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OCHRANA SLUCHU OCHRONA SŁUCHU

ED dávkovač
Dozownik
do zatyczek ED
0403 0039 99 999
MOQ

1

4 

•
•
•
•

základna v černé barvě
zásobník na 500 párů
možnost upevnění na zeď
dodáváno bez náplně

•
•
•
•

czarna podstawa
pojemnik na 500 par
z możliwością mocowania do ściany
dostarczany z zatyczkami

37 dB
SNR

ED COMFORT PLUG
náplň opakowanie
0401 0080 99 999
MOQ 500 10 
Náplň do dávkovače, 500 párů v sáčku.
Opakowanie do dozownika, 500 par w worku foliowym.
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DAY &
NIGHT
PROTECTION...
Hmotnost nižší než 300 g

Waży mniej niż 300 g

Vysoce reflexní

Intensywna Odblaskowość

Integrovaná ochrana očí

ZINTEGROWANA OCHRONA OCZU

O 20% méně než helma splňující standard EN397

Třída R2 – vysoce reflexní material

20% mniej niż typowy hełm spełniający wymagania normy EN397
Materiał Intensywnie Odblaskowy klasy R2

EVO Spec EN166.1.F dostupné ve variantách
bezbarvé & kouřové

EVOSpec EN166.1.F dostępne przezroczyste i przyciemniane

BROWSE OUR FULL RANGE AT
the natural selection

the natural selection

the natural selection

the natural selection

OCHRANNÉ PŘILBY KASKI OCHRONNE

MK 8 EVOLUTION™
0601 0044 xx 999
MOQ

1

Nejodolnější přilba v portfoliu
Najbardziej odporny kask w asortymencie

8 

service-life
5 YEARS

Zkoušky prováděné dle požadavků normy EN 14052:
2005 3-násobně převyšují požadavky normy EN 397
Wysokiej jakości wyściółka pluszowa i napotnik Próby
przeprowadzone według wymagań normy EN 14052:
2005 3-krotnie przewyższają wymogi normy EN 397

Na objednávku
na zamówienie
Normy: EN 14052, EN 397
BAREVNOST KOLOR:

EN 14052

80

70

40

bílá
biały

žlutá
żółty

modrá
niebieski

Hmotnost: 550g • materiál: polyethylen HDPE • životnost:
5 let • uchycení: textilní 4bodové s nadstandardní plyšovou
výstelkou • s ventilací • efektivní teplotní odolnost: -40 °C až
+50 °C • ochrana proti bočnímu nárazu • přilba má dodatečnou vložku z polystyrenu • potní páska ze speciální měkčené
tkaniny • ochrana proti roztavenému kovu (MM) • nastavení
obvodu hlavy pomocí otočného kolečka
Ochrana hlavy se neustále vyvíjí. JSP je jedinou společností,
která vytvořila helmu splňující vysoké požadavky na ochranu dle normy EN 14052, která nově 3-násobně převyšuje
požadavky normy EN 397. Helma je navržena s použitím
nejnovějších materiálů a technik výroby. EVO8 nabízí skutečně komplexní ochranu a nedostižné pohodlí. Vysoce kvalitní
průmyslová přilba se zvýšeným stupněm ochrany je vhodná
pro práce v rizikovém prostředí např. hornictví, tunelování,
demolice, stavby, rafinerie atd. Žádná jiná bezpečnostní
helma nenabízí tuto úroveň ochrany. Tento produkt je
designován pro ochranu života, pokud berete bezpečnost
skutečně vážně, budete nosit přilbu EVO8 od společnosti JSP.
Nastavitelná velikost v rozpětí 53–64 cm. S odvětráním.
Velká plocha vhodná pro potisk logem.
Waga: 550 g • materiał: HDPE polietylen • żywotność: 5 lat
• 4 punktowa tekstylna więźba z dodatkową pluszową wyściółką • wentylowany – odporność termiczna: -40 °C do +50 °C
• znacznie wyższa ochrona przed uderzeniami z góry niż
hełmy z EN 397 oraz dodatkowa ochrona przed uderzeniami
bocznymi – napotnik • ochrona przed odpryskami- metal
(MM) – szeroki zakres regulacji więźby pokrętłem
Ochrona głowy rozwija się nieustannie. JSP jest jedyną firmą,
której udało się stworzyć kask spełniający wysokie wymagania ochrony głowy według normy EN 14052, która obecnie
3-krotnie przewyższa wymagania normy EN 397. Kask jest
zaprojektowany przy użyciu najnowocześniejszych materiałów i technik produkcji. EVO8 oferuje rzeczywiście kompleksową ochronę i maksymalną wygodę. Kask przemysłowy
o wysokiej jakości i podwyższonym stopniu ochrony jest
dostosowany do pracy w najbardziej ryzykownych środowiskach pracy, takich jak górnictwo, drążenie tuneli, rozbiórki,
budowy, rafinerie itd. Żaden inny kask ochronny nie oferuje
takiego poziomu ochrony. Produkt ten jest zaprojektowany
do ochrony życia. Jeżeli bezpieczeństwo jest dla Państwa
naprawdę ważne, wybiorą Państwo kask EVO8 firmy JSP.
Regulowany rozmiar w zakresie 53–64cm. Z wentylacją.
Duża powierzchnia do nadruku logo.

ODOLNOST PROTI NÁRAZU
(schopnost tlumení nárazu). Při každé zkoušce se zkouší dva
nárazy na jednu přilbu. Jeden náraz je veden do oblasti o poloměru do 35 mm od vrcholu přilby 5 kg závažím z výšky 2 metrů.
Druhý náraz je veden mimo vrchol v jakémkoli úhlu mezi 15 °
a 60 ° 5 kg závažím z výšky 1 metru.
ODOLNOST PROTI PRŮRAZU
Při každé zkoušce se zkouší dva nárazy na jednu přilbu. První
náraz razníkem o hmotnosti 1kg z výšky 2,5 metrů je veden
na vrchol přilby. Druhý náraz je veden mimo vrchol pod úhlem
15 ° a 60 ° z výšky 2 metrů.
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE
(zdolność tłumienia uderzenia) Przy każdej próbie przeprowadzane są dwa uderzenia na jeden kask. Pierwsze uderzenie
prowadzone jest do okolicy o promieniu 35 mm od wierzchołka
kasku, 5 kg ciężarkiem, z wysokości 2 metrów. Drugie uderzenie
prowadzone jest poza wierzchołek, pod jakimkolwiek kątem
pomiędzy 15 ° i 60°, 5 kg ciężarkiem, z wysokości 1 metra.
ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE
Przy każdej próbie przeprowadzane są dwa uderzenia w jeden
kask. Pierwsze uderzenie wybijakiem o masie 1 kg, z wysokości 2,5 metra, prowadzone jest na wierzchołek kasku. Drugie
uderzenie prowadzone jest poza wierzchołek, pod jakimkolwiek
kątem pomiędzy 15 ° i 60°, z wysokości 2 metrów.

a

b

EN 397
ODOLNOST PROTI NÁRAZU

Zkouší se jeden náraz na přilbu. Náraz je veden na Vrchol přilby 5 kg závažím z výšky 1 metru.
ODOLNOST PROTI PRŮRAZU

Zkouší se jeden náraz na přilbu. Náraz je veden do oblasti o poloměru do 50 mm od vrcholu přilby za použití
špičatého razníku o hmotnosti 3 kg z výšky 1 metru.
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE

Przeprowadzane jest jedno uderzenie na kask. Uderzenie wykonane jest na wierzchołek kasku, 5 kg ciężarkiem, z wysokości 1 metra.
ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE

Przeprowadzane jest jedno uderzenie w kask. uderzenie
prowadzone jest do okolicy o promieniu 50 mm od wierzchołka kasku, przy wykorzystaniu ostrego wybijaka
o masie 3 kg, z wysokości 1 metra.

c

a/ vysoce kvalitní plyšová výstélka a potní pásek
wysokiej jakości wyściółka pluszowa i napotnik
b/ vložka z pěnového polystyrenu, dobře absorbující nárazy
wkładka z polistyrenu piankowego, dobrze pochłaniająca uderzenia
c/ otočné kolečko
pokrętło
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150 °C
service-life
5 YEARS

MK7 HI-TEMP 150™
0601 0067 80 999
MOQ

1

10 

Normy: EN 397, EN 50365
barevnost kolor: bílá biały
byla společností JSP navržena tak, aby spojovala mimořádnou
bezpečnost a zároveň komfort nošení modelu MK7 s efektivní odolností
při teplotách do 150 °C. • Norma EN 397 • hmotnost: 500 g • materiál:
polyamid • životnost: 5 let • šestibodové textilní uchycení • bez
ventilace • efektivní teplotní odolnost: -40 °C až +150 °C • elektrická
izolační schopnost EN 50365: 1000V • testována na odolnost proti
bočnímu tlaku (LD) • ochrana proti roztavenému kovu (MM).
Stworzony przez JSP, łączący wyjątkowe bezpieczeństwo i komfort
kasku Mk7 z zachowaniem wszelkich parametrów ochronnych przy
temperaturze aż do 150 °C. • Spełniający wymogi normy EN 397
• waga: 500g • materiał: poliamid • żywotność: 5 lat • 6-punktowa
tekstylna więźba • niewentylowany • odporność termiczna:
od -40 °C aż do +150 °C – zdolność izolacji elektrycznej
EN50365: 1000V – spełnia wymogi testów na odkształcenia
boczne (LD) • ochrona przed odpryskami metali (MM).

Odolná vysoké teplotě
až do 150 °C
Bardzo wysoka temperatura,
aż do 150 °C
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MK7

0601 0035 xx 999
MOQ

1

YOUR
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service-life
5 YEARS

35 

normy: EN 397
BAREVNOST KOLOR:
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Pohodlná přilba s větracími otvory, nastavitelnou velikostí pomocí ozubeného
kolečka. Norma EN 397. Hmotnost: 400 g • materiál: polyethylen HDPE
• životnost: 5 let, šestibodové textilní uchycení • s ventilací • efektivní teplotní odolnost: -40 °C až +50 °C • potní páska z egyptské bavlny s mikroporézní
PU vrstvou a neutrálním PH • dešťový kanálek tzv. okenička • ochrana proti
roztavenému kovu (MM)
Wygodny kask z otworami wentylacyjnymi, rozmiar regulowany za pomocą
pokrętła. Spełniający wymogi normy EN 397. Waga: 500 g • materiał: HDPE polietylen • żywotność: 5 lat • 6-punktowa tekstylna więźba • wentylowany • odporność termiczna: od -40 °C do +50 °C • napotnik z imitacji skóry • mały kanał
deszczowy odprowadzający wodę – ochrona przed odpryskami metali (MM)

MK1
1

a/ možnost vložení univerzálních brýlí (str. 484)
wysuwane okulary – opcja (patrz str. 484)

d

b/ pohodlná koženková potní páska
wygodny napotnik ze skaju

c

c/ 6 bodový textilní hlavový kríž
komfortowa 6-punktowa więźba tekstylna
d/ univerzální vstupy na příslušenství
uniwersalne otwory na akcesoria

b
a

e/ snadné nastavení
łatwa regulacja

service-life
5 YEARS

0601 0042 xx 999
MOQ

e

50 

normy: EN 397
BAREVNOST KOLOR:
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Pohodlná lehká přilba, s nastavitelnou velikostí pomocí ozubeného pásku.
Splňuje normu EN 397. Hmotnost: 350 g • materiál: polyethylen HDPE
• životnost: 5 let • šestibodové textilní uchycení • bez ventilace • efektivní
teplotní odolnost: -20 °C až +50 °C • elektrická izolační schopnost 440 V
• potní páska z polyesteru • dešťový kanálek tzv. okenička
Wygodny, lekki kask, rozmiar regulowany za pomocą zapięcia przesuwanego.
Zgodne z normą EN 397. Waga: 350 g • materiał: tworzywo HDPE polietylen
• żywotność: 5 lat • 6-punktowa tekstylna więźba • niewentylowany • odporność termiczna: od -30 °C aż do +50 °C – izolacja elektryczna 440 V • napotnik
wykonany z poliestru • mały kanał deszczowy odprowadzający wodę.

b

a/ nylonová potní páska
nylonowy napotnik

a

b/ PE hlavový kříž
więźba PE
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Nejlehčí přilba v sortimentu
najlżejszy w asortymencie

EVO LITE®
0601 0074 xx 999

c

b

service-life
5 YEARS

MOQ

1

10 

Na objednávku
na zamówienie
Normy: EN 50365, EN 397
a

a/ Deluxe potní páska – egyptská bavlna s PU vrstvou, PH neutrální
Luksusowy napotnik Chamlon – Egipska bawełna pokryta PU, neutralne PH
b/ 6 bodový textilní hlavový kríž
6-cio punktowa więźba tekstylna
c/ univerzální vstupy na příslušenství
uniwersalne otwory na akcesoria

