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PB55  -  Hełm  Endurance  z
miejscem na identyfikator
Kolekcja: Ochrona głowy
Grupa  produktów:  Środki  ochrony
głowy
Materiały: ABS, Poliwęglan

Informacja o produkcie
Hełm Endurance  z  miejscem na identyfikator
został  zaprojektowany  na  bazie  naszego  best
najlepiej sprzedającego się hełmu PS55. Jest to
innowacyjne  rozwiązanie  wykorzystujące
technikę  zgrzewania  ultradźwiękowego  do
skorupy hełmu wykonanej  z  ABS.  Miejsce  na
identyfikator zostało wykonane z trudnopalnego
poliwęglanu  i  posiada  łatwe  otwarcie.  Jest
idealnym  rozwiązaniem  dla  identyfikacji
pracownika  lub  do  umieszczenia  w  nim
urządzenia  umożliwiającego  dostęp  strefowy.
Hełm posiada wentylację oraz czteropunktowy
pasek podbródkowy.

EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

Ochrona głowy
Szybko  rozwijająca  się  gama  produktów
ochrony głowy PW ma za zadanie przyniesienie
maksymalnej  korzyści  naszym klientom łącząc
najbardziej  aktualne  wzornictwo  i  standardy
ochrony głowy. Można ją stosować niezależnie
od rodzaju pracy lub lokalizacji. Dostępny jest
również  szeroki  wybór  kompatybilnych
akcesoriów.  Pełne  wyjaśnienie  funkcji  i
parametrów  pomoże  w  dokonaniu  jak
najbardziej  świadomego  wyboru.

Środki ochrony głowy
Środki  ochrony  głowy  Portwest  oferują
najwyższy  poziom  wykonania  i  zgodności  z
odpowiednimi Normami. Są lekkie, wygodne i
przyjazne  dla  użytkownika.  Naszą  misją  jest
zapewnienie  długookresowego  pełnego
bezpieczeństwa  pracownika  przez  cały  czas
pracy.

Cechy

Wentylacja pozwala na swobodny przepływ●

powietrza pod skorupą

Odkształcenie boczne●

Zaczep na identyfikator ułatwiający jego●

przypięcie

Sześciopunktowa więźba tekstylna●

Łatwe dopasowanie pokrętłem●

Dostępne akcesoria●

Okres użytkowania 7 lat od daty produkcji●

zgodnie z Instrukcją Użytkowania

Zawiera dane użytkownika●

Bezpieczne przechowywanie informacji●

  
Grupa produktów

Biały -
Żółty
ostrzegawczy -

Pomarańczowy
ostrzegawczy -

Niebieski -
Czerwony -
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PB55 - Hełm Endurance z miejscem na identyfikator
Kod produktu: 6506101000

Laboratorium badawcze
Inspec     (Jednostka Notyfikowana Nr.: 0194)
56 Leslie Hough Way
M66AJ, UK
Certyfikat numer: 2162

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Pozycja Kolor Dł Szer Wys Waga (Kg) Sześcienny (m3) EAN13 DUN14
PB55YER Żółty 57.0 45.0 46.0 0.4900 0.1180 5036108330850 15036108819581


