
HEROS-titan

Den nye generasjon HEROS brannhjelm. 
Lettere. Sikrere. Mer komfortabel.

Sterkere enn enhver innsats.
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Rosenbauer – HEROS-titan

Den nye HEROS-titan.
Maksimal beskyttelse med forbedret konsept.

Det er sikkerhet ved erfaring. Lav vekt via kunnskap og teknikk.  
Det er realisering av innovative ideer. Det er state-of-the-art for 
optimal beskyttelse og maksimal brukskomfort under innsats:  
Den nye brannhjelmen HEROS-titan fra Rosenbauer.

Sterkere enn enhver innsats: HEROS-titan.

Den nye HEROS-titan fra Rosenbauer er en av de sikreste brannhjelmene 
i verden. Varme- og flammemotstanden til hjelmskallet har blitt ytterligere 
forbedret. Ytterskallet av innovativ, sporty bionisk design av høykvalitets 
polyamid garanterer de høyeste mekaniske beskyttende egenskaper i mange 
år og motstår selv høyeste temperaturer, takket være dens eksellente 
stabilitet. Dette gir brannmannskapene maksimal sikkerhet i innsats, selv i 
ekstreme temperaturer og risikable situasjoner.

Med HEROS-titan, setter Rosenbauer en ny standard for maksimal sikkerhet i 
branninnsats. Den nye generasjon HEROS brannhjelm kombinerer maksimal 
beskyttelse med enkel og perfekt passform. Med tradisjon for innovasjon har 
Rosenbauer utviklet en hjelm som med en vekt på ca. 1,3 kg gir maksimal 
komfort. Hardere enn alle typer innsats som den er, hamler den opp med både 
harde mekaniske belastninger og ekstreme temperaturer. Den nye HEROS-titan 
fra Rosenbauer er laget for å takle alle innsatser – og for å beskytte liv.

Utviklet for de tøffeste operasjoner i verden. 

Den nye HEROS-titan er en type B/3b helbeskyttende hjelm 
for innvendig og utvendig brannbekjemping. Den oppfyller alle 
viktige standarder og sertifiseringer for brannhjelmer i verden: 
EN 443:2008, EN 16471, EN 16473 og ISO 16073:2011.  
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EN 14458:2004  
Beskyttelsesskilt 

for øyne og 
ansikt

  Alle spesifikasjoner

Motstandsdyktig 
mot kjemikalier

Elektrisk  
isolering

EN 443:2008  EN 16471
Hjelm for 

skogbrannslukking

EN 16473
Teknisk redning

ISO 16073:2011
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Helten som gjør store ting.
Innovative ideer kombinert i en enkelt hjelm.

 ▪ Kraftig hjelmlampe
Hjelmlampe med optimalisert lysstyrke  
og driftstid, i tillegg til tre justeringnivåer.

 ▪ Visir: optisk klasse 1
Visir av optisk klasse 1 for bedre 
sikt og lenger bærekomfort
(tilleggsutstyr beskyttelsesbriller).

 ▪ Varmesøkende kamera kan integreres
Unikt: varmesøkende kamera til å søke etter 
personer med direkte på hjelmen(tilleggsutstyr).

  Funksjoner

Maskeadapter Dreieknapp

Ansiktsvisir

Trapesformet  
hakerem med 

polstring

Kantbeskyttelse

Beskyttelsesbrille Integrert  
hjelmlampe

Nakkebeskyttelse

Helskall Enkel å justere  
på alle akser
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Helten som gjør store ting.

 ▪ Tilleggsutstyr: Fullt fleksibel maskeadapter
Fullt fleksibel innstilling av maskeadapter  
opp og ned, forover og bakover.

 ▪ Nytt hjelmskall, minimal vekt
Ergonomisk formet skall, tynn design laget 
av lett materiale med høy stabilitet.

 ▪ Optimalisert tyngdepunkt
Perfekt balanse på hodet takket være 
ergonomisk orientering av hjelmens 
vekt på aksen av hodet.

 ▪ Forbedret dreieknapp
Dreieknappen er lett å bruke 
med bedre grep.

 ▪ Integrert kantbeskyttelse
Beskytter hjelmens kanter mot 
støt og skraper.

 ▪ Optimalisert dempende innsats
Forbedret beskyttelseskonsept og 
enda mer robust med hensyn til 
penetrering.

Med mange nye detaljer, er HEROS-titan den mest innovative state-of-the-
art brannhjelmen for enhver innsats. Med dens design, høy bærekomfort, 
ekstremt robuste komponenter og sofistikerte detaljer, setter den nye 
generasjon Rosenbauer hjelmer en ny standard med hensyn til sikkerhet, 
funksjon og komfort.

7
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Så lett at du ikke kjenner den. Så effektiv at du aldri 
glemmer den. HEROS-titan passer alltid perfekt og forblir 
balansert i enhver situasjon. 

Lette materialer – maksimal brukskomfort. 

Minimal vekt med maksimal beskyttelse – det er det som 
skiller den nye HEROS-titan brannhjelmen fra alle de 
andre. Med en vekt på ca. 1.3 kg, er den så lett at den 
opprettholder en komfortabel og sikker passform selv etter 
lang tid. Den nyutviklede "Dynamic Line" kantguide gir 
høyeste stabilitet. 

Et hjelmskall for alle størrelser. 

Enda et høydepunkt på den nye HEROS-titan er det 
store antall størrelser den dekker. Takket være det store 
antall størrelser fra 49 til 67, kan enhver brannmann få 
en perfekt hjelm. Det ekstremt sikre hjelmskallet er det 
samme for alle størrelser.

Passer hver gang!
Perfekt passform og maksimal brukskomfort i enhver situasjon.