YOUR
LOGO
HERE

d

d/ EVOSPEC™ doplněk – brýle čiré, kouřové, proti zamlžení
Okulary EVOSPEC™ – bezbarwne lub przyciemniane, nieparujące
e/ větrací otvory
otwory wentylacyjne

e

f

f/ CR2 reflexní doplňky
dostępne odblaski CR2

BAREVNOST KOLOR:
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EVO Lite® je velmi lehká přílba o hmotnosti 285 g, která ji činí přibližně o 20 %
lehčí, než je hmotnost standardní bezpečnostní přílby. Nízká hmotnost v kombinaci s novým, mimořádně pohodlným postrojem a jedinečným systémem
tříbodového (1-2-3) nastavení hloubky zadního postroje zaručují dokonalé
a pohodlné nošení pro všechny velikosti hlavy, šestibodové textilní uchycení,
s ventilací. Efektivní teplotní odolnost: -20 °C až +50 °C, elektrická izolační schopnost EN 50365: 1000V, testována na odolnost proti bočnímu tlaku (LD), potní
páska z egyptské bavlny s mikroporézní PU vrstvou a neutrálním PH, certifikát
dle normy EN 397. Životnost 5 let. Helma překračuje požadavky stanovené
evropskou normou EN 397 díky své lehké skořepině vyrobené z materiálu ABS
plast a nejmodernější designu z dílny vývojového týmu společnosti JSP, který je
též autorem přílby EVO8®, nejpevnější bezpečnostní přílby na světě.
EVO Lite® jest ultralekkim ważącym 285 gramów kaskiem, lżejszym o około 20 %
od standardowych kasków ochronnych. Niska waga w połączeniu z nową, zapewniającą najwyższy komfort użytkowania 6-punktową tekstylną więźbą oraz
unikalną, trzypunktową (1-2-3) regulacją jej głębokości gwarantują doskonałe,
bardzo komfortowe dopasowanie kasku do każdego rozmiaru głowy. Wentylowany. Odporność termiczna od -20 °C aż do +50 °C. Posiada zdolność izolacji
elektrycznej – EN 50365: 1000V. Spełnia wymogi testów w kierunku odkształceń
bocznych (LD). Napotnik wykonany z egipskiej bawełny o wysoce chłonnych
właściwościach, neutralne PH. Żywotność: 5 lat. Przewyższa wymagania normy
EN 397 dzięki swojej ultralekkiej skorupie ABS oraz wyjątkowemu kształtowi
opracowanemu przez zespół Działu Badań i Rozwoju firmy JSP który stworzył
EVO8®– najmocniejszy, przemysłowy, kask ochronny na świecie.

g

g/ OneTouch™ posuvný pásek – lze jednoduše nastavit jedním prstem
Regulacja OneTouch™ – zapięcie tak proste w użyciu,
że może być regulaowane przy pomocy jednego palca.
h/ 3D přesné nastavení – unikátní 3-bodové popruhy pro nastavení hloubky
Precyzyjne dopasowanie 3D – unikalna 3-punktowa regulacja głębokości więźby
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OCHRANNÉ PŘILBY KASKI OCHRONNE

25 dB
SNR

service-life
5 YEARS

FORESTRY SET
0601 0079 99 999
MOQ

1

14 

Normy: EN 397, EN 50365, EN 352-3, EN 1731
Lesnický komplet skládající se z: oranžové helmy
EVO Lite® s posuvnou sponou, držáku štítu,
drátěného štítu a integrovaných sluchátek InterGP
(SNR: 25) a výstražné plachetky na zátylku.
Splňuje EN 397, EN 50365, EN 352-3 a EN 1731.
Cieszący się popularnością zestaw dla leśników
składający się z: pomarańczowego kasku EVO Lite®
z zapieciem przesuwanym, z osłony twarzy
wykonanej z drucianej siatki i zintegrowanych
nauszników InterGP (SNR: 25) oraz z wysokiej
widoczności osłony karku. Zestaw spełnia wymogi
norm: EN 397, EN 50365, EN 352-3 i EN 1731.
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service-life
5 YEARS

EVO 3

0601 0065 xx 999
MOQ

-40 °C

1

10 

YOUR
LOGO
HERE

OneTouch™ posuvný pásek – lze jednoduše nastavit jedním prstem
Regulacja OneTouch™ – zapięcie tak proste w użyciu, że może być regulaowane przy pomocy jednego palca.
• 3D přesné nastavení
• unikátní 3-bodové popruhy
pro nastavení hloubky
• chemlonová potní páska
• 6ti bodový textilní hlavový kříž
• univerzální vstupy na příslušenství
• precyzyjne dopasowanie 3D
• unikalna 3-punktowa regulacja
głębokości więźby
• luksusowy napotnik Chamlon
• 6-punktowa więźba tekstylna
• uniwersalne otwory na akcesoria
normy: EN 397, EN 50365
BAREVNOST KOLOR:
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Pevná, lehká, výjimečně komfortní přilba. Splňuje normu EN 397.
Možnost vložení brýlí Evospec™.
Hmotnost: 360 g • materiál: polyethylen HDPE • životnost: 5 let, šestibodové
textilní uchycení • bez ventilace • jedinečný systém 3-polohového nastavení hloubky postroje • efektivní teplotní odolnost: -40 °C až +50 °C
• elektrická izolační schopnost: 440 V (EN 397) a EN 50365: 1000V • potní páska z egyptské bavlny s mikroporézní PU vrstvou a neutrálním PH • ochrana
proti roztavenému kovu (MM)
Mocny, lekki i niezwykle komfortowy kask ochronny. Zgodny z normą EN 397.
Wysuwane okulary Evospec™ w opcji.
Waga: 370 g • materiał: tworzywo HDPE polietylen • żywotność: 5 lat
• 6-punktowa tekstylna więźba • niewentylowany • unikalna trzypunktowa
(1-2-3) regulacja głębokości – odporność termiczna: od -40 °C do +50 °C
• izolacja elektryczna: 440 V (EN 397) i EN 50365: 1000V • napotnik wykonany
z egipskiej bawełny o wysoce chłonnych właściwościach pokryty porowatym
poliuretanem • PU neutralne pH • ochrona przed odpryskami metalu (MM)
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service-life
5 YEARS

service-life
5 YEARS
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EVO 3 linesman

EVO 2

0601 0076 xx 999
MOQ

1

0601 0063 xx 999

10 

MOQ

1

10 

Normy: EN 397

Na objednávku
na zamówienie

BAREVNOST KOLOR:

Normy: EN 397, EN 50365, ANSI Z89
BAREVNOST KOLOR:
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Ideální pro práci ve výškách. • Splňuje normy EN 397 a EN 50365, ANSI Z89
• Hmotnost: 375 g • materiál: polyethylen HDPE • životnost: 5 let • 6bodové
textilní uchycení • bez ventilace • jedinečný systém 3-polohového nastavení
hloubky postroje • efektivní teplotní odolnost: -30 °C až +50 °C • elektrická
izolační schopnost EN 50365: 1000V • potní páska z egyptské bavlny s mikroporézní PU vrstvou a neutrálním PH • integrovaný 4-bodový podbradní pásek
• krátký kšilt vhodný pro práci ve výškách • ochrana proti roztavenému kovu.
Idelany do pracy na wysokości. • Spełnia normy EN 397 i EN 50365.
• Waga: 375 g • materiał: tworzywo HDPE polietylen • żywotność: 5 lat
• 6-punktowa tekstylna więźba • niewentylowany • unikalna trzypunktowa
(1-2-3) regulacja głębokości • odporność termiczna: od -30 °C aż do +50 °C
• izolacja elektryczna EN 50365: 1000V • napotnik wykonany z egipskiej bawełny o wysoce chłonnych właściwościach pokryty porowatym poliuretanem
-PU neutralne pH • zintegrowany 4-punktowy pasek podbródkowy • krótki
daszek- ochrona przed odpryskami metalu.
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Moderní úsporná helma, nabízí vysokou ochranu a funkčnosti za velmi dobrou
cenu. • Splňuje normu EN 397 • Hmotnost: 390 g • materiál: polyethylen HDPE
• životnost: 5 let, 6bodové uchycení • s ventilací • jedinečný systém 3-polohového nastavení hloubky postroje • efektivní teplotní odolnost: -30 °C až +50 °C
• potní páska z egyptské bavlny s mikroporézní PU vrstvou a neutrálním PH
• ochrana proti roztavenému kovu
Nowoczesny ekonomiczny kask, zapewnia bardzo wysoki poziom ochrony
oraz funkcjonalność w konkurencyjnej cenie. • Zgodny z EN 397 • Waga:
390 g • materiał: tworzywo HDPE polietylen • żywotność: 5 lat • 6-punktowa
więźba z polietylenu • wentylowany • unikalna trzypunktowa (1-2-3) regulacja
głębokości • odporność termiczna: od -30 °C aż do +50 °C • napotnik wykonany
z egipskiej bawełny o wysoce chłonnych właściwościach pokryty porowatym
poliuretanem • PU neutralne pH • ochrona przed odpryskami metalu
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DRŽÁK ŠTÍTU
UCHWYT OSŁONY TWARZY
0504 0037 99 999 MK7
0504 0072 99 999 EVO

MOQ

1

20

POLYKARBONÁTOVÝ ŠTÍT S DRŽÁKEM
POLIWĘGLANOWA OSŁONA TWARZY
Z UCHWYTEM
0502 0042 99 999 MK7
0502 0083 99 999 EVO
MOQ

1

20

ŠTÍTY
OSŁONY TWARZY
0502 0043 99 999 acetátový štít osłona z octanu EN 166 1F.3
0502 0046 99 999 polykarbonátový štít osłona poliwęglanowa
0502 0044 99 999 drátěný štít osłona siatkowa EN 166 1B.3.9
0502 0045 99 999 tmavý svařovací štít ciemna osłona spawalnicza GW5
MOQ

1

1

10

normy: EN 166.1.F
Náhradní brýle do přileb EVO3™/EVO Lite®.
Zatažitelné, vrstva proti poškrábání a zamlžování.
Čirá nebo kouřová varianta.
Okulary do EVO3™/EVO Lite®. Wysuwane okulary, nieparujące, odporne na zadrapania, bezbarwne lub przyciemniane. Lekkie i łatwe w montażu.

CR2 reflexní nálepky
Zestaw odblasków CR2
0604 0068 99 999 EVOlite
0604 0067 99 999 EVO2, EVO3
MOQ

1

10

normy: EN 12899-1
Reflexní nálepky na přilby EVO (EVO Lite®., EVO2™ a EVO3™). CR2 reflexní pásky jsou
vyráběny z reflexního materiálu vysoké intenzity nabízející v průměru o 60 % více.
Zestaw odblasków CR2 do hełmów EVO (EVO Lite®. lub EVO2™ i EVO3™). Odblaski
klasy R2 są wykonane z materiału o wysokiej intensywności odblaskowości, co
gwarantuje ok. 60 % wyższą widoczość, niż standardowe odblaski.
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MOQ

1

400

POTNÍ PÁSKA
NAPOTNIK
0604 0039 99 999
MOQ

1

MK7

100

koženka pro MK7
skóropodobny do Mk7

0604 0062 99 999
MOQ

1

EVO

50

chemlon pro EVO helmy
chamlon do hełmów EVO

50

EVOSpec™
0501 0501 81 999 bezbarvý bezbarwne
0501 0501 06 999 kouřový przyciemnione

MOQ

Elastický podbradník
Elastyczny pasek pod brodę
MK7, MK8, EVOLite, EVO2, EVO3, MK1
0604 0037 99 999

ŠTÍT K PŘILBĚ MK7
OSŁONA OCZU DO KASKU MK7
0502 0047 99 999
MOQ

1

200

štít je možné skrýt uvnitř helmy
osłonę oczu można ukryć w środku kasku

SLUCHÁTKA MK7 a EVO
NAUSZNIKI MK7 i EVO
0402 0058 99 999
MOQ

1

50

BAREVNOST KOLOR: černá czarne

OCHRANNÉ PŘILBY KASKI OCHRONNE

made in

made in

LAS S14

LAS S17

0601 0015 xx 999
MOQ

1

MOQ

1

PRO ELEKTRIKÁŘE
DLA ELEKTRYKÓW
0601 0016 70 999

24 

Normy: EN 397

Normy: EN 397

BAREVNOST KOLOR:

BAREVNOST KOLOR:

EU

LAS S16E

0601 0017 xx 999

24 

made in

EU

EU

MOQ

1

24 

normy: EN 50365
BAREVNOST KOLOR: žlutá żółty
80

70

10

80

70

10

bílá
biały

žlutá
żółty

zelená
zielony

bílá
biały

žlutá
żółty

zelená
zielony

40

20

90

40

20

90

modrá
niebieski

červená
czerwony

oranžová
pomarańczowy

modrá
niebieski

červená
czerwony

oranžová
pomarańczowy

Lehká polyethylénová fasetová skořepina s prodloužením nad zátylkem, zavěšená ve čtyřech bodech na textilních páscích, velikosti 52–62, celková
hmotnost 310 g, pro práci do -30 °C, životnost
4 roky, certifikát dle normy EN 397.

Lehká polyethylénová fasetová skořepina s prodloužením nad zátylkem, zavěšená v šesti bodech na PE
náhlavním kříži, velikosti 52–62, celková hmotnost
331 g, pro práci do -30 °C, životnost 4 roky, certifikát
dle normy EN 397.

Lekka, polietylenowa skorupa z przedłużoną
częścią tylną, więźba – taśmy tekstylne z czterema punktami mocowania, rozmiar 52–62, masa
całkowita 310 g, do pracy w temperaturze do -30 °C,
żywotność 4 lata, certyfikat wg normy EN 397.

Lekka, polietylenowa skorupa z przedłużoną częścią
tylną, więźba – taśmy tekstylne z sześcioma punktami mocowania, rozmiar 52–62, masa całkowita 331 g,
do pracy w temperaturze do -30 °C, żywotność
4 lata, certyfikat wg normy EN 397.

