
      Munkavédelmi sisakok
Pehelysúlyú biztonság, továbbfejlesztett dizájn
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3D

uvex pheos – a munkavédelmi sisakok új dimenziója

Ez a kényelmes munkavédelmi sisak sportos kialakítású, 
és tökéletesen illeszkedik a fej formájához. Az innovatív 3D 
belsőrész garantálja, hogy precízen illeszkedjen a fej körvonalához, 
és a sisak viselési magassága egyénileg állítható legyen.
A sisak magassága mind elöl, mind hátul állítható, így az IAS 
rendszer optimális helyzetbe állítható a fej hátulján. Az uvex pheos 
szemüvegek speciális illesztéssel rácsatolhatók, így biztosítva 
a maximális biztonságot és a legmagasabb viselési kényelmet.

Fejkosár 1. és 2. állásban 
Az egyéni viselési szint 10 mm-es tartományban 
egyszerűen állítható elöl és hátul.

Gyorsbeállítós fejkosár
A változtatható fejpánttal a szélesség pontosan 
a fej körvonalához állítható.

További információkért telepítse 
a QR Code Reader programot, 
és okostelefonja segítségével 
fényképezze le a kódot.
(csak angol nyelvű változat)
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3D

Az uvex 3D az illeszkedés és kényelmes viselet 
új szintjét jelenti: az innovatív termékrendszer 
tökéletes ergonómiai illeszkedése egyedülálló, 
hiszen rendkívül jól alkalmazkodik az emberi 
anatómiához.

A funkcionalitás legmagasabb szintjét optimális 
viselési kényelemmel párosítottuk: az uvex 3D 
termékek figyelembe veszik az egyéni jellemzőket, 
és minden helyzetben tökéletes illeszkedést 
biztosítanak - ez a legjobb alap a professzionális 
és biztonságos védőfelszerelésekhez.

A viselési kényelem új dimenziója

uvex 3D – intelligens ergonómia

x

y

z
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Hosszantartó védelem és kényelem
uvex airwing blue

A kipróbált és ellenőrzött uvex airwing most környezet-
barát változatban is elérhető: a sisakhéj a legmagasabb 
minőségű, megújuló alapanyagokból származó 
bioműanyagból készült.

Az uvex airwing bioműanyagból készült verziója megfelel 
a DIN EN 397 minden követelményének. Alacsony súlya 
és állítható fejkosara kiemelkedő kényelmet biztosít, 
amikor huzamosabb ideig kell viselni.

Nagyobb kényelem a viselőnek 
a könnyű bioműanyag 
sisakhéjnak köszönhetően

Gyorsbeállítós 
fejkosár szabályzó

Változtatható szellőzőnyílások 
a homloknál és a tarkó részen 

Gyorsbeállítós 
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Bioműanyag – 
a jövő high-tech anyaga

A világon évente több mint 230 millió tonna műanya-
got termelnek. A bioműanyag környezetbarát alterna-
tívát jelent, és a növényekben - például a ricinusban - 
található megújuló alapanyagokból készül.

Ezeket a természetes alapanyagokat biopolimerekké 
alakítják, majd ebből készül a bioműanyag. A mai kor 
bioműanyagai már számos technológiai tulajdonságot 
kínálnak.

A bioműanyagok alkalmazása fontos szerepet játszik 
az klíma- és környezetvédelemben.

Cikksz 9764.530
Szín enciánkék
Kiszerelés 25
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uvex u-cap
Széles termékskála, sokszínű alkalmazás

Az uvex u-cap a természet innovatív 
formáit veszi alapul, majd egyesíti 
a kényelemmel az Ön biztonsága 
érdekében.
Az ergonómikus belső héj teljes ru-
galmasságot biztosít, így tökélete-
sen illeszkedik bármilyen fejformá-
hoz, és az meghosszabbított profil 
miatt extra védelmet nyújt a tarkó
részén is.
A prémium verzió kifinomult belső 
kialakítással rendelkezik, amely 
négy réteg rezgéscsillapító habból 
és erősen nedvességfelszívó polár 
anyagból áll, amelyet lélegző hálóvá 
szőttek össze. A karima és a két fő 
varrásnál található fényvisszaverő 
csík jobb láthatóságot, így nagyobb 
biztonságot nyújt.

