HEROS-titan
Produktnummer: VM157300
Den nye generasjonen av HEROS brannhjelmer. Laget for
optimal sikkerhet og maksimal bærekomfort. Utviklet for de
mest ekstreme operasjoner, og fyller alle de viktigste
standardene for brannhjelmer.
Med Heros-titan setter Rosenbauer en ny standard for
maksimal sikkerhet i branninnsats. Den nye generasjonen
Heros brannhjelm kombinerer maksimal beskyttelse med
enkel og perfekt tilpasning.
Men tradisjon for innovasjon, har Rosenbauer utviklet en
hjelm som med en vekt på kun ca. 1,3 kg gir maksimal
komfort. Den er sterkere enn enhver innsats, motstår høy
mekanisk belastning og temperaturer på mer enn 300°C uten
problemer. Den nye HEROS-titan fra Rosenbauer er laget for
å takle alle innsatser - og for å beskytte liv.
Den nye Heros-titan fra Rosenbauer er en av de sikreste
brannhjelmer i verden. Varme- og flammemotstanden til
hjelmskallet er forbedret og har en innovativ sporty bionisk
design. Det er laget av kraftig polyamid som gir maksimal
mekanisk beskyttelse i mange år og motstår temperaturer på
fra -40°C til over 300°C.
Dette gir maksimal beskyttelse i innsats, selv under ekstreme
forhold og risikable situasjoner.
Vi snakker om sikkerhet ved erfaring. Lav vekt ved kunnskap
og teknikk.
Realisering av innovative ideer. State-of-the-art for optimal
beskyttelse
i innsats: Den nye brannhjelmen HEROS-titan fra Rosenbauer.
Den nye Heros-titan er en type B/3b full beskyttende hjelm for innendørs og utendørs brannbekjemping. Den oppfyller
alle viktige standarder og sertifiseringer for brannhjelmer over hele verden: EN 443:2008, EN 16471, og EN 16473,
NFPA 1971, AS/NZS 4067 and ISO 16073:2011,
Viktige komfort kjennetegn:
God bærekomfort, den passer perfekt.
Kun ca. 1.3 kg, hjelmen sitter komfortabelt og sikkert, selv under lange innsatser.
Stor størrelsesområde fra 49 til 67 - i det samme hjelmskallet.
Enkel størrelsesjustering fra utsiden med forbedret justerings skrue
Hjelmvekten kan justeres etter kroppens akse.
Hodebånd, fremre del, hjelmbånd og hakestroppen kan justeres
Optimal, individuell innstilling for enhver hodeform
Enkel utskifting av komponenter
Innerhjelmen kan tas ut uten verktøy
Høy bruker og service vennlighet
Innerhjelmen kan vaskes på inntil 60 °C
Viktige sikkerhets kjennetegn
Brannhjelm av høy kvalitet som HEROS-titan oppfyller de nyeste standarder og sertifiseringer:
EN 443:2008
EN 16471 teknisk redning
EN 16473 hjel for skogbrann bekjemping
Testet for elektrisk isolasjon
Testet for kjemikaliemotstand
ISO 16073:2011
Temperatur motstand fra -40 til 300 °C
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Stort og lite visir beskytter ansiktet og oppfyller EN 14458:2004
Nakkebeskyttelsen er laget av varmebestandig og flammehemmende materialer
Tilgjengelig tilleggsutstyr:
Stripesett
Beskyttelsesbriller
Ansiktsvisir, gullbelagt
Hjelmlampe
Maskefeste
Nakke- og halsbeskyttelse
Beskyttelseshette PBI
Oppbevarings og vaske bag
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Les mer om produktet her:
https://www.egenes.as/product?number=VM157300
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