Lehká polyethylénová fasetová skořepina s prodloužením nad zátylkem, zavěšená v šesti bodech
na textilních páscích, elektrická izolace 1000 V, celková hmotnost 325 g, pro práci do -30 °C, životnost
4 roky, certifikát dle normy EN 50365.
Lekka, polietylenowa skorupa z przedłużoną częścią tylną, więźba – taśmy tekstylne z sześcioma
punktami mocowania, izolacja elektryczna 1000 V,
masa całkowita 325 g, do pracy do -30 °C, trwałość
4 lata, certyfikat wg normy EN 50365.
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VÝSTELKA K PŘILBĚ LAS S14
WYŚCIÓŁKA DO KASKU LAS S14
0604 0024 99 999
MOQ

1

1 

VÝSTELKA K PŘILBĚ LAS S16E
WYŚCIÓŁKA DO KASKU LAS S16E
0604 0036 99 999
MOQ

1

1 

VÝSTELKA K PŘILBĚ LAS S17
WYŚCIÓŁKA DO KASKU LAS S17
0604 0026 99 999
MOQ

a
b

1

1 

PODBRADNÍ PÁSEK
K PŘILBÁM LAS S14, S17
PASEK POD BRODE
DO KASKÓW LAS S14, S17
0604 0022 99 999 a
0604 0021 99 999 b
MOQ

1

100 

POTNÍ PÁSKA
K PŘILBÁM LAS S14, S16E
NAPOTNIK
DO KASKÓW LAS S14, S16E
0604 0023 99 999
MOQ

1

1 

POTNÍ PÁSKA K PŘILBÁM LAS S17
NAPOTNIK DO KASKÓW LAS S17
0604 0025 99 999
MOQ

486

1

1 

OCHRANNÉ PŘILBY KASKI OCHRONNE

G3000

made in

0601 0046 xx 999
MOQ

1

EU

20 

VELMI OBLÍBENÁ!
bardzo popularna!
normy: EN 397
BAREVNOST KOLOR:

80

70

90

20

bílá
biały

žlutá
żółty

oranžová
pomarańczowy

červená
czerwony

40

10

97

modrá
niebieski

zelená
zielony

reflexní žlutá
odblaskowy żółty

Bezpečnostní přilba G3000 byla navržena v úzké spolupráci s pracovníky
v oblasti lesnictví a průmyslu. Je určena pro použití v nepříznivých podmínkách s vysokými nároky na účinnou vysokou ochranu a splnění normy
EN 397. Hmotnost: 310 g, materiál: ABS plast, životnost: viz. UV Uvicator,
uchycení: textilní 4bodové, s ventilací, efektivní teplotní odolnost: -30 °C
až +50 °C, ochrana proti roztavenému kovu, nastavení obvodu hlavy
pomocí otočného kolečka, velikost obvodu: 54–62 cm, certifikát dle normy
EN 397. Senzor Uvicator je zabudován do přilby Peltor G3000 a připomíná
ciferník hodinek. Když je přilba nová, tak je Uvicator červený. Jak dochází
k postupnému stárnutí plastové skořepiny přilby díky UV-záření, tak
červený Uvicator postupně bledne po směru hodinových ručiček. Když
dojde k úplnému vyblednutí Uvicatoru, tak je pravý čas pro výměnu přilby.
Ochranná přilba G3000 je antistatická. Dále je certifikovaná a vyhovuje
pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
zóny 1 a zóny 2 podskupiny výbušnosti IIA, IIB; s nebezpečím výbuchu
hořlavých prachů zóny 21 a zóny 22; plynujících dolů s nebezpečnými
atmosférickými podmínkami 1 a 2. Přilby G3000 jsou kompatibilní s novými
štíty 5F-1, 5C, 5B, 5J při použití držáku štítu V5 a adaptéru P3E/V2
(při nepoužití chráničů sluchu).
Kask G3000 został zaprojektowany przy ścisłej współpracy z pracownikami w dziedzinie leśnictwa i przemysłu. Przeznaczony jest do zostosowania
w niekorzystnych warunkach z wysokimi wymaganiami skutecznej ochrony i spełnienia wymogów normy EN 397. Waga: 310 g, materiał: tworzywo
ABS, żywotność: sprawdź wskazania sensora UV, zapięcie: 4-punktowe,
tekstylne, wentylowany, odporność termiczna: -30 °C do +50 °C, odporność na odpryski metalu, regulacja obwodu głowy za pomocą pokrętła,
rozmiary: 54–62 cm, zgodny z normą EN 397. W wyniku ekspozycji hełmu
na działanie promieni słonecznych umieszczony na nim sensor, skalibrowany na działanie promieni UV, stopniowo zmienia kolor z czerwonego
na biały, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Gdy sensor
stanie się całkowicie biały, oznacza to, że hełm otrzymał maksymalną
dawkę promieniowania i wymaga wymiany. Kask ochronny G3000 posiada
właściwości antystatyczne. Jest też certyfikowany i odpowiedni do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów i par, strefy
1 i 2 podgrup IIA, IIB, z możliwością wybuchu pyłu palnego strefy 21 i 22;
kopalń gazowych ze strefami zagrożonymi wybuchem. Hełmy G3000 są
kompatybilne z nowymi osłonami twarzy – 5F-1, 5C, 5B, 5J przy zastosowaniu systemu łączenia osłony z hełmem ochronnym V5 lub adaptera
P3E/V2 (jeśli ochronniki słuch nie są używane).

Integrované ochranné brýle
Zintegrowane okulary ochronne
0604 0053 99 999 bezbarvý bezbarwne (V6E)
0604 0063 99 999 kouřový przyciemnione (V6B)
MOQ

1

20 

normy: EN 166
Pro zvýšenou ochranu zraku je možné do přilby G3000 zabudovat
integrované ochranné brýle. Unikátní konstrukce umožňuje snadné
zasunutí brýlí mezi skořepinu přilby a upínací systém. Pohodlné individuální nastavení brýlí je možné díky několika pružným spojům. Brýle
poskytují vynikající ochranu před odlétávajícími částicemi, prachem
atd. a jsou schválené dle normy EN 166.
Dla zwiększenia ochrony na kasku G3000 można zamocować okulary
ochronne. Unikalny system łączenia pozwala na łatwe przesuwanie
okularów pomiędzy hełmem a więźbą. Kilka elastycznych połączeń
umożliwia łatwą regulację. Zintegrowane okulary przylegają dokładnie
do twarzy i zapewniają doskonałą ochronę przed odpryskami, kurzem
itp. i zostały zatwierdzone do użytku zgodnie z normą PN-EN166.
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PELTOR PEL LES

28 dB
SNR

made in

EU

0601 0023 99 999
MOQ

1

50 

DRÁTĚNÝ ŠTÍT V4C
Osłona z siatki drucianej V4C
0502 0020 99 999
MOQ

1

10 

Normy: EN 397
barevnost kolor: oranžová pomarańczowy
Lesnická sada skládající se z přilby Peltor G2000 a mušlového chrániče sluchu H31P3 s odklopnou
drátěnou mřížkou a plachetkou na zátylku.
• přilba 3M G2000, hmotnost: 340 g, materiál: ABS plast, životnost: viz. UV Uvicator, uchycení:
textilní 4bodové, s ventilací, efektivní teplotní odolnost: -30 °C – +50 °C,
klasický upínací mechanismus, barva: oranžová, certifikát dle normy EN 397
• drátěný štít V4C s integrovaným uchycením k přilbě, hmotnost: 80 g, materiál:
ocel, velikost oka síťky: 1,8 x 2,5 mm
• mušlové chrániče sluchu H31P3K 300 s integrovaným uchycením na přilbu,
útlum: 28 dB, barva: oranžová
• plachetka GR3C, ochrana proti dešti a pilinám, barva: oranžová
Zestaw dla leśników – kask Peltor G2000 + ochronnik słuchu H31P3 z uchylaną siatką
drucianą i osłoną szyi.
• 3M G2000 kask ochronny, waga: 340 g, materiał: tworzywo ABS, żywotność: sprawdź
wskazania sensora UV, zapięcie: 4-punktowe, wentylowany, efektywna odporność termiczna:
-30 °C – +50 °C, tradycyjne zapięcie, kolor: pomarańczowy, zgodny z normą EN 397
• siatkowa osłona twarzy V4C ze zintegrowanym systemem mocowania do hełmu, waga: 80 g,
materiał: stal, siatka stalowa o oczkach: 1,8 x 2,5  mm
• H31P3K 300 ochronniki słuchu ze zintegrowanym systemem mocowania do hełmu,
tłumienie: 28 dB, kolor: pomarańczowy
• GR3C osłona przeciwdeszczowa i przeciwpyłowa, kolor: pomarańczowy
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VÝSTELKA G2C
WYŚCIÓŁKA G2C
0604 0071 99 999
MOQ

1

20 

PLACHETKA GR3C
Ochrona szyi GR3C
0604 0029 99 999
MOQ

1

10 

SLUCHÁTKA H31P3K 300
NAUSZNIKI H31P3K 300
0402 0053 99 999
MOQ 1
10 

OCHRANNÉ PŘILBY KASKI OCHRONNE

HARDCAP A1+

a

0603 0012 xx 999 délka kšiltu długość daszku 3 cm
0603 0004 xx 999 délka kšiltu długość daszku 5 cm
0603 0016 xx 999 délka kšiltu długość daszku 7 cm
MOQ

1

b

20 

Na objednávku
na zamówienie
Normy: EN 812

YOUR
LOGO
HERE

BAREVNOST KOLOR:

HardCapA1+
ALL ROUND PROTECTION

c

08
šedá-červená
szary-czerwony
60
černá-černá
czarny-czarny
62
černá-šedá
czarny-szary
96

d

černá-reflexní oranžová
czarny-pomarańczowy odblaskowy
42

a/ větrání
wentylacja

tm. modrá-tm. modrá
granatowy-granatowy

b/ reflexní doplňky
dodatki odblaskowe
c/ plastová vnitřní výztuha, čepici lze prát po vyjmutí výztuhy
nplastikowe wzmocnienie wewnetrzne, czapkę można prać po wyjęciu wkładki

Inovativní čepice s plastovou vnitřní výztuhou zajišťuje vysokou
ochranu a komfort, bezkonkurenční spojení výkonu a stylu. Moderní
a elegantní design. Unikátní způsob nastavení je designován tak,
aby seděl přesně pod týlní kostí na spodní části hlavy, a tím čepice
velmi dobře držela na hlavách všech velikostí. Poskytuje ochranu
celé hlavy a splňuje EN 812.

d/ unikátní zapínání zajišťuje bezpečné uchycení, velikost 53–64 cm
unikalny pasek umożliwia regulację jedną ręką, dobrze trzyma się głowy, rozm. 53–64 cm
e/ froté potní páska
napotnik frotte

Innowacyjna czapka ochronna, zapewniająca najwyższą ochronę
i komfort, nieporównywalna w wykonaniu i stylu. Modny, ultra smukły design. Unikalny pasek regulacyjny obejmuje głowę pod kością
potyliczną, co sprawia, iż czapka dobrze trzyma się głowy i pasuje
na każdą głowę. Wkładka ochronna zapewnia ochronę dookoła
głowy, czyli przewyższa wymagania normy EN 812.

barevnost kolor

e

číslo barvy numer koloru

délka kšiltu długość daszku
3 cm

5 cm

7 cm

42

0603 0012 42 999

0603 0004 42 999

0603 0016 42 999

60

0603 0012 60 999

0603 0004 60 999

0603 0016 60 999

černá-šedá czarny-szary

62

0603 0012 62 999

0603 0004 62 999

0603 0016 62 999

šedá-červená szary-czerwony

08

0603 0012 08 999

0603 0004 08 999

0603 0016 08 999

černá-reflexní oranžová czarny-pomarańczowy odblaskowy

96

0603 0012 96 999

0603 0004 96 999

0603 0016 96 999

tm.modrá granatowy
černá czarny
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HARDCAP A1+ Winter
0603 0013 99 999
MOQ

1

20 

BAREVNOST KOLOR: černá czarny
Zimní verze HardCap A1+ je vyrobena ze 100 % polyesteru, součástí je vysunutelný
pás látky chránící uši a krk před chladem.
HardCapA1+
ALL ROUND PROTECTION

Czapka zimowa ochronna HardCap A1+ jest wykonana w 100 % z poliestru, posiada
chowany pas z materiału, który po rozłożeniu chroni uszy i szyję przed chłodem.

LED lampa
pro HARDCAP
Lampka LED
do czapki HARDCAP
9906 0018 99 999
MOQ

1

10 

Lehká LED lampa pro čepice HardCap s přepínáním režimu světla:
1 x LED, 3 x LED, 5 x LED nebo výstražné blikání.
Lampka LED do czapki HardCap. Stopniowana moc żródła światła:
1 x LED, 3 x LED, 5 x LED oraz ostrzegawcze migające.
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OCHRANNÉ PŘILBY KASKI OCHRONNE

DUIKER

0603 0001 XX 999
MOQ

1

60 

Normy: EN 812
BAREVNOST KOLOR:

60

42

10

černá
czarny

modrá
niebieska

zelená
zielona

vnitřní výztuha ABS
wzmocnienie wewnetrzne ABS

Bavlněná čepice s pevným kšiltem, plastovou vnitřní výztuhou a možností nastavení velikosti pomocí
suchého zipu, odpovídá normě EN 812.
Czapka bawełniana ze sztywnymdaszkiem i plas
tikowym wzmocnieniem wewnętrznym, regulo
wany rozmiar, spełnia wymogi normy EN 812.

