
HEROS-titan

Den nye generation af HEROS brandhjelme. 
Lettere. Mere sikker. Mere komfortabel.

Stærkere til enhver indsats.



Rosenbauer – HEROS-titan
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HEROS-titan – Rosenbauer

Lettere. Mere sikker. Mere komfortabel

Stærk til enhver
indsats.
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Rosenbauer – HEROS-titan

Den nye HEROS-titan.
Maksimal beskyttelse med det forbedrede koncept.

Det er sikkerhed opbygget gennem erfaring. Det er letvægt opnået 
gennem know-how og teknologi. Det er realiseringen af innovative ideer. 
Det er enestående optimal beskyttelse og maksimal bærekomfort under 
indsats: Den nye HEROS brandhjelm fra Rosenbauer.

Stærk til enhver indsats: HEROS-titan. 

Den nye HEROS-titan fra Rosenbauer er en af de mest sikre brandhjelme  
i verdenen. Resistensen mod varme og flammer er blevet forbedret endnu en-
gang. Den ydre hjelmskal, med det innovative og sporty design, fremstillet af 
højstyrke polyamide, garanterer en maksimal mekanisk styrke og er holdbar i 
mange år, takket være den enestående styrke overfor høje temperaturer.  
Det giver indsatsmandskabet den maksimale sikkerhed under indsats, også 
ved ekstreme temperaturer og risikable indsatser.

Med de nye HEROS-titan, sætter Rosenbauer en ny standard for sikkerheden 
under brandindsatser. Den nye generation af HEROS brandhjelme kombinerer en 
maksimal beskyttelse  med en let og perfekt tilpasning. Med vores tradition om 
innovation, har vi udviklet en hjelm på cirka 1,3 kg, der sikrer maksimal komfort. 
Stærk til enhver indsats, den modstår høj mekanisk belastning og ekstreme 
temperaturer uden problemer. Den nye HEROS -titan fra Rosenbauer er udviklet 
til brug til enhver indsats - og er skabt til at beskytte liv.

Udviklet til selv de mest krævende indsatser i verden. 

Den nye HEROS-titan er en type B/3b hjelm med 
fuld beskyttelse til brug ved indendørs og udendørs 
brandslukning. Den opfylder alle vigtige standarder  
og certificeringer for brandhjelme i hele verden:  
EN 443:2008, EN 16471, EN 16473 and ISO 16073:2011.  
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EN 443:2008 EN 14458:2018  
visirer og  

ansigtsbeskyttelse

 EN 16471
Hjelmen er egnet 

til brug under 
naturbrande

EN 16473
Teknisk redning

ISO 16073:2011

  Alle egenskaber

Resistent mod 
kemikalier

Elektrisk  
isolerende
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Til de, der udretter store ting.
Innovative ideer samlet i en enkelt hjelm.

 ▪ Kraftig hjelmlampe
Hjelmlampe med optimeret lysstyrke,  
brændetid og tre lysstyrker.

 ▪ Visir: optisk klasse 1
Synsunderstøttende visir i optisk 
klasse 1: For bedre udsyn og læn-
gere bærekomfort (øjenbeskyttel-
sesvisir leveres som en option).

Rosenbauer – HEROS-titan

  Funktioner

Maskeadapter Drejeknob

Ansigtsvisir

Trapetsophængt 
hagerem med 
beskyttelse

Kantbeskyttelse

Øjenbeskyttelse Integreret 
hjelmlampe

Nakkebeskyttelse

Hjelmskal Let at justere  
i alle retninger
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 ▪ Termisk kamera kan integreres
Unikt i verden: termisk kamera til 
eftersøgning af personer, placeret 
direkte på hjelmen (option).
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Til de, der udretter store ting.

 ▪ Option: fleksibel maskeadaptor
Fuld fleksibel indstilling af maskeadap-
toren op, ned, frem og tilbage.

 ▪ Ny hjelmskal, minimal vægt
Ergonomisk formet hjelmskal, slankt 
design produceret af lette materialer 
med høj stabilitet.

 ▪ Balancerer perfekt
Perfekt balance på hovedet, takket 
være den ergonomiske tilpasning til 
hovedet.

 ▪ Forbedret drejeknob
Forbedret drejeknop, der giver 
et bedre greb og en bedre 
fornemmelse af bevægelsen.

 ▪ Integreret kantbeskyttelse
Beskytter hjelmens kant mod 
slag og slid.

 ▪ Forbedrede beskyttelsesindlæg
Forbedret beskyttelseskoncept og endnu 
mere robust mod gennembrydning.

HEROS-titan – Rosenbauer

Med mange nye detaljer, er HEROS-titan den mest innovative og enestående 
brandhjelm til enhver indsats. Med designet, den høje bærekomfort, de eks-
tremt robuste komponenter og sofistikerede detaljer, sætter den nye generation 
af Rosenbauer hjelme den nye standard for sikkerhed, funktion og komfort.

7



8

Rosenbauer – HEROS-titan

Så let, at du næsten ikke kan mærke den. Så effektiv, at 
du aldrig glemmer den. HEROS-titan passer altid perfekt 
og forbliver i balance i enhver situation. 

Lette materialer - maksimal bærekomfort. 

Minimal vægt med maksimal beskyttelse - det er det der 
gør HEROS-titan brandhjelme til noget særligt. Med sine 
cirka 1,3 kilo, er den så let, at den også føles komfortabel 
efter længere tids brug. Med den nyudviklede "Dynamic 
Line" beskyttelse opnås den højeste stabilitet. 

En hjelmskal til alle størrelser. 

En ekstra fordel ved de nye HEROS-titan er det store 
udvalg af størrelser. Takket være det store udvalg af 
størrelser fra 49 til 67, kan alle brandfolk få en hjelm,  
der passer perfekt. Den ekstremt sikre hjelmskal er  
den samme til alle størrelser.

