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Lett. Sikker. Komfortabel.

HEROS H30
Den smarte brannhjelmen.

Beskyttelse i perfeksjon.



Overlegen beskyttelse.
Minimal vekt..



Maksimal beskyttelse 
ved minimal vekt.
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EN 443:2008 EN 14458:2018  
Beskyttelsesvisir 

for øyne og 
ansikt

 EN 16471
Skogbrannbekjem-

pelse

EN 16473
Teknisk redning

ISO 16073:2011

  Alle ytelsesegenskaper

Kjemikaliebe-
standig

Elektrisk 
isolasjon

Rosenbauer – HEROS H30



I HEROS H30 overføres HEROS Titan høyytelsehjelmers high- 
end-teknologi til en annen hjelmform for å gjøre den tilgjengelig 
for alle brukere av type A hjelmer. HEROS H30 og HEROS Titan 
har samme DNA og tjener ett og samme formål: Å tilby brannve-
senets beredskapstjenester den beste beskyttelsen, den beste 
brukskomforten og den beste brukervennligheten.

Sikker, lett og alltid innovativ

De primære egenskapene har HEROS H30 overtatt fra  
sin bror. Til dette hører: Minimal vekt ved maksimal beskyttelse, 
en rekke utvidelser fra maskeadapter til holder for hjelmlampe 
eller et termisk kamera samt full fleksibilitet, takket være et 
bredt utvalg av innstillingsmuligheter. I tillegg er alle tilbehørsde-
ler felles for HEROS H30 og HEROS Titan. HEROS H30 har i 
tillegg en ny sikkerhetsfunksjon - posisjonslyset på hjelmens 
bakside. Denne beviser det Rosenbauer står for: Driften til  
å fortsette og lage gode produkter enda bedre.

Broren til HEROS Titan.

HEROS H30.

Ett navn, ett løfte: Rosenbauer

I over 150 år har Rosenbauer ledet an som en pioner og partner 
til nødetatene. Bare vi er spesialister på å tilby fornuftige 
løsninger for alle viktige øyeblikk innen brann- og katastrofe-
bekjempelse. Fra forebyggende brannvern til kjøretøyer for alle 
typer innsats, fra digitale applikasjoner til personlig og teknisk 
utstyr. Rosenbauer dekker alt dette med systemleverandørens 
kompetanse og erfaring.  
For Rosenbauer betyr perfeksjon å forbli nysgjerrig av tradi-
sjon. Vi setter stadig nye standarder innen brann- og katastro-
febekjempelse med teknisk ledende innovasjoner. I en intensiv 
utveksling med våre kunder, finner vi nøyaktig riktig løsning og 
er på stedet når vi trengs. Verdensomspennende. Alt for å være 
godt forberedt i det avgjørende øyeblikket. 

HEROS H30 og HEROS Titan har samme 
høyytelses-DNA. HEROS H30 er designet 
som en type A hjelm, HEROS Titan som en 
type B hjelm.
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Rosenbauer – HEROS H30

Smarte funksjoner for en kraftig hjelm.

Alt er gjennomtenkt.
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Rosenbauer – HEROS H30 Svært effektiv dempende innsats 
for minimering av slagenergi ved et 
sofistikert beskyttelseskonsept

Posisjonslys 
For synlighet for nødetatene i  
situasjoner med dårlige lysforhold

Fleksibel maskeadapter
Med mulighet for justering  
horisontalt (fremover og bakover),  
og vertikalt

Optimert tyngdepunkt 
Perfekt balanse da hjelmens tyngde-
punkt kan justeres med kroppsaksen

Integrert kantbeskyttelse 
Beskytter hjelmkanten  
effektivt mot støt og slitasje

Gjennomprøvd HEROS ratt  
for viddejustering
Ergonomisk betjening og meget  
godt grep for rask tilpasning

Smart hjelmform 
Tilbyr maksimal hørsel ved meget  
gode beskyttende egenskaper
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Kraftig LED hjelmlampe 
med justerbar lysstyrke i 3 trinn og lang 
belysningstid, kan demonteres uten verktøy 
og kan brukes som håndlampe

Varmekamera uten ekstra adapter 
For hjelp ved personsøking kan et varmekame-
ra festes direkte på hjelmen (ikke vist på bilde).