BIRRONG

0603 0002 XX 999
MOQ

1

60 

Normy: EN 812
BAREVNOST KOLOR:

60

42

10

černá
czarny

tm. modrá
ciernoniebieska

sv. modrá
jasnoniebieska
plastová vnitřní výztuha
plastikowe wzmocnienie wewnętrzne

10

20

zelená
zielona

červená
czerwona

Bavlněná čepice s pevným kšiltem, plastovou
vnitřní výztuhou a možností nastavení velikosti,
odpovídá normě EN 812.
Czapka bawełniana ze sztywnym daszkiem i plasti
kowym wzmocnieniem wewnętrznym, regulowany
rozmiar, spełnia wymogi normy EN 812.
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SUPLEMENT
2013

OCHRONA: CIAŁA • DŁONI • NÓG • GŁOWY • SŁUCHU • OCZU

ŚRODKI OCHRONY
INDYWIDUALNEJ

®

CZAPKI Z DASZKIEM
baseball CAPs • КЕПКА С КОЗЫРЬКОМ

da
100%
BAWEŁNA

290
g/m2

Kat. I
Cat. I

EN 340

Regulacja
na rzep

Komfort
Otwory wentylacyjne zwiększające
cyrkulację powietrza

Komfort

Bezpieczeństwo
Usztywniony daszek i przód czapki zapewniające
niezmienny wygląd przez długi okres użytkowania
57-61

Wygoda
KOD
PRODUKTU

ROZMIAR
(OBWÓD GŁOWY)
cm

KOLOR

OPAKOWANIE

LPCD1SU

uniwersalny (57-61)

szary

torba foliowa

12/96

LPCD1GU

uniwersalny (57-61)

granatowy

torba foliowa

12/96

CZAPKI AKRYLOWE Z OCIEPLINĄ

zpieczeństwo
ACRYLIC HATs with thermal lining • ШАПКА АКРИЛОВАЯ

100%
AKRYL

320
g/m2

70g

EN 340

Kat. I
Cat. I

Regulacja długości dzięki
możliwości wywijania

ort

BHP

Dwuwarstwowa ocieplina
od wewnątrz o gramaturze 160g/m2
57-61

ństwo

KOD PRODUKTU

ROZMIAR
(OBWÓD GŁOWY)
cm

KOLOR

OPAKOWANIE

LPCO1ZU

uniwersalny 57-61

żółty

torba foliowa

12/96

LPCO1PU

uniwersalny 57-61

pomarańczowy

torba foliowa

12/96

LPCO1SU

uniwersalny 57-61

szary

torba foliowa

12/96
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Komfor

®

PRZEMYSŁOWE HEŁMY OCHRONNE
INDUSTRIAL PROTECTIVE HELMETS • КАСКА ЗАЩИТНАЯ
EN 397

Kat. III
Cat. III

Wygod
Funkcjonalny pasek
podbródkowy

Materiałowa więźba gwarantująca
komfort i stabilne ułożenie hełmu
na głowie

•
•
•
•

Rynienka zabezpieczająca
przed ściekaniem wody

BHP

Zastosowanie: prace budowlane, leśnictwo
Materiał: polietylen niskociśnieniowy
Chroni przed urazami mechanicznymi i zabezpiecza przed porażeniem prądem
Przystosowany do użytkowania w zakresie temperatur od -20˚C do +50˚C
ROZMIAR

KOD
PRODUKTU

(OBWÓD GŁOWY)

LPHO01N

53-59

KOLOR

OPAKOWANIE

niebieski

worek

20
20

(cm)

LPHO01Y

53-59

żółty

worek

LPHO01P

53-59

pomarańczowy

worek

20

LPHO01Z

53-59

zielony

worek

20

LPHO01B

53-59

biały

worek

20

LPHO01C

53-59

czerwony

worek

20

Wygoda

®

PRZEMYSŁOWE HEŁMY OCHRONNE

omfort

Bez

INDUSTRIAL PROTECTIVE HELMETS • КАСКА ЗАЩИТНАЯ
EN 397

Kat. II
Cat. II

BHP

Funkcjonalny pasek
podbródkowy
Plastikowa, sześcioramienna
więźba gwarantująca stabilne
ułożenie hełmu na głowie

Komf

Otwory wentylacyjne

• Zastosowanie: prace budowlane, przemysł
• Materiał skorupy: polietylen
• Przystosowany do użytkowania w zakresie temperatur od -10˚C do +50˚C
Produkty w sprzedaży od 12.11.2012

BHP
Bezpiecze
Uniwersalne otwory
po bokach

Rynienka zabezpieczająca
przed ściekaniem wody

ROZMIAR

KOD
PRODUKTU

(OBWÓD GŁOWY)

LPHO11N
LPHO11Y

KOLOR

OPAKOWANIE

51-61

niebieski

worek

51-61

żółty

worek

20

LPHO11B

51-61

biały

worek

20

LPHO11C

51-61

czerwony

worek

20

50

(cm)

20

®

CZAPKA ZIMOWA USZANKA
ACRYLIC HAT • ШАПКА-УШАНКА

da
100%
BAWEŁNA

175
g/m2

EN 340

Kat. I
Cat. I

Usztywniony daszek
zapewniający niezmienny
wygląd przez długi okres
użytkowania

Komfort

Komfort

Bezpieczeństwo
Ocieplenie z wysokiej
jakości kożuszka

Uszy podpinane do
góry z 4-stopniową
regulacją

60

• Powłoka: 100% bawełna o gramaturze 175g/m2
• Podszewka: gramatura 120g/m2
• Ocieplenie: kożuszek o gramaturze 800g/m2
• Wypełnienie: gramatura 120g/m2
Produkt w sprzedaży od 07.09.2012

Wygoda
KOD PRODUKTU
KO

ROZMIAR
(OBWÓD GŁOWY)
(cm)

KOLOR

OPAKOWANIE

ILOŚCI
ZBIORCZE

LPCU1G60

60

granatowy

przywieszka

25/100

®

CZAPKA AKRYLOWA

zpieczeństwo
ACRYLIC HAT • ШАПКА АКРИЛОВАЯ

100%
AKRYL

320
g/m2

70g

ort

EN 340

Kat. I
Cat. I

BHP
Regulacja długości dzięki możliwości
wywijania

57-61

ństwo

Produkt w sprzedaży od 07.09.2012
KOD PRODUKTU

ROZMIAR
(OBWÓD GŁOWY)
(cm)

LPCA1CU

uniwersalny (57-61)

51

Komfor
KOLOR

OPAKOWANIE

ILOŚCI
ZBIORCZE

czarny

przywieszka

10/200

®

CZAPKA Z DASZKIEM
BASEBALL CAP • КЕПКА С КОЗЫРЬКОМ

100%
BAWEŁNA

290
g/m2

EN340

Wygod
Kat. I
Cat. I

Regulacja na rzep

Otwory wentylacyjne
zwiększające cyrkulację
powietrza

BHP
Usztywniony daszek
i przód czapki
zapewniające niezmienny
wygląd przez długi okres
użytkowania

57-61

Produkt w sprzedaży od 07.09.2012

Wygoda
KOD PRODUKTU

ROZMIAR
(OBWÓD GŁOWY)
(cm)

KOLOR

OPAKOWANIE

ILOŚCI
ZBIORCZE

LPCD1SU

uniwersalny (57-61)

szary

przywieszka

50/200

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE

omfort

Bez

EAR DEFENDERS • НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ
EN 352-1

Kat. II
Cat. II

BHP

6 stopni regulacji długości

Komf

BHP
Bezpiecze
• Wygłuszenie: SNR: 29dB H: 32dB M: 27dB L: 19dB

52

KOD PRODUKTU

OPAKOWANIE

ILOŚCI ZBIORCZE

46032

zawieszka

10/60

3M Dział Bezpieczeństwa Pracy
Katalog produktów ochrony głowy i twarzy

Profesjonalna ochrona

komfort i bezpieczeństwo

3

Wstęp
Profesjonalne podejście do bezpieczeństwa
Produkty ochrony głowy i twarzy marki 3M™ Peltor™ oraz systemy
komunikacyjne i chroniące słuch w hałaśliwym i niebezpiecznym otoczeniu
są uznawane za najlepsze na świecie. Wieloletnie doświadczenie firmy 3M
gwarantuje wysoką jakość produktów oraz optymalne zrównoważenie wygody
i funkcji ochronnych.
Naszym celem jest zapewnienie satysfakcji klientów dzięki wyjątkowemu
zaangażowaniu, doświadczeniu oraz jakości i poziomowi świadczonych usług.
Globalna technologia, sieć zakładów produkcyjnych i doświadczenie sprawiają,
że nasze działania to coś więcej niż tylko tworzenie produktów zapewniających
ludziom bezpieczną i wygodną pracę. Zaawansowana wiedza inżynierska
i technologia związana z marką Peltor™ spełnia wysokie standardy jakości
i innowacyjności, których klienci oczekują od firmy 3M.

Pełna ochrona

Wspólna droga do sukcesu

Naszą misją jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom w pracy, w domu

Firma 3M to więcej niż produkty. Ściśle współpracujemy z dostawcami, firmami

i w życiu codziennym.

i profesjonalistami w zakresie bezpieczeństwa dla stworzenia optymalnej ochrony

Wierzymy, że zdrowie i bezpieczeństwo są najważniejsze w każdym środowisku

pracowników przebywających w niebezpiecznym środowisku.

pracy, a większa wygoda poprawia ochronę pracownika oraz zwiększa wydajność

Dzięki oddziałom na całym świecie firma 3M może wspierać swoich klientów,

i zapewnia zgodność z przepisami. Oprócz ochrony osób, naszym celem jest również

gdziekolwiek się oni znajdują.

ochrona środowiska. Chcemy zatem projektować i oferować bezpieczne produkty,
które mają jak najmniejszy wpływ na ludzi, ich miejsce pracy oraz środowisko.

Partnerstwo dla bezpieczeństwa
Wiele uznanych firm wybrało produkty firmy 3M w celu zapewnienia swoim

Innowacyjność

pracownikom optymalnego bezpieczeństwa. Dzięki możliwości wykonania

Osiągnięcie wyznaczonych celów wymaga wiedzy, umiejętności, odpowiedzialności

nadruków (na zamówienie klienta), nasze produkty mogą przyczynić się do

oraz innowacyjnych pomysłów, ale przede wszystkim pełnego zrozumienia

dodatkowego wzmocnienia Państwa marki.

oczekiwań klienta. Marka 3M™ Peltor™, uznawana za lidera w branży produktów
z zakresu ochrony głowy i twarzy, oferuje pełną gamę hełmów, osłon twarzy
i akcesoriów dla osób pracujących w niebezpiecznym środowisku. Produkty te
można łączyć w zintegrowane systemy, z optymalnym dopasowaniem ochronników
słuchu marki 3M™ Peltor™ oraz wykorzystaniem nowego i unikalnego sensora
UvicatorTM.
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OCHRONA GŁOWY
Wstęp
Sensor PeltorTM UvicatorTM
Hełm Peltor™ G3000 Solaris™
Hełm Peltor™ G2000 Solaris™
Akcesoria do hełmów
Zestawy ochronne głowy marki 3M™ Peltor™

2
4
5
6
7
8

OCHRONA TWARZY
Wstęp
Zestawy 3M™ G500
Nagłowie 3M™ H4
Siatkowe osłony twarzy
Przezroczyste osłony twarzy
Fakty i liczby

10
11-12
14
16
17
18-21
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3M™ Peltor™™
Uvicator Sensor
3M™Peltor™ Uvicator™ Sensor
- bezpieczniejsze warunki pracy
Na czas użytkowania i właściwości ochronne hełmu mają wpływ uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie ultrafioletowe. Podczas gdy
uszkodzenia mechaniczne spowodowane uderzeniem lub uszkodzenia wywołane przez działanie substancji chemicznej są dobrze widoczne, to uszkodzenie
wywołane przez promieniowanie ultrafioletowe jest trudne do wykrycia.
Hełm narażony na działanie promieni słonecznych może w sposób nieodwracalny stracić stabilność plastikowej skorupy, co prowadzi do osłabienia
hełmu, a tym samym stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa jego użytkownika. Niepożądany efekt zależy nie tylko od rodzaju użytego
materiału, ale również od intensywności promieni słonecznych. Zazwyczaj ten rodzaj uszkodzenia hełmu jest niewidoczny gołym okiem.
Dla ograniczenia ryzyka wystąpienia takiej sytuacji producenci hełmów zalecają przestrzeganie ogólnych norm dotyczących użytkowania, przechowywania i wymiany,
które to normy nie uwzględniają czasu napromieniowania hełmu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownik musi stosować się do instrukcji i przestrzegać czasu
użytkowania hełmu.
Nowy Sensor UvicatorTM umożliwia dokładną i łatwą ocenę stanu hełmu oraz stopnia jego zużycia na skutek zniszczenia tworzywa przez promieniowanie słoneczne bez
ponoszenia dodatkowych kosztów niepotrzebnej wymiany — wystarczy określić zmianę koloru.

Nowy, czerwony znak bezpieczeństwa
Opatentowany Sensor UvicatorTM ma na celu ułatwienie użytkownikowi wykrycia nadmiernego zużycia hełmu pod wpływem działania promieni ultrafioletowych oraz określenie terminu wymiany. Nowa technologia jest wynikiem wielu lat testów nad starzeniem się różnych rodzajów materiałów pod
wpływem zróżnicowanych warunków oświetlenia. W wyniku ekspozycji hełmu na działanie promieni słonecznych umieszczony na nim sensor, skalibrowany na działanie promieni UV, stopniowo zmienia kolor z czerwonego na biały, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Gdy sensor stanie
się całkowicie biały, oznacza to, że hełm otrzymał maksymalną dawkę promieniowania i wymaga wymiany.

