
HEROS-titan Pro

Capacete estrutural de combate a incêndios

De acordo com a NFPA 1971, edição de 2018

Capacete de proteção para com-
bates a incêndios estruturais de 
acordo com o NFPA 1971-2018 
(MH45681). Também classificado 
de acordo com a NFPA 1951-2013.

3REU

CLASSIFIED       



Rosenbauer – HEROS-titan Pro

1   Ajuste do tamanho no lado de fora 
É possível ajustar o tamanho facilmente 
enquanto estiver de luvas. Disponível 
para tamanhos de cabeça dos 49 aos  
67 cm (61/8 a 81/4 EUA).

2   Lanterna para o capacete  
(opcional) 
Lanterna revolucionária para o capacete  
(opcional), que pode ser retirada e utili-
zada como lanterna de mão à prova de 
explosão, com LED e que funciona com 
3 pilhas AAA (incluídas).

3   Viseira de proteção dos olhos e 
do rosto 
Escudo de proteção inclinado para os 
olhos e rosto.

4   Francalete 
Francalete ergonómico de 3 pontos 
para um ajuste e estabilidade perfeitos.

5   Proteção do pescoço/orelhas 
Protetor do pescoço fabricado em ma-
terial resistente ao calor e retardadores 
de chama.

6   Proteção adicional lateral e do 
pescoço.

  Características  
do capacete

Lanterna LED integrada

Uma opção disponível no capacete HEROS-
titan Pro é a luz LED. Esta luz prende-se de 
forma segura à parte frontal do capacete, 
direcionando a luz na direção dos olhos dos 
utilizadores. A luminosidade pode ser ajustada 
em 3 fases, bastando para isso pressionar o 
botão principal (120 / 90 / 15 lumens).

Lanterna  
do capacete

Francalete

Viseira de 
proteção dos 
olhos e do 
rosto

Proteção do  
pescoço/orelhas

Ajuste de  
tamanho

Proteção  
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e do pescoço
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O capacete mais seguro na indústria de combate a incêndios

HEROS-titan Pro

Conforto e segurança em condições extremas

 ▪ O novo design oferece segurança máxima e um conforto 
excelente

 ▪ Sistema de catraca almofadada para um maior conforto
 ▪ Melhor equilíbrio para sobrecarregar menos o pescoço e 
os ombros

 ▪ Boa integração com todas as peças faciais SCBA

HEROS-titan Pro – Rosenbauer

Chegou a altura de dar mais importância à segurança e ao 
conforto do que à tradição

O tamanho do capacete, juntamente com a lateral da cabeça  
dos utilizadores dá-lhes mais proteção nesta zona crítica. Este 
design reduz a gravidade de qualquer impacto lateral.
 ▪ O perfil do capacete aumenta a proteção contra impactos  
laterais

 ▪ Reduz as hipóteses de emaranhamento em espaços confinados 

Design de capacete  
HEROS-titan Pro

Design tradicional  
de capacete

Proteção adicional 
numa zona crítica.

  Proteção adicional lateral e do pescoço

Lanterna  
do capacete



Acessórios e peças sobressalentes para o HEROS-titan Pro

157349 Lanterna para o capacete

15684301 Bolsa de transporte e de lavagem

15738690 Proteção para os ouvidos e pescoço

15738691 Viseira para o rosto para o HEROS-titan Pro

15738692 Viseira para os olhos para o HEROS-titan Pro

15738695 Proteção de borda vermelho-alaranjada para o HEROS-titan Pro TYP 3M Scotchlite 8986

15738696 Proteção de borda amarelo-lima HEROS-titan Pro TYP 3M Scotchlite 8887

HEROS-titan Pro
Capacete estrutural de combate a incêndios

157380 157381

157386

Dados de encomenda do HEROS-titan Pro

157380 HEROS-titan Pro branco

157381 HEROS-titan Pro vermelho de alta visibilidade

157382 HEROS-titan Pro amarelo

157383 HEROS-titan Pro vermelho

157384 HEROS-titan Pro preto

157385 HEROS-titan Pro amarelo de alta visibilidade

157386 HEROS-titan Pro azul

157382

157385157384

157383 15684301

157385 + 157349 157349
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Os textos e ilustrações são fornecidos com um carater meramente informativo e não são vinculativos. As imagens podem mostrar opções disponíveis sujeitas a um custo extra.  
Sujeito a melhoramentos técnicos.  

O HEROS-titan Pro inclui um protetor para o pescoço, escudo para o rosto, viseira e proteção de borda, com um peso total de aprox. 1.5 kg (3.3 lbs).

www.rosenbauer.com Follow us on




