.

• 8-pontos fejkosár a stabilitás és egyensúly érdekében.

• „Leng!pántos” racsnis állítógomb.

•  Fejpánt gyorshurokkal, amely alkalmas Fibre-Metal arcvéd!kkel és hegeszt!pajzsokkal  
való együttes használatra.

• Színek: fehér, sárga, kék.

Cikkszám FM 93 390* Szín
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Fejvédelem Tartozékok

ÁLLSZÍJ

CSIPTET#K

TERMÉKJELLEMZ#K ÉS EL#NYÖK 

 
Masszív, nem-vezet! m"anyagból, állítható, különböz! véd!sisak formákhoz illeszked! csiptet!k. 
Használhatók PEAK sisakokkal.

Cikkszám Modell Anyag

63 31 05 4-pontos PA pánt

Cikkszám Modell

63 31 30.1 GC2000 szemüveg csiptet!

Cikkszám Modell Megnevezés

63 31 06 WL6 Cipzárral rögzíthet! sisakbélés

63 31 04 WL12 Hosszú nyakú változat

WL12FP WL12FP Balaclava maszk, hosszú nyakú

63 31 07 WL81 Bebújós

Cikkszám Modell

63 31 22 Nomaz

63 31 23 Szivacsos, Velcro® tép!zárral

TÉLI BÉLÉSEK

TERMÉKJELLEMZ#K ÉS EL#NYÖK 

 
• Használhatók PEAK sisakokkal

• WL12 és WL12FP, lángálló

NEDVSZÍVÓ PÁNT

TERMÉKJELLEMZ#K ÉS EL#NYÖK 

 
Használható PEAK sisakokkal.