uvex u-cap premium

Az uvex u-cap ütésálló sapka basic 
verzióját standard habszivacs be-
téttel látták el.

uvex u-cap basic

Az uvex u-cap ívelt ol-
dala biztonságos és ké-
nyelmes illeszkedést 
biztosít fültokkal való 
viselés esetén is.

A sapka hátulján lévő 
pánttal a viselő egyéni-
leg beállíthatja a mére-
tet a saját igényeinek 
megfelelően.

A karima és a két fő 
varrás körüli fényvisz-
szaverő csík jobb látha-
tóságot, így nagyobb 
biztonságot nyújt.

Lenyűgözően sokszínű tulajdonságok 

Az EN 812 szabványnak megfelelő 
ütésálló sapkák védelmet nyújta-
nak a rögzített tárgyak okozta sérü-
lések ellen. Azonban nem nyújta-
nak megfelelő védelmet a leeső tár-
gyak ellen, és csak olyan esetek-
ben használhatók, ahol az EN 397 
szabvány értelmében a munkavé-
delmi sisak viselése nem kötelező.

Cikksz. 9794.300
Verzió prémium
 tatu-stílusú
 extra kényelmes  
 bélés
Szín antracit

Cikksz. 9794.301
Verzió prémium
 tatu-stílusú
 extra kényelmes 
 bélés 
 rövid karima
Szín antracit

Cikksz. 9794.310
Verzió prémium
 u-stílus
 extra kényelmes 
 bélés
Szín antracit

Cikksz. 9794.311
Verzió prémium
 u-stílus
 extra kényelmes 
 bélés 
 rövid karima
Szín antracit

Cikksz. 9794.200
Verzió basic
 Habszivacs betét
Szín antracit
 

9794.301

9794.310
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uvex u-cap
hi-viz

Az uvex u-cap sapkáknak 
ez a verziója fényes sárga és 
narancssárga színben kapható, 
és tökéletesen kiegészíti a meglévő 
láthatósági védőruházatokat, 
valamint megfelel az EN 471 
szabványnak. A fényvisszaverő csík 
mellett a méret-állítópánt is 
fényvisszaverő anyagból készült 
a viselő teljes körű és növelt 
biztonságáért és láthatóságáért.

A felhasznált anyagok színe megfe-
lel az EN 471 előírásainak.

uvex u-cap hi-viz

Az izzadságfelszívó pánt tépőzárral 
csatolható fel, és szükség esetén 
cserélhető.

Tartozékok

A jól láthatósági hi-viz verzió 
állító-pántja fényvisszaverő 
anyagból készül a viselő jobb 
biztonsága és láthatósága 
érdekében.

További láthatósági 
munkaruhák a textreme flash 
termékskálánkon belül, 
a katalógus „munkaruhák/ 
védőruhák” fejezetében 
találhatók.

Cikksz. 9794.800
Verzió prémium
 tatu-stílusú
 Extra kényelmes
 bélés
Szín hi-viz sárga

Cikksz. 9794.900
Verzió prémium
 tatu-stílusú
 Extra kényelmes
 bélés 
Szín hi-viz narancssárga

Cikksz. 9794.100
Verzió felszívó 
 Anyag
 minden 
 u-cap-hoz illeszkedik
Szín fekete
Kiszerelés 5

9794.800

9794.900
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Sokszínű funkcionalitás
uvex pheos

Kényelem és biztonság: a sportos kialakítású új, pehelysúlyú uvex 
pheos sisak maximális viselési kényelmet biztosít hőmérséklet-
szabályozó szellőzőnyílásaival és állítható 3D belső illesztéseivel.