Siktfremmende visir 
Visir av høyeste optiske  
klasse 1 sørger for bedre sikt
og forbedrer brukskomforten.

 Rosenbauer – HEROS H30

  Funksjoner

Maskeadapter* Dreieknapp/ratt

Visir for ansikts-
beskyttelse

Trapesformet 
hakerem

Kantbeskyttelse

Vernebriller*

*tilleggsutstyr

Integrert  
hjelmlampe*

Integrert  
posisjonslampe*

Nakkebeskyttelse

opp og ned
justerbar

Vekt (standardutførelse)

ca. 1,23 kg

kg

H
øy

de

Lengde Bredde

Mål L x B x H
290 x 290 x 290 mm

Maksimal beskyttelse ved minimal vekt 
Hjelmskall laget av lett, høytytende materiale 
med høy stabilitet



Rosenbauer – HEROS H30

Mer enn bare et lite lys.
Posisjonslyset som er tilgjengelig for HEROS H30 er mer 
enn bare et lite lys på baksiden av hjelmen. Det synliggjør 
også innsatspersonell under dårlige lysforhold, der hvor 
reflekterende striper ikke synes. Posisjonslyset kan blinke 
og lyse kontinuerlig, det er 5 forskjellige lysnivåer å velge 
mellom. LED-lyset er eksplosjonssikkert (sertifisering pågår for 
øyeblikket) og drives ved hjelp av et AAA-batteri. Med middels 
lysstyrke er dette tilstrekkelig for rundt 75 timers drift.



Rosenbauer – HEROS H30

Være synlig.  
Alltid og over alt.



Rosenbauer – HEROS H30
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Innstilling av hodeomkretsInnstilling av bærehøyde Viddejustering med den originale HEROS dreieknappen

Lett. Perfekt passform. Servicevennlig.
Rosenbauer brannhjelmer HEROS H30 og HEROS Titan 
sørger, takket være den lave vekten og det geniale 
justeringssystemet, for en perfekt passform - og der-
med maksimal sikkerhet og meget god brukskomfort. I 
tillegg til de gode tilpassingsmulighetene kommer høy 
komfort ved rengjøring og utskifting av deler.



Innerdelen i de to hjelmene muliggjør optimal passform ved kun noen få enkle 
håndgrep. Hodevidden kan justeres i løpet av sekunder ved hjelp av HEROS-drei-
eknappen på det ytre skallet, som også kan betjenes med hansker. Hodestrop-
per, pannedel, hjelmstropp, hakerem og kompenserende deler av det valgfrie til-
gjengelige reduksjonssettet muliggjør perfekt, men samtidig enkel, tilpasning til 
den individuelle hodeformen. Det tar noen minutter å fullføre, men takket være 
merkingen av alle innstillingsalternativene på hjelmen, er den intuitivt forståelig 
og sørger for at den alltid er meget behagelig å ha på seg.
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Maksimal komfort og enkel betjening.

Sitter perfekt på et øyeblikk.

Riktig tilpasning av brannhjelmen er avgjørende. Den garanterer ikke bare maksi-
mal beskyttelse, men også en meget god brukskomfort som minimerer tegn på 
utmattelse, spesielt i lange bruksperioder. HEROS H30 og HEROS Titan med sin 
innovative design, sørger for optimal passform - for et hvert hode. 

En gang tilpasning, permanent perfekt passform

 Rosenbauer – HEROS H30

Lett å rengjøre, lett å  
vedlikeholde

Vedlikehold og utskifting av elemen-
ter på HEROS H30 og HEROS Titan 
tar omtrent ikke noe tid. Med kun 
10 bestanddeler kan det innvendi-
ge i hjelmene raskt vedlikeholdes, 
vaskes eller skiftes ut. Det er ikke 
behov for verktøy for demontering 
av de enkelte tekstilkomponentene. 
Selvfølgelig er hele hjelmen også 
vaskbar, og det finnes en spesiell 
vaskepose for dette.

Montering av visirene

Enkel å justere i alle 
retninger

I tillegg til størrelsen på hjelmen inni, kan tyngdepunktet og avstanden til visiret 
også justeres. Ved å plassere hjelmens tyngdepunkt på kroppens lengdeakse, 
forblir hodet i balanse. Dette øker brukskomforten enormt og får brukeren til å 
nesten glemme hjelmen.
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Beskyttelse 
i perfeksjon.
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Utvikling og produksjon fra ett firma.