4

GOOD

GOOD

GOOD

GOOD BYE!

Mierzy stopień napromieniowania
promieniami UV

Skalibrowany i przetestowany
technicznie

Działa na całym świecie
w większości środowisk

Ułatwia podjecie decyzji
o wymianie hełmu

3M™ Peltor™
Ochrona głowy
Hełm 3M™ Peltor™ G3000 Solaris™
Hełm G3000 został zaprojektowany w ścisłej współpracy z pracownikami przemysłu

Hełm Peltor™ G3000 z mocowaniem do lampy

oraz leśnictwa. Jest przeznaczony do użytku w trudnych warunkach wymagających

Hełm G3000 jest dostępny również w wersji z mocowaniem do lampy, wykonanym

skutecznej ochrony, doskonałej wentylacji i maksymalnego pola widzenia.

ze stali nierdzewnej oraz z wykonanym z materiału uchwytem przewodu.
Hełm Peltor™ G3000 Hi-Viz
G3000 Hi-Viz to hełm ochronny o takich samych właściwościach, jak model G3000,

Cechy i zalety:

ale przeznaczony dla użytkowników, którzy muszą być doskonale widoczni podczas
pracy. Hełm ten ma taką samą klasę ochrony, co standardowa wersja G3000.

Miejsce na opcjonalny nadruk klienta

Powierzchnia umożliwiająca nadrukowanie logo, nazwy firmy itp.

Materiał: Tworzywo ABS o podwyższonej
odporności na działanie promieniowania
UV.
Kolory: żółty, biały, pomarańczowy, 		
czerwony, niebieski i zielony.
Waga:
310 g
Rozmiar: 53–62 cm

Peltor Uvicator™ Sensor
Sensor ułatwia podjęcie decyzji o wymianie hełmu.
Wentylacja
Zoptymalizowana wentylacja i większa
liczba otworów wentylacyjnych w
porównaniu z tradycyjnym hełmem.

Możliwość naniesienia logo na hełmie.
Regulacja standardowa lub śrubowa.

Smukła konstrukcja
Miękko zaokrąglona konstrukcja pozwalająca
uniknąć zaczepiania hełmu o gałęzie itp.
Odwracana więźba
Więźbę można odwrócić o 180° w celu
odwrotnego założenia hełmu, co jest przydatne
na przykład podczas pracy w ciasnych miejscach
lub wspinaczki.

Wąski daszek
Wąski daszek zapewnia szerokie pole widzenia.

Hełmy G3000 zapewniają doskonałą ochronę i spełniają wymagania opisane w normie PN-EN397,
oraz posiadają następujące atesty:
• G3000 działanie niskiej temperatury (−30°C) i kontakt 		

• G3001* 1000 V (bez wentylacji): tak samo, jak w przypadku G3001

z odpryskami stopionego metalu (MM).

z dodatkowym atestem wg normy PN-EN50365, test pod napięciem

• G3001* (bez wentylacji): działanie niskiej temperatury 		

1000 V.

(−30°C), kontakt z odpryskami stopionego metalu (MM)

• G3000*-10* (z lampą i uchwytem przewodu) działanie niskiej

i elektroizolacyjność (440 Vac, prąd zmienny).

temperatury (−30°C) i kontakt z odpryskami stopionego metalu (MM).
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3M™ Peltor™
Ochrona głowy
Hełm 3M™ Peltor™ G2000 Solaris™
Przyciągający wzrok wygląd i doskonała ochrona - to najłatwiejszy sposób, w jaki można opisać hełm
3M™ Peltor™ G2000. Ten hełm znacząco przekracza wymagania stawiane w testach i jest wygodny dzięki
obniżonemu tyłowi i niskiemu profilowi. Został zaprojektowany do współpracy z dodatkowymi akcesoriami,
takimi jak zintegrowane okulary ochronne, osłony twarzy i ochronniki słuchu.

Cechy i zalety:
Miejsce na opcjonalny nadruk klienta

Płaska powierzchnia umożliwiająca nadrukowanie logo lub
nazwy firmy.
Wentylacja
W celu zapewnienia wygody niezbędna jest odpowiednia
wentylacja, zwłaszcza w otoczeniu o wysokiej temperaturze.
Hełm G2000 umożliwia swobodny przepływ powietrza
pomiędzy hełmem a więźbą. W połączeniu
z wkładką wentylacyjną w górnej części hełmu pomaga to
poprawić komfort użytkownika.

Peltor Uvicator™ Sensor
Sensor ułatwia podjęcie decyzji o wymianie
hełmu.

Więźba z regulacją śrubową
Umożliwia łatwą i szybką regulację.
Pas główny z LDPE

Opaska przeciwpotna z PCW

Poliestrowe pasy nośne

Skórzana opaska
przeciwpotna

Ochrona karku
Wydłużona krawędź z tyłu hełmu
zapewnia dodatkową ochronę delikatnych
okolic karku.
Więźba
Od tego ważnego zespołu elementów
zależy stabilność hełmu na głowie.
Łatwa regulacja.
Optymalny profil dla ochronników słuchu
Hełm G2000 cechuje się specjalną konstrukcją profilu
umożliwiającą najlepsze dopasowanie ochronników słuchu
instalowanych na hełmie oraz dopasowanie ich
do indywidualnych potrzeb.
Miejsce mocowania akcesoriów
Regulowane, zatrzaskowe miejsce mocowania w
punkcie równowagi hełmu umożliwia łatwe podłączanie
akcesoriów, takich jak ochronniki słuchu, zestawy
do komunikacji radiowej i osłony twarzy.

Opaska przeciwpotna
Łatwa wymiana zapewnia wygodę i umożliwia zachowanie higieny. Dostępna również wersja z miękkiej skóry.
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Materiał:

Kolory:
Waga:
Rozmiar:

Tworzywo ABS o podwyższonej odporności
na działanie promieniowania
ultrafioletowego.
żółty, biały, pomarańczowy, czerwony,
niebieski i zielony
340 g
54–62 cm

Możliwość naniesienia logo na hełmie.
Jest w pełni zgodny z normą PN-EN397 i spełnia następujące
wymagania:
G2000* działanie niskiej temperatury (−30°C),
odkształcenie boczne (LD) i kontakt z odpryskami stopionego metalu (MM).
G2001*(bez wentylacji): działanie niskiej temperatury
(−30°C), odkształcenie boczne (LD), kontakt z płynnym
metalem (MM) i elektroizolacyjność (440 Vac, prąd
zmienny).
G2001* 1000 V tak samo, jak w przypadku G2001 z
dodatkowym atestem wg normy PN-EN50365, test pod
napięciem 1000 V.

3M™ Peltor™
Ochrona głowy
Akcesoria do hełmów 3M™ Peltor™
Hełmy marki Peltor można dostosować do indywidualnych potrzeb dobierając odpowiednie akcesoria.
Podobnie, jak w przypadku innych produktów marki 3M™ Peltor™, akcesoria zostały zaprojektowane tak,
by współpracując ze sobą, zapewniały ten sam stopień ochrony. Jest to niezbędne w celu zapewnienia
optymalnego bezpieczeństwa i wygody użytkowania.
V46
V412

GLF-B

V4*

H520P3*
GLF

H540P3*

H31P3*
V6*

Akcesoria i części zapasowe do hełmów

GH2/GH1

GH1

Pasek podbródkowy, G22/G3000

GH2

Pasek podbródkowy, G2000

GH4

Pasek podbródkowy, G3000

G2E

Dodatkowy pasek nośny do 6-punktowej więźby, G2000

HYG3

Standardowa opaska przeciwpotna, wszystkie modele

HYG4

Skórzana opaska przeciwpotna, wszystkie modele

GLF

Uchwyt lampy

GLF-B

Uchwyt przewodu lampy

V6*

Zintegrowane okulary, G22/G2000/G3000

GR3C

Osłona przeciwdeszczowa, wszystkie modele

Elementy osłon twarzy do hełmów

GR2B

Uszczelnienie osłony twarzy, V1* i V2*

P3*V/2 Mocowanie osłony twarzy do hełmu

FP8228/1

Paski odblaskowe, wszystkie modele

V412 Zestaw połączeniowy

Gogle

Fahrenheit™ dla hełmu G3000

H31P3*

H510P3*
GR3C

Fahrenheit

V6E

V6C

V6B

P3*
GR2B
GH4
FP8228/1

HYG4

HYG3

G2E
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3M™ Peltor™
Ochrona głowy
Zestawy ochronne głowy marki 3M™ Peltor™
3M oferuje szeroką gamę zestawów ochronnych głowy marki 3M™ Peltor™
dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Zestaw dla leśnictwa marki 3M™Peltor™
Efektywna ochrona głowy, twarzy i słuchu. Wyposażony

Test zwarciowy

w osłonę twarzy zapewniającą najlepszą widoczność.
W skład zestawu dla leśników wchodzą:
• Hełm G3000COR
• Siatkowa osłona twarzy V4CK
• Ochronnik słuchu H31P3E
• Osłona przeciwdeszczowa GR3C
G3000COR31V4C
Zestaw został umieszczony w odległości 30
cm od miejsca zwarcia.

Zestaw dla przemysłu marki 3M™Peltor™
Zestaw dielektryczny został zaprojektowany specjalnie
do pracy w miejscach, w których występuje kontakt
z elektrycznością. Chroni przed łukiem przy zwarciu
elektrycznym.
W skład zestawu dla przemysłu wchodzą:
• Hełm G3001 lub G2001 (biały, niebieski, żółty)
• Ochronniki słuchu H31P3K-01
• Ochronnik twarzy V4KK
G2001H0GO21V4KK

Zalety zestawu:

Moc zwarcia wynosi 11 kA, tak potężna
eksplozja powoduje powstanie gazów i
roztopionej miedzi.

• Hełm wykonany z tworzywa ABS wyposażony w UVICATOR™
• Regulacja śrubowa
• Izolacja elektryczna skorupy zgodna z normą PN-EN50365
• Testowany przy zwarciu łuku zgodnie z GS-ET-29
• Osłona twarzy zapewnia lepszą ochronę
• Ochronniki suchu z izolowanym elektrycznie łączeniem z hełmem
• Hełm testowany do -30°C
Roztopiona miedź powoduje poważne
uszkodzenie zestawu.

Zestawy osłon twarzy*
Kod produktu

Opis

G3001MUGU31V4KK

Zestaw dielektryczny na hełmie G3001 kolor żółty

G3001MUBB31V4KK

Zestaw dielektryczny na hełmie G3001 kolor niebieski

G3001MUVI31V4KK

Zestaw dielektryczny na hełmie G3001 kolor biały

G2001MUGU31V4KK

Zestaw dielektryczny na hełmie G2001 kolor żółty

G2001MUBBV21V4KK

Zestaw dielektryczny na hełmie G2001 kolor niebieski

G2001MUVI31V4KK

Zestaw dielektryczny na hełmie G2001 kolor biały

*- produkty dostępne w II kwartale 2012 r.
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Pomimo ekstremalnego testu zestaw
dielektryczny chroni twarz przed poważnymi
obrażeniami.
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Ochrona twarzy
Ochrona i komfort w wymagającym środowisku
Oferujemy szeroką gamę produktów ochrony twarzy znajdujących

Produkty te zostały zaprojektowane z myślą o jak najwyższej jakości. W efekcie

zastosowanie w różnych warunkach.

otrzymano doskonałą ochronę przed uderzeniami z przodu i z boku.
Podczas projektowania produktów zwrócono szczególną uwagę na zapewnienie

Produkty 3M™ Peltor™ Multi System to wygodne i uniwersalne

maksymalnej widoczności oraz wysokiego komfortu użytkowania.

rozwiązania zapewniające ochronę twarzy i słuchu. Zostały one specjalnie
zaprojektowane do użytku z pasywnymi ochronnikami słuchu 3M™

Na przykład niektóre z pełnych osłon twarzy oferują przepuszczalność światła

Peltor™ oraz produktami umożliwiającymi komunikację, dlatego zapewniają

na poziomie 90%, co jest wartością wyższą niż w przypadku standardowych

doskonałą kompatybilność i maksymalną wygodę.

szyb okiennych. Podobnie najnowsze osłony siatkowe zmniejszają ilość
przepuszczanego światła o zaledwie 25%.

Nagłowie 3M™ H4 to wytrzymały, łatwy w użyciu system ochrony twarzy
obejmujący szeroką gamę osłon twarzy spełniających wymagania stawiane
większości zastosowań przemysłowych.
Oferowane przez nas produkty obejmują całą rodzinę siatkowych
i pełnych osłon twarzy używanych wraz z nagłowiami marki Peltor™.
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3M™ Peltor™
Ochrona głowy
Zestawy nagłowne dla przemysłu 3M™ G500
Zestaw nagłowny serii G500 firmy 3M to solidny, łatwy w użyciu, autonomiczny system ochrony,
dostępny z szeroką gamą osłon twarzy, dający wiele możliwości zastosowania w przemyśle i przy
pracach w leśnictwie. Zaprojektowane ze szczególną dbałoscią o jakość, zestawy serii 3M™
G500 zapewniają doskonałą ochronę przed uderzeniami z przodu jaki i z boku w połączeniu
z doskonałą widocznością i komfortem użytkowania.