Tökéletes védelem minden helyzetben: a robusztus, ellenálló 
sisakhéj még oldalirányú nyomás esetén is megtartja formáját 
és megfelel az építőipari és ipari biztonsági előírásoknak.

Számos funkcionális tartozékának köszönhetően az uvex pheos 
különösen sokoldalú. Hordható akár arcvédővel, védőszemüveg-
gel, fültokkal vagy fejlámpával: a sisak minden esetben gyorsan 
és könnyen az egyedi igényeknek megfelelően alakítható.

Szellőzés
Maradjon hidegfejű: egyedileg 
állítható climazone szellőztetés.

Szemüvegpánt kapocs
Biztonságos: a magasban végzett 
munkához használt uvex pheos 
sisakon lévő kapocs garantálja, 
hogy a kosárszemüvegek 
a helyükön maradjanak. 

Fültok
Zajos környezetben: az oldalt 
lévő adapterekkel a fültokok 
egyszerűen és biztonságosan 
felszerelhetőek.

Fejlámpa
Mindent lát: a fejlámpa szükség 
esetén a homlokrészen lévő 
adapterhez csatolható.    

tás

lyú uvex 
éklet-
éseivel.

álló
áját 

pheos 
müveg-
orsan 

Szellőzés
Maradjon hidegfejű egyedileg
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9772.020

9772.120

9772.220

9772.320

9772.520

9772.920

9772.040

9772.140

9772.240

9772.030

9772.130

9772.230

9772.530

9772.930

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-3D
Munkavédelmi sisakok

uvex pheos B

uvex pheos B-3D

uvex pheos B-WR

• Három szellőző nyílás
• Adapterek a sisakhoz csatlakoz-

tatható uvex arcvédőkhöz, fülto-
kokhoz és lámpákhoz

• Hagyományos fejkosár a kényel-
mes illeszkedés érdekében

Méret: 51 – 61 cm

• Három szellőző nyílás
• Adapter rendszerek a sisakhoz 

csatlakoztatható uvex arcvédők-
höz, fültokokhoz és lámpákhoz

• 3D fejkosár, amely lehetőséget 
kínál az uvex pheos védőszem-
üveg rögzítéséhez

• Gyorsbeállítós elforgatható mé-
retszabályozó az egyéni fejmé-
retre igazítás érdekében

• Három szellőző nyílás
• Adapter rendszerek a sisakhoz 

csatlakoztatható uvex arcvédők-
höz, fültokokhoz és lámpákhoz

• Gyorsbeállítós fejkosár elforgat-
ható méretszabályozóval az 
egyéni fejméretre igazítás érde-
kében

Méret: 52 – 61 cm

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25

sárga 25

narancs 25

piros 25

kék 25

fekete 25

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25

sárga 25

narancs 25

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25

sárga 25

narancs 25

kék 25

fekete 25
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9772.031

9772.131

9772.531

9770.020

9770.120

9771.020

uvex pheos B-S-WR · uvex pheos C · uvex pheos E
Munkavédelmi sisakok

uvex pheos B-S-WR

uvex pheos E

uvex pheos C

• Három szellőző nyílás
• Adapter rendszerek a sisakhoz 

csatlakoztatható uvex arcvédők-
höz, fültokokhoz és lámpákhoz

• Rövidebb karima, így szélesebb 
látószögben lehet felfelé látni.

• Gyorsbeállítós fejkosár elforgat-
ható méretszabályozóval az 
egyéni fejméret beállítása érde-
kében

Méret: 52 – 61 cm

• Villanyszerelők is használhatják, 
mivel a sisakhéj teljesen zárt

• EN 397 és EN 50365 (1000 VAC) 
szerint vizsgálva és tanúsítva

• Adapter rendszerek a sisakhoz 
csatlakoztatható uvex arcvédők-
höz, fültokokhoz és lámpákhoz

• Hagyományos fejkosár a kényel-
mes illeszkedés érdekében

Méret: 51 – 61 cm

• A sisak elöl zárt, hátul pedig ál-
landóan nyitott a jobb szellőzés 
érdekében

• Adapter rendszerek a sisakhoz 
csatlakoztatható uvex arcvédők-
höz, fültokokhoz és lámpákhoz

