
HEROS H30
A tökéletes védelem

Hátsó helyzetjelző lámpa Ex-védelemmel

 ▪ Megfelel az EN 443, EN 16471, EN 16473 és  
ISO 16073 szabványoknak

 ▪ A/3b sisaktípus
 ▪ Könnyű sisakhéj (csak kb. 1,23 kg), nagyobb stabilitás mellett
 ▪ Optimális súlypont
 ▪ Többféle méret, 49-től 67-ig egyetlen sisakhéjjal
 ▪ Egyéni illeszkedési beállítás néhány kézmozdulattal
 ▪ Könnyű méretbeállítás kívülről a jól bevált HEROS forgógombbal
 ▪ Az EN 14458 szabvány szerinti 1. optikai osztályba tartozó 
arcvédők

 ▪ Erőteljes LED sisaklámpa hosszú világítási idővel
 ▪ Hátsó helyzetjelző lámpa (Ex-védett) a csapat láthatóságáért 
olyan helyzetekben, amikor nincs külső fény

 ▪ Teljesen rugalmas maszkadapter, amely fel-le és előre-hátra 
állítható

 ▪ Beépített élvédő
 ▪ Hőállóság -40 °C és +300 °C között 
 ▪ Hőálló és lángvédő anyagból készült nyakvédő

Az innovatív tűzoltó sisak: könnyű, biztonságos és kényelmes

A HEROS H30-ban a HEROS Titan nagy teljesítményű sisak csúcstechnológiáját egy másik sisakformába ültették át, hogy 
az A típusú sisakok összes felhasználója számára is elérhetővé tegyék. Az új sisak egyetlen célt szolgál: a tűzoltók számára 
a legjobb védelmet, a legnagyobb kényelmet és a legkönnyebb használhatóságot biztosítja. 



Szöveg és ábrák kötelezettség nélkül. Az ábrák csak felár ellenében kapható opciós kivitelt tartalmazhatnak. Műszaki fejlődést szolgáló változtatás joga fenntartva. 

VI
15

00
/D

at
en

bl
at

t H
ER

O
S 

H
30

_D
E_

20
21

_0
9_

16
13

75

Megrendelési adatok HEROS H30 
nyakvédővel és arcvédővel

157500 HEROS H30 utóvilágítással

157501 HEROS H30 nappali vörös fény

157504 HEROS H30 kék

157505 HEROS H30 fekete

157506 HEROS H30 fehér

157508 HEROS H30 piros

157512 HEROS H30 nappaili sárga fény - utóvilágítással

Innovatív funkciók egy erős sisakért.

www.rosenbauer.com Follow us on

HEROS H30
A tökéletes védelem

 ▪ Erőteljes LED sisaklámpa
3 fokozatban állítható fény- 
erősséggel és hosszú fényidővel,  
szerszám nélkül levehető és 
kézilámpaként is használható

 ▪ Zavartalan kilátást biztosító 
arcvédők
A legmagasabb, 1. optikai osztályba 
tartozó arcvédők jobb látásról 
gondoskodnak és javított viselési 
kényelmet biztosítanak

 ▪ Helyzetjelző lámpa
A beavatkozók láthatóságáért 
rossz fényviszonyok közepette

 ▪ Teljesen rugalmas maszk adapter
Állítható előre és hátra, valamint 
fel és lefelé

 ▪ Optimális súlypont
Tökéletes egyensúly a sisak 
súlypontjának a testtengelyéhez 
való igazítása által

 ▪ Maximális védelem mimimális
súly mellett
Könnyű, nagy teljesítményű anyagból 
készült sisakhéj nagy stabilitással

 ▪ Beépített élvédő
Hatékonyan védi a sisak szélét 
az ütésektől és a kopástól

 ▪ Bevált HEROS beállítógomb 
a fejszalag méretének 
beállításához
Ergonomikus kezelés és kiváló 
fogás a gyors beállításhoz

 ▪ Intelligens sisakforma
Maximális hallástbiztosít kiváló 
védő tulajdonságokkal

 ▪ Nagy hatékonyságú csillapítóbetét
Az ütközési energia minimalizálása egy 
kifinomult védelmi koncepció révén

 ▪ Sisakhőkamera külön adapter
nélkül
A személykeresés támogatására  
hőkamerát lehet közvetlenül a  
sisakra erősíteni (ábra nélkül)