Regulacja więźby
8 pozycji regulacji obwodu więźby

Regulacja więźby
3 pozycje regulacji wysokości

Skuteczna ochrona w wymagających warunkach
Dzięki swojej uniwersalności, nowe zestawy nagłowne znajdą zastosowanie nawet
w najbardziej niekorzystnych warunkach pracy. W połączeniu z osłonami twarzy, nagłowia
serii G500 gwarantują dobrą ochronę przed uderzeniem cząstek, zapewniając jednocześnie
szeroki kąt widzenia i wysoki komfort użytkowania.

Przemyślane rozwiązania
Nowe zestawy nagłowne serii G500 to połączenie nowoczesnego wzornictwa oraz stabilnej
i wytrzymałej konstrukcji, co znacznie wydłuża okres użytkowania. Zastosowanie mniej
elastycznych materiałów przyczyniło się do wzmocnienia konstrukcji i zmniejszyło potencjalną
deformację produktu spowodowaną intensywnym jego użytkowaniem. Rozwiązanie to
zapewnia doskonałą trwałość i odpowiednią ochronę słuchu w połączeniu z pasywnymi lub
aktywnymi ochronnikami słuchu marki 3M™ Peltor™.
Zintegrowane okulary ochronne
W celu zwiększenia ochrony wzroku,
zestaw nagłowny G500 może być
wyposażony w okulary ochronne (serii
V6*), dostępne w kolorze bezbarwnym,
szarym i żółtym.

Daszek ochronny
Wentylacja zwiększająca
komfort pracy. Daszek ochronny
zaprojektowany został również jako
uchwyt na kabel w przypadku użycia
aktywnych ochronników słuchu.
Przezroczysta osłona twarzy

Regulacja śrubowa
Więźba z ergonomicznym podparciem szyi
i karku, daje unikalny komfort nawet podczas
długotrwałego użytkowania. Mechanizm regulacji
wykonany jest z elastomeru termoplastycznego,
co pozwala na uzyskanie doskonałego trzymania
na głowie.

Części zamienne i akcesoria
A+BT

Osłona twarzy 5F-1
Poliwęglan: (AF+AF)
Waga:
138 g

A+BT

Osłona twarzy 5F-2
Poliwęglan: (AF+HC)
Waga:
138 g
Oznaczenie: ”A+BT”

BT

Osłona twarzy 5E-1
Poliwęglan: (AF+AF)
Stopień zaciemnienia 5DIN
Waga:
138 g
Oznaczenie: ”BT”

Plastikowa opaska przeciwpotna HYG50

Zintegrowane okulary

Więźba
Stabilna i wytrzymała konstrukcja dająca
możliwość łączenia z nausznikami.
Ochronniki słuchu
Dzięki stabilnej konstrukcji nagłowie G500 może być
używane zarówno z nausznikami, jak i bez nich. Gniazdo
ma średnicę 30 mm i jest kompatybilne z nahełmowymi
ochronnikami słuchu 3M™ Peltor™ z zakończeniem
oznaczonym P3E.

Kod
produktu
G500V5FH510-GU

Opis
Zestaw ochronny składający się z: nagłowia G500, osłony twarzy 5F-1, nauszników
przeciwhałasowych 3M™ Peltor™ Optime™ I

V6E

V6C

V6B

AF - powłoka przeciwmgielna
HC - utwardzana powłoka ochronna
A + BT - najlepsza ochrona przeciwko cząstkom o dużej prędkości
BT - ochrona przeciwko cząstkom o dużej prędkości przy
ekstremalnych warunkach termicznych (- 5°C do + 55°C, 120 m/s)
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3M™ G500
Ochrona twarzy
Zestaw nagłowny dla leśnictwa 3M™ G500
Twój własny system ochrony
Pomożemy Ci stworzyć system dopasowany do Twoich potrzeb. Nagłowie serii 3M TM G500 może być zintegrowane z innymi środkami ochrony słuchu i twarzy.
Podstawowa wersja nagłowia może być rozbudowywana o osłony twarzy, zintegrowane ochrony wzroku, pasywne bądź aktywne ochronniki słuchu. Daje to
możliwość tworzenia zestawów dopasowanych do indywidualnych preferencji użytkownika. Każdy stworzony zestaw zapewni użytkownikowi doskonałą ochronę
i komfort użytkowania.

Wszechstronność
Nagłowie G500 daje możliwość połączenia z pasywnymi jak i aktywnymi ochronami słuchu. Jest to praktyczne i wygodne rozwiązanie w przypadku, gdy nie jest wymagana
ochrona głowy. Szeroka gama osłon twarzy i słuchu możliwa do zastosowania z nagłowiem serii G500 pozwala stworzyć wiele różnorodnych rozwiązań dla leśnictwa.
System można w łatwy sposób dostosować do potrzeb i preferencji użytkownika. Seria 3MTM G500 to idealne rozwiązanie dla przemysłu wytwórczego, rolnictwa czy
zagospodarowania terenu.

F

Zintegrowane okulary ochronne
W celu zwiększenia ochrony wzroku,
zestaw nagłowny G500 może być
wyposażony w okulary ochronne (serii
V6*), dostępne w kolorze bezbarwnym,
szarym i żółtym.
Daszek ochronny
Wentylacja zwiększająca komfort pracy.
Daszek ochronny zaprojektowany został
również jako uchwyt na kabel w przypadku
użycia aktywnych ochronników słuchu.

F

F

Osłona twarzy 5B
Siatka poliamidowa:

ø 0,3 1,0x 1,0 mm

Redukcja światła:

45%

Waga: 		

45 g

Osłona twarzy 5C
Siatka ze stali nierdzewnej: ø 0,24 2,5 x 1,8 mm
Redukcja światła:

24%

Waga: 		

54 g

Osłona twarzy 5J
Siatka ze stali nierdzewnej wytrawianej:

Siatkowa osłona twarzy
5C (stal nierdzewna) zatwierdzona do
ochrony przed uderzeniem cząstek o
dużej prędkości – 45m/s (F) zgodnie z
normą PN-EN 1731:2008.

obszar 1: 4,0 x 1,5 x 0,15 mm
obszar 2: 3,8 x 1,4 x 0,15 mm
obszar 3: 3,7 x 1,3 x 0,15 mm
Redukcja światła:

Więźba
Stabilna i wytrzymała konstrukcja dająca
możliwość łączenia z nausznikami.

obszar 1: 17%
obszar 2: 28%
obszar 3: 37%

Ochronniki słuchu
Dzięki stabilnej konstrukcji nagłowie G500 może być
używane zarówno z nausznikami, jak i bez nich. Gniazdo
ma średnicę 30 mm i jest kompatybilne z nahełmowymi
ochronnikami słuchu 3M™ Peltor™ z zakończeniem
oznaczonym P3E.

Waga: 53g

Plastikowa opaska przeciwpotna HYG50

Zestawy osłon twarzy
Kod produktu

Opis

G500V5CH510-OR

Zestaw ochronny składający się z nagłowia serii G500, stakowej osłony twarzy
5C ze stali nierdzewnej, nauszników przeciwhałasowych 3M™ Peltor™
Optime™ I

G500V5JH510-OR

Zestaw ochronny składający się z nagłowia serii G500, siatkowej osłony twarzy ze stali nierdzewnej wytrawianej 5J oraz nauszników przeciwhałasowych
5J 3M™ Peltor™ Optime™ I

V6E

V6C

V6B

Zintegrowane okulary ochronne
F - ochrona przeciwko cząstkom o dużej prędkości (45 m/s)
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3M™ V5™
Ochrona twarzy
System osłony twarzy 3M™ V5
Pomysłowe rozwiązania i łatwe dopasowanie
System osłony twarzy 3M™ V5 został zaprojektowany tak, aby umożliwić doskonałą integrację
z innymi produktami - hełmami serii 3M™ G3000 i G22, zintegrowanymi okularami ochronnymi V6,
nausznikami przeciwhałasowymi oraz systemami komunikacyjnymi.

Akcesoria
A+BT

System 3M™ V5 zapewnia jeszcze skuteczniejszą ochronę przeciwko przedniemu i bocznemu
działaniu cząstek o dużej prędkości.

Osłona twarzy 5F-1

Wyposażony jest w nową funkcję ,,na klik’‘, która umożliwia szybkie i łatwe łączenie osłony twarzy z
nagłowiem.

A+BT

BT

Osłona twarzy 5F-2

Osłona twarzy 5E-1

Szeroki kąt widzenia, podczas
gdy osłona jest w podniesionej
(,,nie pracującej’’) pozycji.

F
Nowy ulepszony system łączący
zapewnia solidniejsze mocowanie
i komfort użytkowania.

Możliwość połączenia z hełmami
ochronnymi poprzez zastosowanie
nauszników przeciwhałasowych 3M™
Peltor™, które wyposażone są w
odpowiednie mocowanie do hełmu.

F

Osłona twarzy 5B

Osłona twarzy 5C

Zewnętrzna i wewnętrzna warstwa chroniąca
przed zaparowaniem.

F
Osłona twarzy 5J

V6E

+

=

V6C

V6B

Zintegrowane okulary ochronne
A + BT - najlepsza ochrona przeciwko cząstkom o dużej prędkości
BT - ochrona przeciwko cząstkom o dużej prędkości przy ekstremalnych
warunkach termicznych (- 5°C do + 55°C, 120 m/s)
F - ochrona przeciwko cząstkom o dużej prędkości (45 m/s)
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3M™ Peltor™
Ochrona twarzy
Nagłowie 3M™ H4
Mocowanie osłony twarzy z termoplastiku jest wytrzymałe na uderzenia i może być używane w szerokim
zakresie temperatur. Oprócz zamknięcia z blokadą na plastikowym pałąku model H4 jest wyposażony
w system łatwej wymiany osłony twarzy i pasek na głowę z regulacją w pięciu pozycjach, co zwiększa
wygodę użytkowania.

Nagłowie 3M™ H4
Prosty system wymiany
Easy change™
ułatwia wymianę osłon twarzy.

Wytrzymałe mocowanie wykonane z termoplastiku
zapewnia ochronę przed uderzeniami w szerokim
zakresie temperatur.

Osłony twarzy 3M™ z serii WP

Regulacja zamknięcia z blokadą
na plastikowym pałąku.

Nagłowie 3M™ H8

Regulowane w 5 położeniach
mocowanie zwiększające
wygodę użytkowania.

Przezroczysta osłona twarzy z poliwęglanu o grubości
2 mm i wymiarach 230 x 370 mm zapewnia
doskonałą ochronę przed uderzeniami (podczas pracy
z urządzeniami mechanicznymi), działaniem płynów
i wysokiej temperatury. Osłona wchodzi do wewnątrz
mocowania, co dodatkowo zwiększa podparcie.

Wytrzymałe mocowanie wykonane z termoplastiku
zapewnia ochronę przed uderzeniami w szerokim
zakresie temperatur.

Precyzyjny mechanizm regulacji na plastikowym
pałąku umożliwiający dokładne dopasowanie.
Systemy są kompatybilne z osłonami twarzy 3M serii WP

Spawalnicza osłona twarzy 3M™ WP96

Osłona z poliwęglanu o grubości 2 mm chroniąca przed promieniowaniem
ultrafioletowym, podczerwonym i jasnym światłem podczas spawania
gazowego. Dostępna z zaciemnieniem 3 i 5 (wymiary 230 x 370 mm).
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Osłona siatkowa z boczną ochroną do stosowania w
miejscach o wysokich temperaturach (wymiary 230 x
370 mm). Zaprojektowana specjalnie w celu ochrony
twarzy w warunkach wymagających maksymalnej
wentylacji (odlewniach itp.). Spełnia wymagania normy
PN-EN1731.
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3M™ Peltor™
Ochrona twarzy
Siatkowe osłony twarzy marki 3M™ Peltor™
Siatkowe osłony twarzy zapewniają skuteczną ochronę i są wyjątkowo trwałe.
Osłony twarzy marki 3M™ Peltor™ wykonane z wytrawianej stali nierdzewnej
są niezwykle wytrzymałe i zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, wygodę
oraz widoczność w trybie roboczym. Siatkowe osłony twarzy są dostosowane
do współpracy z przemysłowymi hełmami ochronnymi marki 3M™ Peltor™.
Osłona twarzy wykonana z poliamidu jest bardzo lekka i nie przewodzi
elektryczności. Wszystkie siatkowe osłony twarzy zostały przetestowane
i zatwierdzone do użytku zgodnie z wymogami normy europejskiej PN-EN1731
i spełniają wymagania dotyczące podwyższonej odporności (oznaczenie S).
3M™ V5 System do łączenia z hełmem ochronnym
• System jest kompatybilny z hełmami serii 3MTM G3000 oraz 3MTMG22
• Trzy różne wersje siatkowych osłon twarzy
• W łatwy sposób może być łączony z nausznikami przeciwhałasowymi 3M™ Peltor™

V4J SV/V4JK SV
• Opatentowana osłona twarzy z wytrawianej stali nierdzewnej z matowym
wykończeniem.
• Maksymalna widoczność bez elementów w polu widzenia umożliwiająca
swobodną pracę przy zwiększonej ochronie przed pyłem.
• Zoptymalizowana konstrukcja siatki o większej stabilności i stopniu ochrony.
Siatka z wytrawianej stali nierdzewnej: 0,15 mm.
Minimalna redukcja światła: 18%. Maksymalna redukcja światła: 40%. Waga: 80 g

• Siatkowe osłony twarzy w klasie F, odporne na cząstki o dużej szybkości i niskiej energii
(45m/s)
• Zastosowanie w leśnictwie i ogrodnictwie
• Użytkowanie w temperaturze -5°C - +55°C
• Zgodne z norma PN-EN1731:2006