Passer hver gang!
Perfekt pasform og maksimal bærekomfort i enhver situation.

Større bruger servicevenlighed. 

Vedligeholdelse og udskiftninger på den nye HEROS-titan 
kan ske på ingen tid. Med kun 10 komponenter, kan 
håndtering, vask eller udskiftning af  hjelmens indvendige 
dele ske lynhurtigt. Delene kan adskilles uden brug af 
værktøj, og indstillinger kan justeres uden at fjerne de 
indvendige dele. Hjelmen kan vaskes i komplet tilstand.  
Til dette brug kan der leveres en speciel vaskepose.
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HAZMAT og Dekontamination – Rosenbauer

Få fat i en: HEROS-titan.

Den nye drejeknop sætter en ny 
standard for brandhjelme. Intet andet 
koncept muliggør en så simpel og 
hurtig indstilling udefra, som HEROS 
hjelmens drejemekanisme.  
Rosenbauer er gået et skridt videre og 
har udviklet en forbedret drejeknob 
til HEROS-titan med et bedre greb og 
bedre fornemmelse af bevægelsen. 
Drejeknobbens gearing er også blevet 
forbedret og giver større spændvidde 
for justering.

Det eneste der mangler: beslutningen  
om at få fat i en HEROS-titan.
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Rosenbauer – HEROS-titan

Ethvert menneske har sin hovedform.
Intet problem for HEROS-titan.

  En perfekt tilpasning efter 5 trin.

1. Bærehøjden kan justeres ved at flytte på 
hovedbåndene. Bærehøjden kan lettest justeres 
hvis hele den indvendige hjelmaptering tages ud.

2. Hovedbåndene kan justeres i begge sider til 
tre forskellige mål.

3. Beskyttelsespuderne, der sidder på 
hageremmen, kan også justeres.
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HEROS-titan – Rosenbauer

Ethvert menneske har sin hovedform.
Intet problem for HEROS-titan.

Den bedste beskyttelse, som man slet ikke bemærker. HEROS-titan fra 
Rosenbauer sikrer en perfekt tilpasning med sit innovative koncept. Justeringen af 
de indvendige indstillingsmuligheder i denne fuldbeskyttelseshjelm kan ske i blot 
nogle få trin. Hovedstørrelsen kan justeres til den perfekte pasform ved at gribe i 
drejeknobben på den ydre hjelmskal, endda med handsker anlagt. Hovedbåndene, 
pandebåndene, hjelmbånd, hagerem og højdejusteringsbåndene muliggør en 
indstilling, der passer perfekt til brugerens hovedform. Tilpasningen af hjelmen er 
lettere end nogensinde før, da alle justeringsmuligheder er mærket tydeligt.

Altid i balance. 

Det optimerede balancepunkt er unikt for HEROS-titan. 
Perfekt balance på hovedet, takket være den ergonomiske 
tilpasning. Balancepunktet på HEROS-titan og afstanden 
til visiret er let og hurtigt at justere. Takket være den enkle 
betjening af indstillingsmulighederne er HEROS-titan altid i 
perfekt balance efter enhver bevægelse. 

4. Bærekomforten kan nu justeres til enhver tid med at anvende den 
udvendige drejeknob - ganske let og endda med anlagte brandhandsker.

5. Herudover kan hjelmskallen justeres i forhold til ophængssystemet ved 
at skubbe hjelmskallen frem eller tilbage.

Let at justere i  
alle retninger.
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HEROS-titan
Stærkere til enhver indsats.

157304

157300 157301 157312

157305 157306

157307 157308 157309

157310 157311 15684301

Tekst og illustrationer er alene til at illustrere produktet og er ikke bindende. Der kan være vist dele og tilbehør, der udelukkende leveres mod merpris. Ret til ændringer forbeholdes.

Hjelmstriber og beskrivelse

157364 Striber til hjelm: rød

157365 Striber til hjelm: sølv

157366 Striber til hjelm: gul

157367 Striber til hjelm: blå

HEROS-titan ordre data

157300 HEROS-titan selvlysende/efterlysende

157301 HEROS-titan signalrød

157312 HEROS-titan signalgul

157304 HEROS-titan blå

157305 HEROS-titan sort

157306 HEROS-titan hvid

157307 HEROS-titan sølv

157308 HEROS-titan rød

157309 HEROS-titan gul

157310 HEROS-titan hvid med sort kam

157311 HEROS-titan krom

Visirer

15735101 Ansigtsvisir, guld, monteret  
på hjelmen

157351 Ansigtsvisir, guld, leveret som reservedel

15735001 Ansigtsvisir, klart, monteret på hjelmen

157350 Ansigtsvisir, klart, leveret som reservedel

157354 Inderbrille, klart, monteret på hjelmen

15735402 Inderbrille, klart, leveret som reservedel

15735401 Inderbrille, farvet, monteret på hjelmen

15735403 Inderbrille, farvet, leveret som reservedel

Tilbehør

157348 Hjelmmonteret termisk kamera for HEROS-titan

157349 Integreret hjelmlampe

15736301 Universal adapter ULTRA LUX sidemontering af 
hjelmlampe eller radio

15733101 Maskeadapter

156862 Stropper til fastgørelse af hjelm (1 sæt)

15736801 Komplet nakkelæder ("Model Holland")

15737003 Læder hovedbånd  
(alternativ til tekstilhovedbånd)

157374 NOMEX® hjelmovertræk til ekstreme indsatser 
og overtændingscontainer

15684301 Transport- og vaskesæk

Kommunikationssystemer for HEROS-titan på forespørgsel.

157349

157331

15736301

157364

157365

157366

157367

www.rosenbauer.com Follow us on