• Hagyományos fejkosár a kényel-
mes illeszkedés érdekében

Méret: 51 – 61 cm

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25

sárga 25

kék 25

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25

sárga 25

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25
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9773.050

9773.150

9773.250

uvex pheos alpine
Munkavédelmi sisakok

uvex pheos alpine
Multifunkciós sisakok a magasban 
végzett munkákhoz és mentési 
műveletekhez.
• Az EN 397 szabványnak megfe-

lelő munkavédelmi sisak és 
a hegymászósisak követelmé-
nyeinek kombinációja

• A könnyű ABS sisakhéj magas 
szintű védelmet és tartósságot 
biztosít

• A 6-pontos textil fejkosár opti-
mális illeszkedést és kényelmet 
biztosít

• Oldalsó Euroslot adapterek 
(30 mm) a fültokok felcsatolásá-
hoz

• Arcvédőtartó adapter is kapható
• Fejlámpák (bányászlámpák) rá-

csatolhatók
• Kapcsok elasztikus pánttal ellá-

tott extra tartozékok felcsatolá-
sához (pl. kosárszemüvegek és 
LED hegymászó fejlámpák)

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25

sárga 25

narancs 25
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9762.020

9762.120

9762.220

9762.320

9762.420

9762.520

9762.920

9762.630

9762.030

9762.130

9762.230

9762.330

9762.430

9762.530

Munkavédelmi sisakok
uvex airwing B

• Polietilén sisakhéj
• Három állítható szellőzőnyílás
• Hagyományos fejkosár a kényel-

mes illeszkedés érdekében

Méret: 51 – 61 cm

uvex airwing B

uvex airwing B-WR
• Polietilén sisakhéj
• Három állítható szellőzőnyílás
• Gyorsbeállítós fejkosár elforgat-

ható méretszabályozóval a fej-
méret egyéni beállítása érdeké-
ben

Méret: 52 – 61 cm

uvex airwing B-WR climazone
• Polietilén sisakhéj
• Három állítható szellőzőnyílás
• Gyorsbeállítós fejkosár 

elforgatható méretszabályozóval 
a fejméret egyéni beállítása 
érdekében

Méret: 52 – 61 cm

Az innovatív climazone termék-
skála speciális színváltozata

Sisakhéj: lime 
Textil fejkosár: antracit

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25

sárga 25

narancs 25

piros 25

zöld 25

kék 25

fekete 25

Cikksz. Szín Kiszerelés

lime 25

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25

sárga 25

narancs 25

piros 25

zöld 25

kék 25



87

 

9761.020

9761.120

9761.520

 

9761.030

9761.130

9761.530

 

9762.021

9762.121

9762.221

9762.321

9762.421

9762.521

 

9762.031

9762.131

9762.231

9762.331

9762.431

9762.531

Munkavédelmi sisakok
uvex airwing B · uvex airwing C

uvex airwing C uvex airwing C-WR
• Polietilén sisakhéj
• Folyamatos szellőzés, a sisakhéj 

elöl teljesen zárt, hátul állandó-
an nyitva van

• Hagyományos fejkosár a kényel-
mes illeszkedés érdekében

Méret: 51 – 61 cm

• Polietilén sisakhéj
• Folyamatos szellőzés, a sisakhéj 

elöl teljesen zárt, hátul állandó-
an nyitva van

• Gyorsbeállítós fejkosár elforgat-
ható méretszabályozóval a fejmé-
ret egyéni beállítása érdekében