Siatkowe osłony twarzy do łączenia z systemem 3M™ V5

V4A/V4AK
• Wykonana ze stali z matowym wykończeniem.
• Konstrukcja zapewniająca doskonałą wytrzymałość i stabilność.
• Osłona twarzy do pracy w bardzo trudnym otoczeniu.
Siatka stalowa: ø 0,3 1,8 x 1,8 mm. Redukcja światła: 35%. Waga: 90 g

Osłona twarzy 5B
• Wykonana z siatki poliamidowej w kolorze czarnym
• Wymiary siatki
Ø0,3
1,0x1,0 mm
• Redukcja światła
45%
• Waga		
45 g

Osłona twarzy 5C
• Wykonana z siatki ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym
• Wymiary siatki
Ø0,24
1,8 x 2,5 mm
• Redukcja światła
24%
• Waga		
54 g

Osłona twarzy 5J
• Wykonana z siatki ze stali nierdzewnej wytrawianej w kolorze czarnym
• Posiada trzy obszary o zróżnicowanym polu widzenia
Obszar 1: 4,0x1, 5x0, 15 mm
Obszar 2: 3,8x1, 4x0, 15 mm
Obszar 3: 3,7x1, 1,3x0, 15 mm
• Redukcja światła w zależności od obszaru:
Obszar 1:
Obszar 2:
Obszar 3:
• Waga		
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17%
28%
37%
53 g

V4B/V4BK
• Wykonana z czarnego poliamidu z matowym wykończeniem.
• Niezwykle lekka i nieprzewodząca — cecha wymagana w niektórych miejscach
pracy (np. podczas pracy z kablami elektrycznymi).
Siatka poliamidowa: ø 0,3 1,0 x 1,0 mm. Redukcja światła: 45%. Waga: 70 g

V4C/V4CK
• Wykonana ze stali nierdzewnej z matowym wykończeniem.
• Niezwykle wysoka przepuszczalność światła uzyskana dzięki prostokątnej siatce
zapewniającej doskonałą ochronę przed wiórami i odłamkami drewna.
• Doskonała stabilność, nawet podczas długotrwałego użytkowania.
Siatka ze stali nierdzewnej: ø 0,24 1,8 x 2,5 mm. Redukcja światła: 25%. Waga: 80 g

3M™ Peltor™
Ochrona twarzy
Przezroczyste osłony twarzy marki 3M™ Peltor™
Przezroczysta osłona twarzy zapewnia skuteczną ochronę przed rozbryzgami z przodu i z boku, a ochrona czoła i kąt nachylenia osłony minimalizują odblaski powodujące
olśnienie. Osłona twarzy z octanu posiada powłokę zabezpieczającą przed zaparowaniem po obu stronach, co zapewnia maksymalną widoczność. Osłona z poliwęglanu
zapewnia doskonałą odporność na uderzenia i zarysowanie. Dostępna jest w wersji z filtracją światła oraz w wersji dielektrycznej, chroniącej przed łukiem przy zwarciu
elektrycznym.
Osłony zostały przetestowane i zatwierdzone do użytku zgodnie z wymogami normy europejskiej PN-EN 166. Przezroczyste osłony twarzy są dostosowane do współpracy
z przemysłowymi hełmami ochronnymi marki 3M™ Peltor™. Osłony spełniają wymagania dotyczące osłon chroniących przed cząstkami o dużej prędkości w uderzeniach
o niskiej energii.
3M™ V5 System do łączenia z hełmem ochronnym
• System jest kompatybilny z hełmami serii 3M™ G3000, 3M™ G22 oraz z systemami
3M™ G500
• Dostępne z osłonami poliwęglanowymi
• W łatwy sposób może być łączony z nausznikami przeciwhałasowymi 3M™ Peltor™
• Zastosowanie w przemyśle przy szlifowaniu, piaskowaniu, w miejscach gdzie występuje
ryzyko rozprysków

V4D/V4DK
• Bezbarwna osłona twarzy.
• Wykonana z octanu odpornego na działanie substancji chemicznych.
• Osłona o dobrych właściwościach optycznych zabezpieczona obustronnie przed
zaparowaniem.
Materiał: Zabezpieczony przez zaparowaniem octan.
Zakres temperatur: od −40°C do +100°C. Grubość: 1 mm. Waga: 120 g

Osłona 5F-1
• Przeźroczysta osłona wykonana z poliwęglanu
• Odporna na cząstki o dużej i średniej energii (oznaczenie „A + BT”)
• Minimalna grubość osłony 1,5mm
• Posiada wewnętrzną i zewnętrzną warstwę chroniąca przed zaparowaniem
• Waga 138g

V4E/V4EK
• Osłona twarzy z zielonego poliwęglanu.
• Wykorzystany materiał zapewnia najlepszą ochronę przed uderzeniami i odporność
na zarysowania.
• Idealna do użytku podczas lutowania z użyciem gazów oraz w hutach i warsztatach.
Materiał: Zielony poliwęglan. Redukcja światła: 70%.
Zakres temperatur: od −40°C do +130°C. Grubość: 1 mm Waga: 110 g

Osłona 5F-2
• Przeźroczysta osłona wykonana z poliwęglanu
• Odporna na cząstki o dużej i średniej energii (oznaczenie „A + BT”)
• Minimalna grubość osłony 1,5 mm
• Posiada zewnętrzną warstwę wzmacniającą oraz wewnętrzną chroniąca przed zaparowaniem
• Waga 138 g

V4F/V4FK
• Doskonała, bezbarwna osłona twarzy odporna na uderzenia.
• Wykonana z wysokiej jakości poliwęglanu zapewnia wysoką odporność na uderzenia
i zarysowanie.
Materiał: Poliwęglan. Zakres temperatur: od −40°C do +130°C.
Grubość: 1 mm. Waga: 110 g.

Osłona 5E-1

V4H/V4HK
• Niezwykle wytrzymała na uderzenia osłona twarzy.
• Osłona wykonana z grubego poliwęglanu niezwykle odpornego na uderzenia

• Osłona wykonana z poliwęglanu
• Odporna na cząstki średniej energii
• Zaciemnienie 5 DIN, kolor zielony
• Minimalna grubość osłony 1,5 mm
• Posiada wewnętrzną i zewnętrzną warstwę chroniąca przed zaparowaniem
• Waga 140 g

i zarysowania.
• Dopuszczona do ochrony przed łukiem przy zwarciu elektrycznym.
Materiał: Poliwęglan. Zakres temperatur: od −40°C do +130°C.
Grubość: 1,2 mm. Waga: 120 g
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Hełmy i nagłowia 3M™ Peltor™
Fakty i liczby
Kod produktu
hełmu lub nagłowia

Materiał osłony

Opaska przeciwpotna

Waga

Zakres temperatur (°C)

Normy europejskie

Oznaczenie/klasa

G2000C **

ABS

Syntetyczna

340 g

od −30°C do +50°C

PN-EN397

-30°, LD, MM,

G2000D **

ABS

Skóra

340 g

od −30°C do +50°C

PN-EN397

G2001C **

ABS

Syntetyczna

340 g

od −30°C do +50°C

PN-EN397

G2001D **

ABS

Skóra

340 g

od −30°C do +50°C

PN-EN397

G2001D ** 1000V

ABS

Skóra

340 g

od −30°C do +50°C

PN-EN397

-30°, LD, MM, 440 VAC,
oznaczenie 1000 V zgodnie z normą
PN-EN 50365

G3000C **

ABS

Syntetyczna

310 g

od −30°C do +50°C

PN-EN397

-30°, MM

G3000D **

ABS

Skóra

310 g

od −30°C do +50°C

PN-EN397

G3001C **

ABS

Syntetyczna

310 g

od −30°C do +50°C

PN-EN397

G3001D **

ABS

Skóra

310 g

od −30°C do +50°C

PN-EN397

G3001D ** 1000V

ABS

Skóra

310 g

od −30°C do +50°C

PN-EN397

-30°, MM, 440 VAC,
oznaczenie 1000 V zgodnie z normą
PN-EN 50365

-30°, MM, 440 VAC

-30°, MM

G3000C-10 **

ABS

Syntetyczna

330 g

od −30°C do +50°C

PN-EN397

G3000D-10 **

ABS

Skóra

330 g

od −30°C do +50°C

PN-EN397

H4

Mieszanka poliesteru/ABS

Syntetyczna

190 g

od −30°C do +50°C

PN-EN166

AOS 3. 9. B

H8

Mieszanka poliesteru/ABS

Syntetyczna

220 g

od −30°C do +50°C

PN-EN166

AOS 3. 9. B

Kod produktu osłony
twarzy i okularów

Siatkowa/przezroczysta

Materiał i
wykonanie

VLT (współczynnik
przepuszczalności
światła)

Grubość

Wymiary w mm
(szer. x wys.)
z ewent. ramą

Normy
europejskie

Oznaczenie/klasa

WP96

Przezroczysta

PW

92%

2.0 mm

370 x 230

PN-EN166

2C-1,2 AOS 1. B. 9

WP98

Przezroczysta

OC

92%

1 mm

370 x 230

PN-EN166

2C-1,2 AOS 1. F

WP96M

Siatkowa

Siatka stalowa

n/d

n/d

370 x 230

PN-EN1731

AOS EN1731 F

WP96 T-N-WEAR

Przezroczysta

PW

82%

1.5 mm

370 x 230

PN-EN166

2C-1,2 AOS 1. B. 9

WP96 IR 3.0

Zielony

PW Hardium

15%

2.0 mm

370 x 230

PN-EN166

3. AOS 1. B.9

WP96 IR 5.0

Zielony

PW Hardium

2%

2.0 mm

370 x 230

PN-EN166

3. AOS 1. B.9

V6B

Szary

PW z zabezpiezeniem przed
zaparowaniem i
zarysowaniem

22%

2.0 mm

n/d

PN-EN166

Łącze: F
Soczewka: 5-3,1 AOS 1F

V6C

Żółty

PW z zabezpieczeniem przed
zaparowaniem i
zarysowaniem

87%

2.0 mm

n/d

PN-EN166

Łącze: F
Soczewka: 2-1,2 AOS 1F

V6E

Przezroczysta

PW z zabezpieczeniem przed
zaparowaniem i
zarysowaniem

92%

2.0 mm

n/d

PN-EN166

Łącze: F
Soczewka: 2-1,2 AOS 1F

GOGLE FAHRENHEIT
71360-00007

Przezroczysta

OC + gąbka z
zabezpieczeniem przed
zaparowaniem i
zarysowaniem

92%

n/d

n/d

PN-EN166

2C-1,2. AOS. 1 . FT . 9

*B = uderzenie o średniej energii, kulka stalowa o średnicy 6 mm (0,86 g) przy prędkości 120 m/s.
*F = uderzenie o niskiej energii, kulka stalowa o średnicy 6 mm (0,86 g) przy prędkości 45 m/s.
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-30°, LD, MM, 440 VAC

Oznaczenie/wyjaśnienie

Typowe zastosowanie

„−30°C” — działanie niskiej temperatury, „LD” — odkształcenia boczne,
„MM” — kontakt z odpryskami stopionego metalu

Przemysł, budownictwo, miejsca wymagające wytrzymałości poprzecznej,
leśnictwo

„−30°C” — działanie niskiej temperatury, „LD” — odkształcenia boczne,
„MM” — kontakt z odpryskami stopionego metalu, „440 V AC” — elektroizolacyjność

Przemysł, prace przy instalacjach
elektrycznych, miejsca wymagające
wytrzymałości poprzecznej

„−30°C” — działanie niskiej temperatury, „LD” — odkształcenia boczne,
„MM” — kontakt z odpryskami stopionego metalu, „440 V AC” — elektroizolacyjność,
„PN-EN50365” — do użytku podczas pracy przy instalacjach o niskim napięciu

Przemysł, prace przy instalacjach
elektrycznych, miejsca wymagające
wytrzymałości poprzecznej
Leśnictwo, przemysł, budownictwo

„−30°C” — działanie niskiej temperatury, „MM” — kontakt z odpryskami stopionego metalu
Przemysł, instalacje elektryczne
„−30°C” — działanie niskiej temperatury, „MM” — kontakt z odpryskami stopionego metalu,
„440 V AC” — elektroizolacyjność
„−30°C” — działanie niskiej temperatury, „MM” — kontakt z odpryskami stopionego
metalu, „440 V AC” — elektroizolacyjność, „PN-EN50365” — do użytku podczas pracy przy
instalacjach o niskim napięciu
„−30°C” — działanie niskiej temperatury, „MM” — kontakt z odpryskami stopionego metalu

Przemysł, instalacje elektryczne

Kolory

RAL

GLF
Uchwyt lampy i przewodu
GLF-B Uchwyt okularów ochronnych
GH2
Pasek podbródkowy
V6*
Zintegrowane okulary
HYG3 Plastikowa opaska przeciwpotna
(w standardzie)
HYG4 Skórzana opaska przeciwpotna
G2E
Taśma dla mocowania sześciopunktowego
GR3C Osłona przeciwdeszczowa
GR2B Uszczelnienie osłony twarzy

BB Niebieski
5015
GP Zielony
6029
GT Szary
7001
GU Żółty
1018
OR Pomarańczowy 2004
RD Czerwony
3000
VI Biały
9010

GH1
GH4
V6*
HYG3

BB Niebieski
GP Zielony
GT Szary
GU Żółty
OR Pomarańczowy
RD Czerwony
VI Biały
GB Hi-Viz

Pasek podbródkowy
Pasek podbródkowy
Zintegrowane okulary
Plastikowa opaska przeciwpotna
(w standardzie)
HYG4 Skórzana opaska przeciwpotna
G2E
Taśma dla mocowania sześciopunktowego
GR3C Osłona przeciwdeszczowa
GR2B Uszczelnienie osłony twarzy
Gogle Fahrenheit

5015
6029
7001
1018
2004
3000
9010
–

PMS

2070-B
3070-G10Y
3502-B
0080-Y10R
0090-Y60R
1090-R
0502-Y

2070-B
3070-G10Y
3502-B
0080-Y10R
0090-Y60R
1090-R
0502-Y
0070-G60Y

Miejsca wymagające dobrej wentylacji i
mocowania lampy

„3” — ochrona przed działaniem płynów (kropli lub rozbryzgów)
„B” — wymaganie ochrony przed cząstkami o dużej prędkości
„9” — ochrona przed kontaktem ze stopionym metalem i gorącymi ciałami stałymi

Prace mechaniczne, chemiczne,
metalurgia, spawanie

Oznaczenie / wyjaśnienie

Typowe zastosowanie

„1” — klasa optyczna refrakcji światła (1, 2 lub 3). 1 to najlepszy poziom.

