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A szállított eszköz műszaki jellemzői a termékek folyamatos fejlesztésének
eredményeként eltérhetnek az e kiadványban leírtaktól.

• Egyedülálló, cakkos fejpánt-kialakítás a sisakhéj felöli oldalon –
Könnyű fültokokat csatlakoztatni hozzá, mégpedig úgy, hogy 
azok tartósan jó teljesítményt nyújthassanak.

• A sisakon található résbe 25 és 30 mm-es csatlakozókat lehet erősíteni –
Kialakításának köszönhetően a Style 600 sokféle fültokkal 
használható.

KOMPATIBLIS MÁS SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖKKEL

A Protector Style 600 sisakot kifejezetten úgy alakították ki, hogy más típusú védőeszközök 
könnyen rászerelhetőek legyenek. Fő jellemzői a következők:

KIEGÉSZÍTŐK SZÉLES VÁLASZTÉKA

A Protector Style 600 számos kiegészítőt kínál az egyéni felhasználó igényeinek biztosítása
érdekében. Ezek a következők:

• Bőr verejtékbeszívó pánt – 
Alternatív megoldás a hagyományos 
törülköző anyag mellett

• Racsnis méretre állítás – 
Kiváló sisak-stabilitás több felhasználó 

esetén is.

• Kettő vagy négy pontos állpántok – 
amelyek stabilabbá teszik a sisakot 
komoly védelmet igénylő környezetben.

• Lámpa és kábel csatlakozó – 
A Style 600 rossz fényviszonyok között 
is alkalmazható.

• Külön rendelhető a héjba 
feltolható látómező – 
amely az EN 166-nak 
megfelelő szemvédel-
met nyújt.

• A termékhez egyedileg tervezett szemvédő 
tartókat fejlesztettek ki. – 
amelyek jól simulnak a sisakhoz,
minimális az akadályoztatás még 
hallásvédő használata esetén is.
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Ipari védősisakok

STYLE 600

Személyi 
Védőeszköz



Fejméret 
beállítása 50 - 66 cms

Súly 350 gramm (kb.)

Anyag ABS

FŐ JELLEMZŐK

Tanúsítás – EN397
+ fröccsenő fémcseppek
+ oldalirányú igénybevétel elleni védelem
+ 440 volt váltófeszültség
+ mínusz 30°C

– VDE
+ 1000 volt váltófeszültség

Színválaszték fehér, piros, szürke, narancssárga, zöld
sárga, kék, jól látható narancssárga,
jól látható citromsárga

Biztonság és kényelem

A Protector Style 600 kialakításából adódóan egyszerre nyújt biztonságot és nagyfokú
kényelmet használója számára. A Style 600 jellemzői a következők:

• CE minősítés az EN397 szabvány szerint, választható oldalirányú igénybevétel 
elleni védelemmel együtt, fröccsenő fémcseppek elleni védelem, elektromos 
szigetelés (440 Volt (~) és –30° Celsius – 
A Style 600 számos ipari területen használható.

• VDE minősítéssel rendelkezik elektromos szigetelésre vonatkozóan, 
max. 1000 Voltig (~) – 
A Style 600 sisak ideális villanyszerelők számára 
Európa-szerte.

• Jól kiegyensúlyozott, könnyı sisakhéj, új, nyolc ponton 
rögzített terilén fejpánttal és a tarkóra mélyen lenyúló pánttal – 

A Style 600 nagyfokú viselési 
hajlandóságot biztosít, hiszen 
kényelmes, stabil és nagy teljesítményű.

• A fejkosár könnyen beállítható 50 és 66 
cm közötti fejméretre – 
éppen ezért a Style 600 a 
legkülönbözőbb fejméretek 
esetén is képes optimális 
biztonságot és kényelmet 
nyújtani.

• Egyedülálló, Protector-tervezésű, 
levegőáramlást biztosító nyílás a 
sisak felületén – 
A Style 600 viseletekor 
a levegő kering a fej feletti 
részben, ezzel leszorítja 
a mondott tér melegedését,
és így viselete kényelmes.

Az ipari védősisakok tervezésében és gyártásában szerzett 30 éves tapasztalatot felhasználva született meg 
a Protector Style 600, amely egyedülálló módon egyszerre biztonságos, kényelemes és esztétikus, ami elősegíti 
a felhasználók viselési hajlandóságát a legkomolyabb fejvédelmet igénylő környezetben is, továbbá megfelel 

a cégarculatra vonatkozó magas igényeknek.

Style 600 – biztonságos és kényelmes kialakítás 

SZÍNVÁLASZTÉK

A Protector Style 600
kilenc hagyományos,
illetve rendelésre 

speciális színekben is 
kapható.

Lehetőség van céges logó és
embléma feltüntetésére

A Protector Style 600 úgy lett kialakítva,
hogy többféle emblémázási lehetőséget
tudjon kínálni:

• Megkülönböztető, modern stílus – 
a Style 600 kiváló minőségű,
modern céges megjelenést 
tükröz.

• Tartós ABS műanyagból készül – 
éppen ezért a Style 600 a 
használata során végig jó 
minőségben őrzi meg a céges 
azonosítót.

• Az embléma hat különböző 
pozícióban tüntethető fel – 
így a Style 600 nyújtja 
a legnagyobb 

választékot a céges 
logók terén.