Méret: 52 – 61 cm

• Polietilén sisakhéj
• Három állítható szellőzőnyílás
• Rövidebb karima, így szélesebb 

látószögben lehet felfelé látni.
• Hagyományos fejkosár a kényel-

mes illeszkedés érdekében

Méret: 51 – 61 cm

uvex airwing B-S
• Polietilén sisakhéj
• Három állítható szellőzőnyílás
• Rövidebb karima, így szélesebb 

látószögben lehet felfelé látni.
• Gyorsbeállítós fejkosár elforgat-

ható méretszabályozóval a fejmé-
ret egyéni beállítása érdekében

Méret: 52 – 61 cm

uvex airwing B-S-WR

Cikksz. Szín Kiszerelés

9761.020 fehér 25

9761.120 sárga 25

9761.520 kék 25

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25

sárga 25

kék 25

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25

sárga 25

narancs 25

piros 25

zöld 25

kék 25

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25

sárga 25

narancs 25

piros 25

zöld 25

kék 25

9761.520

9762.321

9761.030

9762.431
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Munkavédelmi sisakok
uvex arcvédők

A robusztus polikarbonát arcvédő 
az uvex munkavédelmi sisakokkal 
és uvex sisakra szerelhető fülto-
kokkal összeállítva átfogó védelmi 
rendszert alkot.

Kompatibilis az uvex munkavédel-
mi sisakokkal és az uvex 2H, uvex 
3H és uvex 3200H sisakra szerel-
hető fültokokkal.

A sisak és a arcvédő kombinációjá-
hoz kiegészítő adapterekre (cikksz. 
9924.010) van szükség.

A sisakot és a hallásvédő eszközö-
ket nem tartalmazza!

uvex 9790

Ezekhez a robusztus arcvédőkhöz 
speciálisan kialakított rendkívül 
könnyű műanyagból készült adap-
ter tartozik a védősisakok oldalán 
lévő, nyílásokra történő rögzítés 
céljából. A arcvédők egy hosszá-
ban állítható adapter segítségével 
illeszkednek a megfelelő sisakkari-
mához, emellett felhajtáskor há-
rom pozícióban rögzíthetők. A látó-
mezők egyszerűen cserélhetők.
A 9727.514 modell műanyag sze-
géllyel rendelkezik, és megfelel az 
EN 166 szabvány speciális követel-
ményeinek (elektromos ívkicsapás 
elleni védelem).
 

A sisakot nem tartalmazza.

uvex 9725 · 9726 · 9727

Sisakra rögzítő keret 
Cikksz. 9790.047

Fültok nélküli használat esetén a sisakra 
rögzítést biztosító adapter 
Cikksz. 9924.010

Látómező
Cikksz. 9790.048
Anyag PC víztiszta
Jellemzők 8. osztály
 elektromos 
 ívkicsapás elleni
 védelem 

Cikksz. 9725.514
Szín víztiszta
Anyag 
vastagság 1 mm
Jellemzők CA, páramentes
Csere 
látómező 9050.517
Kiszerelés 1

Cikksz. 9726.014
Szín víztiszta
Anyag 
vastagság 1 mm
Jellemzők PC
Csere 
látómező 9723.017
Kiszerelés 1

Cikksz. 9727.514
Szín víztiszta
Anyag 
vastagság 1,5 mm
Jellemzők CA,  páramentes
  elektromos 

ívkicsapás elleni védelem 
Csere 
látómező 9051.517
Kiszerelés 1
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Munkavédelmi sisakok
Tartozékok

Speciális adaptereket fejlesztettünk 
ki, amelyek segítségével az uvex 
széles látóterű kosárszemüvegek 
kombinálhatók a munkavédelmi 
sisakokkal és az uvex 2H vagy 
uvex 3H fülvédőkkel.

A sisakot és a fülvédő eszközöket 
nem tartalmazza!

Széles látóterű kosárszemüveg sisakra rögzítő pánttal

Az uvex pheos és uvex airwing tartozékai

A téli bélések hideg idő esetén 
hordhatók, és kényelmes viseletet 
jelentenek a sisak alatt. 
A papírsapkákat az üzem látogatók 
viselhetik a sisak alatt a megfelelő 
higiénia érdekében.