Høyere bruks- og servicevennlighet. 

Vedlikehold og bytte av deler på den nye HEROS-titan på 
kort tid. Med kun 10 bestanddeler er innerhjelmen rask 
å vedlikeholde, vaske eller bytte deler på. Demontering 
av enkeltkomponenter krever ikke verktøy og alle 
innstillingene kan justeres uten å fjerne det innvendige 
trekket. Hele hjelmen er også vaskbar, til dette finnes 
det en vaskebag.

Rosenbauer – HEROS-titan
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FARLIG GODS og dekontaminering – Rosenbauer

Få taket på det: HEROS-titan 

Denne dreieknappen har forandret 
verden av brannhjelmer. Ingen andre 
konsept muliggjør en slik enkel og 
rask størrelsesjustering av hjelmen 
fra utsiden som HEROS hjelmens 
dreieknapp mekanisme. Rosenbauer 
går enda et steg videre og har utviklet 
en forbedret dreieknapp for HEROS-
titan med bedre grep og virkning. 
Girmekanismen i dreieknappen har 
også blitt optimaliset, noe som gir et 
utvidet justeringsområde.

Det eneste som er enklere:  
beslutningen om å få en. HEROS-titan
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Alle personer har et unikt hode.
Ikke noe problem for HEROS-titan.

  Perfekt passform på kun 5 trinn.

1. Bærehøyden kan justeres på innerhjelmen 
takket være hodebåndet. Bærehøyden justeres 
enklest når innerhjelmen er tatt ut.

2. Hodebåndet kan justeres på begge sider til 
tre ulike størrelser.

3. Posisjonen til hakeremmens polstring ved 
ørene er også justerbar.

Rosenbauer – HEROS-titan
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Enkel å justere  
på alle akser

Alle personer har et unikt hode.
Ikke noe problem for HEROS-titan.

Den beste beskyttelsen er den som ikke føles. HEROS-titan fra Rosenbauer 
sikrer perfekt passform med dens innovative konsept. Justering av de innvendige 
tilpassningene på den nye hjelmen til perfekt passform gjøres med noen få 
trinn. Hodestørrelsen kan justeres til perfekt passform med den utvendige 
dreieknappen, også med hansker. Hodebåndet, fremre del, hjelmbånd, hakerem 
og utgjevningsdeler på det opsjonale størrelsreduksjonssettet gir sikker og enkel 
justering til den individuelle hodeformen. Justering direkte på hjelmen er enklere 
enn noen gang før takket være merking av alle innstillingsmuligheter

Alltid i balanse. 

Det optimaliserte tyngdepunktet er også nytt og 
unikt for HEROS-titan. Takket være den ergonomiske 
orientering av hjelmens vekt på aksen av hodet, forblir 
hodet alltid i balanse. Tyngedepunktet på HEROS-titan 
i tillegg til avstanden til visiret justeres raskt og enkelt. 
Og gjennom en enkel kontroll av innerhjelmen, oppnår 
HEROS-titan den perfekte balansen i enhver bevegelse. 

4. Bærekomforten kan justeres med den utvendige dreieknappen - svært 
enkelt, selv med brannhansker på.

5. Valgfritt, kan hjelmen justeres optimalt til kroppens tyngdepunkt ved at 
hjelmskallet presses bort fra eller nærmere innerhjelmen.

HEROS-titan – Rosenbauer
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HEROS-titan
Sterkere enn enhver innsats.

157304

157300 157301 157302

157305 157306

157307 157308 157309

157310 157311 15684301

157349

Tekst og bilder er kun brukt for informasjon og er ikke bindende. Figurer kan vise utstyr som kun er tilgjengelig som tilleggsutstyr. Med forbehold om tekniske forbedringer.

Hjelmstripe og skrifttrekk

157364 Hjelmstrimmel, farge: rød

157365 Hjelmstrimmel, farge: sølv

157366 Hjelmstrimmel, farge: gul

157367 Hjelmstrimmel, farge: blå

157394 Skrifttrekk, farge: rød

157395 Skrifttrekk, farge: sølv

157396 Skrifttrekk, farge: gul/gyllen

157397 Skrifttrekk, farge: blå

HEROS-titan bestillingsdata

157300 HEROS-titan etterlysende

157301 HEROS-titan dagslyssynlig rød

157302 HEROS-titan dagslyssynlig gul

157304 HEROS-titan blå

157305 HEROS-titan sort

157306 HEROS-titan hvit

157307 HEROS-titan sølv

157308 HEROS-titan rød - RAL3020

157309 HEROS-titan gul - RAL1018

157310 HEROS-titan hvit med sort kam

157311 HEROS-titan crome

Visir

157354 Beskyttelsesbrille, klar

15735401 Beskyttelsesbrille, sotet

15735101 Ansiktsvisir gullbelagt

Tilbehør

157348 Hjelm-varmebildekamera C1 for HEROS-titan

157349 Integrert hjelmlampe

15736301 Universaladapter ULTRA LUX til montering av 
hjelmlamper og sett til radiotelefoni på siden

15733101 Maskeadapter

156862 Stripssett (1 par) for maskefeste

15736801 Komplett nakke-/halsbeskyttelse  
(“Holland nakkebeskyttelse”)

156871 Hakeskål av lær

15737003 Hodebåndtrekk av lær (istedet for tekstiltrekk)

157374 NOMEX® beskyttelseshette for ekstreme operas-
joner og brannkontainere

15684301 Bære og vaske bag

157304

157300 157301 157302

157305 157306

157307 157308 157309

157310 157311

15736301

15684301

157364

157365

157366

157367
Sett til radiotelefoni for HEROS-titan på forespørsel.

157331

www.rosenbauer.com Follow us on


