SAFETY HELMETS - 3M-PELTOR
G3000 SOLARIS™
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 ochranu, vynikající
větrání a maximální rozsah zorného pole. Jedinečné
charakteristiky modelu G3000 jsou následující: nabízí vynikající
ochranu a úplné schválení podle normy EN 397.
Materiál: Plast ABS stabilizovaný proti vlivu ultraﬁalového záření
Hmotnost: 310 g.
Rozměry: 54-62 cm
e G3000 helmet has been designed in close collaboration with
forestry and industrial workers. It is intended for use in harsh
environments with tough demands for eﬀective protection,
excellent ventilation and a maximum ﬁeld of vision. e unique
characteristics of the G3000 are: Oﬀers excellent protection and
fully approved against EN 397.
Material: UV-stabilised ABS
Weight: 310 g
Size: 54-62 cm
kód/code

0601004680999
0601004679999
0601004670999
0601004690999
0601004620999
0601004610999
0601004640999

barva/colour

bílá/white
reﬂexní/hi-viz
žlutá/yellow
oranžová/orange
červená/red
zelená/green
modrá/navy
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Přilba G3000 SolarisTM s UvicatorTM senzorem
G3000 SolarisTM helmet with UvicatorTM technology
Peltor™ Uvicator™ Sensor
Indikátor signalizuje, kdy je čas na výměnu přilby.
Uvicator™ Technology
e disc tells you when it’s time to replace your helmet.

Tenká konstrukce
Měkce oblý design, který zabraňuje zachycení částí
přilby za větve atd.
Slim design
Softly rounded edges reduce the risk of snagging on
branches etc.

Odvětrání
Optimalizované odvětrání s větším počtem větracích
otvorů, než u běžné přilby s odvětráním.
Ventilation
Optimised ventilation with more ventilation holes
comparing to a conventional ventilated helmet.
Prostor pro název společnosti
Povrch pro potisk logem, názvem značky atd.
Space for company name
Surface for printing a logotype, brand name, etc.

Krátký okraj
Krátký okraj poskytuje větší zorné pole.
Short brim
Short brim giving a broader ﬁeld of view.

Vnitřní výstroj přilby
Vnitřní výstroj lze do přilby umístit ve dou polohách tak, aby přilbu bylo možno nosit i kšiltem dozadu. Vhodné například při práci ve stísněných prostorách nebo při šplhání.
Helmet head harness
Rotating head harness which enables the peak to be placed at the rear. Ideal for tight spaces or for climbing.
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OCHRANNÉ PŘILBY - 3M-PELTOR
PELTOR PEL LES

DRÁTĚNÝ ŠTÍT
MESH VISOR
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Lesnický komplet - přilba PeltorTM G2000 + mušlový chránič
H31P3K s odklopnou drátěnou mřížkou a plachetkou na zátylku
kód/code

0601002399999

barva/colour
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oranžová/orange

VYSTÝLKA 6417
INNER 6417
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PLUTO set, str 97
PLUTO set, page 97

PLACHETKA
NECK COVER
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kód/code

0604002999999

barva/colour

1/20
MO

Q

ní
baleing
k
pac

barva/colour

0604003099999

SLUCHÁTKA
EARMUFFS
kód/code

kód/code

barva/colour

0604002799999

Forestry set - PeltorTM G2000 helmet + H31P3K hearing
protector, ﬂip mesh visor and neck cover protector
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barva/colour

0402005399999
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