Papírsapkák / téli bélesek

uvex ultrasonic
Cikksz. 9302.510
Jellemzők csökkentett 
 szellőzés
Szín szürke/kék
Scheibe PC víztiszta
 supravision HC-AF
Kiszerelés  4 

 
uvex ultravision
Cikksz. 9301.544
Szín átlátszó szürke
Lencse CA víztiszta
 páramentes
Kiszerelés 4

További adapterekre van szükség 
az uvex ultrasonic vagy uvex ultravision
szemüvegek  fültok nélküli sisakra
rögzítéséhez:
Cikksz.  9924.010  

Izzadságszalag az uvex pheos és 
uvex airwings sisakokhoz
Cikksz. 9760.005
Jellemzők bőrutánzat
Kiszerelés 10

Bőr állszíj:
Ellenálló bőrből műanyag  
kapoccsal, állítható hossz  
Cikksz. 9790.005
Jellemzők Bőr/műanyag kapocs
Kiszerelés 10

4-pontos állszíj: 
Textil állszíj, gyorsrögzítős
pantent és kapocs, állítható  
hossz, állpárna  

Cikksz. 9790.007
Jellemzők textil szíj/
 műanyag
Kiszerelés 10

3D fejkosár az uvex  
pheos-hoz 
Cikksz. 9772.001
Jellemzők 2K műanyag 
 fejkosár pheos  
 szemüveg rögzítővel
Kiszerelés 10

uvex pheos és uvex airwing  
belsőrész hagyományos fejkosárral
Cikksz. 9760.000
Verzió kb. 75 g,  
 6 pontos textil
 felfüggesztésű fejkosár
 izzadságfelszívó pánttal
Kiszerelés 10

uvex pheos és uvex airwing  
belsőrész hagyományos fejkosárral 
Cikksz. 9760.001
Jellemzők ca. 75 g
Kiszerelés 10

Cikksz. 9790.006
Jellemzők papír
Kiszerelés 100

Cikksz. 9790.010
Jellemzők kötött (WIN)
Kiszerelés 10

Cikksz. 9790.015
Méretek S – M
Kiszerelés 10

Cikksz. 9790.016
Méretek L – XL
Kiszerelés 10

Cikksz. 9790.012
Jellemzők kötött 
 (Alaska)
Kiszerelés 10

9302.510

9301.544

9790.015
9790.016

9790.006
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Arcvédelem
uvex arcvédők

uvex · 9705 · 9706 
Ellenálló műanyagból készült köny-
nyű és olcsó arcvédő beépített 
homlokvédővel. Tekercses fejpánt 
egyszerű és megbízható beállítást 
tesz lehetővé minden fejmérethez.   
A felhajtható flip-up arcvédő bár-
milyen helyzetbe pozícionálható. 
Egyszerűen cserélhető látómező.

uvex · 9707 · 9708 
Ellenálló arcvédő beépített hom-
lokvédővel és ütésálló polisztirol-
ból készült fejvédővel.
 A tekercses fejpánt egyszerű és 
megbízható beállítást tesz lehető-
vé minden fejmérethez. A felhajt-
ható flip-up arcvédő bármilyen 
helyzetbe pozícionálható.
Egyszerűen cserélhető látómező. 

Cikksz. 9705.014 
Homlokpántos arcvédő 
Látómező CA víztiszta 

Cikksz. 9706.514 
Homlokpántos arcvédő 
Látómező CA víztiszta 
 páramentes

  
Cserelátómező
Cikksz. 9060.017
Látómező CA víztiszta

Cikksz. 9050.517
Látómező CA víztiszta
 páramentes 
 

Cikksz. 9707.014 
Fej- és homlokvédős arcvédő 
Látómező CA víztiszta 

 
Cikksz. 9708.514 
Fej- és homlokvédős arcvédő 
Látómező CA víztiszta 
 páramentes 

Cserelátómező: 
Cikksz. 9060.017
Látómező CA víztiszta

Cikksz. 9050.517
Látómező CA víztiszta
 páramentes 
 

9705.014

9706.514

9707.014

9708.514
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