Części zapasowe/akcesoria

Prace mechaniczne
Prace chemiczne i mechaniczne

„1” — klasa optyczna refrakcji światła (1, 2 lub 3). 1 to najlepszy poziom.
„F” — wymaganie ochrony przed cząstkami o dużej prędkości.
„F” — wymaganie ochrony przed cząstkami o dużej prędkości, uderzenie o niskiej energii.

Odlewnictwo

„1” — klasa optyczna refrakcji światła (1, 2 lub 3). 1 to najlepszy poziom.

Prace chemiczne i mechaniczne

„3” i „5” — kod filtru chroniącego przed oślepianiem, bez wymagań dotyczących podczerwieni
„3” = filtr ultrafioletu z dobrym rozpoznawaniem kolorów.
„5” = filtr chroniący przed olśnieniem słonecznym bez wymagań dotyczących podczerwieni.

Spawalnictwo

Łącze: „F” — wymaganie ochrony przed cząstkami o dużej prędkości,
uderzenie o niskiej energii.
Soczewka: „5” — filtr chroniący przed olśnieniem słonecznym bez wymagań
dotyczących podczerwieni.
„3,1” — numer zaciemnienia, ciemnoszare, ciemnobrązowe lub lustrzane.

Prace mechaniczne oraz na wolnym
powietrzu

Prace mechaniczne
Łącze: „F” — wymaganie ochrony przed cząstkami o dużej prędkości, uderzenie o niskiej
energii..
Soczewka: „2” — filtr ultrafioletu z dobrym rozpoznawaniem barwy.

„2C-1,2” — filtr ultrafioletu z dobrym rozpoznawaniem barwy.
„1” — klasa optyczna refrakcji światła (1, 2 lub 3) 1 to najlepszy poziom.
„B” — wymaganie ochrony przed cząstkami o dużej prędkości.

Prace mechaniczne oraz na wolnym
powietrzu

19

Hełmy i nagłowia 3M™ Peltor™
Fakty i liczby
Kod produktu
osłony twarzy

Typ

Materiał*

Redukcja
światła %

Nieparujące

Grubość

Wymiary w mm
(szer. x wys.)
z ewent. ramą

Waga

Zakres temperatur (°C)

Normy
europejskie

V4D/V4DK

Przezroczysta

OC

10

Tak

1.0 mm

320 x 155

120 g

od −40 °C do +100 °C

PN-EN166

V40D

Przezroczysta

OC

10

Tak

1.0 mm

320 x 155

140 g

od −40 °C do +100 °C

PN-EN166

V4E/V4EK

Zielona

PW

70

Nie

1.0 mm

320 x 155

110 g

od −40 °C do +130 °C

PN-EN166

V40E

Zielona

PW

70

Nie

1.0 mm

320 x 155

130 g

od −40 °C do +130 °C

PN-EN166

5F1

Przezroczysta

PW

Tak

1,5 mm

348 x 172

138 g

od −5 °C do +55 °C

PN-EN 166

5F2

Przezroczysta

PW

Tak

138 g

od −5 °C do +55 °C

PN-EN 166

5E1

Stopień
zaciemnienia
5DIN

PW

Tak

140 g

od −5 °C do +55 °C

PN-EN 166

V4F/V4FK

Przezroczysta

PW

10

Nie

1.0 mm

320 x 155

110 g

od −40 °C do +130 °C

PN-EN166

V40F

Przezroczysta

PW

10

Nie

1.0 mm

320 x 155

130 g

od −40 °C do +130 °C

PN-EN166

V4H/V4HK

Przezroczysta

PW

10

Nie

1.2 mm

320 x 155

120 g

od −40 °C do +130 °C

PN-EN166

V4K

Przezroczysta

PW

10

Nie

1.2 mm

455 x 247

180 g

od −40 °C do +130 °C

PN-EN166

Kod produktu
osłony twarzy

Typ

Materiał*

Redukcja
światła %

Rozmiar siatki

Grubość

Wymiary w mm
(szer. x wys.)
z ewent. ramą

Waga

Zakres temperatur (°C)

Normy
europejskie

Czarna siatka
stalowa

5C

Siatkowa

V4A/V4AK

Siatkowa

V40A

Siatkowa

V4KK

Przezroczysta

PW,PA
Czarna siatka
poliamidowa

5B

Siatkowa

V4B/V4BK

Siatkowa

5J

Siatkowa

V4C/V4CK

24

1.8x2.5 mm

0.24 mm

54 g

od −5 °C do +55 °C

PN-EN1731

35

1.8x1.8 mm

n/d

330 x 155

90 g

n/d

PN-EN1731

35

1.8x1.8 mm

n/d

330 x 155

110 g

n/d

PN-EN1731

od −30°C do +55 °C

PN-EN352-3

1.5 mm
45

1.0x1.0 mm

0.3 mm

45

1.0x1.0 mm

n/d

Obszar 1: 17
Obszar 2: 28
Obszar 3: 37

Obszar 1: 1.5x1.5 mm
Obszar 2: 1.4x1.5 mm
Obszar 3: 1.3x1.5 mm

Obszar 1: 4.0 mm
Obszar 2: 3.8mm
Obszar 3: 3.7 mm

Siatkowa

25

1.8x2.5 mm

n/d

V40C

Siatkowa

25

1.8x2.5 mm

V4J SV/ V4JK SV

Siatkowa
(wytrawiana)

18 / 40

V40J SV

Siatkowa
(wytrawiana)

18 / 40

Czarna siatka ze stali
nierdzewnej

Czarna siatka z
wytrawianej stali
nierdzewnej

*OC = octan, odporny na działanie substancji chemicznych, zabezpieczony przed parowaniem
*PW = poliwęglan odporny na uderzenia i zarysowanie
*F = uderzenie o niskiej energii, kulka stalowa o średnicy 6 mm (0,86 g) przy prędkości 45 m/s
*S = Wymagania mechaniczne, podwyższona odporność
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45 g

od −5 °C do +55 °C

PN-EN1731

70 g

n/d

PN-EN1731

53 g

od −5 °C do +55 °C

PN-EN1731

330 x 155

80 g

n/d

PN-EN1731

n/d

330 x 155

115 g

n/d

PN-EN1731

n/d

0.15 mm

330 x 155

80 g

n/d

PN-EN1731

n/d

0.15 mm

330 x 155

115 g

n/d

PN-EN1731

330 x 155

Oznaczenie /
klasa

Oznaczenie / wyjaśnienie*

Typowe zastosowanie

2F

V43 / V46 Uchwyt osłony twarzy
V412 Zestaw połączeniowy
4D Zapasowa szyba

„2” — klasa optyczna refrakcji światła (1, 2 lub 3) 1 to najlepszy poziom.
„F” — wymaganie ochrony przed cząstkami o dużej prędkości, uderzenie o niskiej energii.
2F

5 - 2F

Części zapasowe

V431 Uchwyt osłony twarzy
V413 Zestaw połączeniowy
4D Zapasowa szyba
„5” — kod filtru chroniącego przed olśnieniem, bez wymagań dotyczących podczerwieni.
„2” — klasa optyczna refrakcji światła (1, 2 lub 3) 1 to najlepszy poziom.
„F” — wymaganie ochrony przed cząstkami o dużej prędkości, uderzenie o niskiej energii.

Spawanie gazowe lub odlewnictwo.

V43 / V46 Uchwyt osłony twarzy
V412 Zestaw połączeniowy
4D Zapasowa szyba

5 - 2F

V431 Uchwyt osłony twarzy
V413 Zestaw połączeniowy
4E Zapasowa szyba

1F

V43 / V46 Uchwyt osłony twarzy
V412 Zestaw połączeniowy
4D Zapasowa szyba

1F

V431 Uchwyt osłony twarzy
V413 Zestaw połączeniowy
4F Zapasowa szyba

3 - 1, 2 8 9 1F

3 - 1, 2 8 9 1F

„3-1,2” — filtr ultrafioletu z dobrym rozpoznawaniem barwy.
„8” — ochrona przed łukiem przy zwarciu elektrycznym.
„9” — ochrona przed kontaktem z odpryskami stopionego metalu i gorącymi ciałami stałymi.
„1” — klasa optyczna refrakcji światła (1, 2 lub 3). 1 to najlepszy poziom.
„F” — wymaganie ochrony przed cząstkami o dużej prędkości, uderzenie o niskiej energii.

Prace przy instalacjach elektrycznych, praca w miejscach
narażonych na odpryski stopionego metalu i kontakt z gorącymi
ciałami stałymi.

V43 / V46 Uchwyt osłony twarzy
V412 Zestaw połączeniowy
4D Zapasowa szyba

Patrz V4H/V4HK. Niezwykle szerokie pole ochrony zapewniające
użytkownikowi pełną ochronę twarzy, ale również ograniczające
mobilność.

V46 Uchwyt osłony twarzy
V412 Zestaw połączeniowy
4K Zapasowa szyba
Części zapasowe

Oznaczenie /
klasa

Oznaczenie / wyjaśnienie

Typowe zastosowanie

F

„F” — wymaganie ochrony przed cząstkami o dużej prędkości, uderzenie o niskiej energii.

Leśnictwo i ogrodnictwo

S

”S” - wymagania mechaniczne, podwyższona odporność

S

V431 Uchwyt osłony twarzy
V413 Zestaw połączeniowy
4A Zapasowa szyba

„F” — wymaganie ochrony przed cząstkami o dużej prędkości, uderzenie o niskiej energii.
S

”S” - wymagania mechaniczne, podwyższona odporność

F

„F” — wymaganie ochrony przed cząstkami o dużej prędkości, uderzenie o niskiej energii.

S

”S” - wymagania mechaniczne, podwyższona odporność

Leśnictwo, ogrodnictwo i praca przy instalacjach elektrycznych

S

V43 / V46 Uchwyt osłony twarzy
V412 Zestaw połączeniowy
4B Zapasowa szyba

Leśnictwo i ogrodnictwo

-

V43 / V46 Uchwyt osłony twarzy
V412 Zestaw połączeniowy
4C Zapasowa szyba

S

S

V43 / V46 Uchwyt osłony twarzy
V412 Zestaw połączeniowy
4D Zapasowa szyba

V431 Uchwyt osłony twarzy
V413 Zestaw połączeniowy
4C Zapasowa szyba
”S” - wymagania mechaniczne, podwyższona odporność

Leśnictwo i ogrodnictwo

V43 / V46 Uchwyt osłony twarzy
V412 Zestaw połączeniowy
4J SV Zapasowa szyba
V431 Uchwyt osłony twarzy
V413 Zestaw połączeniowy
4J SV Zapasowa szyba
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Wspólna droga do bezpieczeństwa
W 2008 roku produkty marek Peltor™ & E-A-R poszerzyły ofertę firmy 3M w zakresie produktów ochrony słuchu, wzroku, twarzy oraz głowy. Dzięki
temu możemy obecnie oferować Państwu jedną z najszerszych gam produktów ochrony indywidualnej na rynku. Proponowane przez firmę 3M
rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pracy spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów, są również doskonale dostosowane
do poszczególnych zastosowań.

Pewne źródło bezpieczeństwa
Jako uznany lider w dziedzinach badań i rozwoju, firma 3M wytwarza tysiące innowacyjnych produktów na potrzeby dziesiątek różnych
rynków m.in. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Kluczową siłą 3M jest zastosowanie więcej niż 40 odmiennych platform technologicznych –
często w połączeniu – dzięki którym dostosowuje się do szerokiego zakresu potrzeb klienta.
3M posiada swoje lokalizacje na całym świecie. W Polsce ma obecnie 9 zakładów produkcyjnych, w tym zakład we Wrocławiu, produkujący ochrony
indywidualne. Dlatego nasza oferta jest niezwykle korzystna dla klientów i użytkowników. Wspólnie możemy zaprojektować jeszcze lepsze i bardziej
komfortowe rozwiązania, w których bezpieczeństwo i wygoda są celami wyróżniającymi.
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Ochrona
spawacza

Różnorodna gama produktów ochrony osobistej*
Połączone oferty firm 3M™, Peltor™ i E-A-R™ obejmują wysokiej jakości innowacyjne rozwiązania chroniące ludzi podczas pracy.
Oto kilka przykładów:

Ochrona dróg oddechowych

Aktywna i pasywna ochrona słuchu

Ochrona wzroku

Ochrona głowy

Kombinezony ochronne

Ochrona spawacza

* zdjęcia przykładowych produktów
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