For lang levetid.

Rosenbauer har vært ledende innen utvikling og produksjon av brannslukkingsteknologi i mange tiår. Innovativ styrke er en 
av de største og mest konsistente kompetansene. Utviklingsavdelingen for personlig verneutstyr er kjernen i den konstante 
teknologiske utviklingen, testlaboratoriet garantien for lang levetid og de omfattende reelle testene garanterer for høyeste 
funksjonalitet.

Personlig verneutstyr fra topp til tå

Rosenbauer leverer personlig verneutstyr som er perfekt 
tilpasset fra topp til tå. Rosenbauer er den eneste leveran-
døren som produserer komplett personlig verneutstyr for 
brannslokking selv. Hele utstyret, fra hjelmer til støvler, er 
designet av egne ansatte. De nye HEROS H30 brannhjel-
mene kompletterer det høyinnovative personlige verneut-
styret.
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Fra brannslokkepersonell til brannslokkepersonell

Rosenbauer er kontinuerlig i kontakt med brannmann-
skaper - rett utenfor egen dør og over hele verden. Dette 
garanterer praktisk tilbakemelding i utviklingsprosessen. 
I tillegg testes alt verneutstyr under reelle forhold før det 
lanseres på markedet. Det som kommer på markedet som 
en innovasjon, tilsvarer 100% kundenes krav og behov.

Pålitelig i bruk takket være de tøffeste testene

Rosenbauer tester HEROS-hjelmene sine under de tøffeste 
forhold. Det handler ikke bare om å oppfylle standardspe-
sifikasjoner, men om produksjon av kvalitetsprodukter. 
Dette må oppfylle sitt formål i bruk, men skal også være 
en ledsager for brukeren i lang tid.

Produktutvikling og produksjon

Rosenbauers nesten 30 års erfaring når det gjelder brann-
hjelmer, ekspertisen til sine teknologipartnere og viljen til 
kontinuerlig forbedring, kommer til sin rett med HEROS 
hjelmene. I tillegg er Rosenbauer avhengig av en regional 
merverdi: Tekstildelene og hjelmskjellene er produsert i 
Sentral-Europa. Montering skjer på vårt eget produksjons-
anlegg i Linz, Østerrike.

15

 Rosenbauer – HEROS H30



Radiotelefonisett for HEROS H30 på forespørsel.
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www.rosenbauer.com

Tekst og bilder er uforpliktende. Bildene og beskrivelsene kan inneholde spesialutførelser som kun kan leveres med et pristillegg. Det tas forbehold om endringer knyttet til tekniske fremskritt.

HEROS H30 med valgfrie  
hjelmstriper

Bestillingsdata HEROS H30 med nakkebeskyttelse og ansiktsbeskyttelsesvisir

157500 HEROS H30 etterlysende

157501 HEROS H30 dagslysrød

157504 HEROS H30 blå

157505 HEROS H30 sort

157506 HEROS H30 hvit

157508 HEROS H30 rød

157512 HEROS H30 dagslysgul-etterlysende

Hjelmstriper og logo

montert på 
hjelmen

løs som 
reservedel

157564 15756401 Helmstriper, farge rød, reflekterende  
(3M SCOTCHLITE 580)

15756405 15756406 Helmstriper, farge dagslysrød, ikke 
reflekterende (3M SCOTCHCAL)

157565 15756501 Helmstriper, farge sølv, reflekterende  
(3M SCOTCHLITE 580)

157566 15756601 Helmstriper, farge gul/gull, 
reflekterende (3M SCOTCHLITE 580)

15756605 15756606 Helmstriper, farge dagslysgul, ikke 
reflekterende (3M SCOTCHCAL)

15759402 15759401 Logo "FEUERWEHR", farge rød

15759502 15759501 Logo "FEUERWEHR", farge sølv

1575991 15759910 Enkeltlinjebokstaver, farger og ordlyd 
kan velges

1575992 15759920 To-linjers bokstaver, farge og 
ordlyd kan velges

HEROS H30
Den smarte brannhjelmen.

157501157500

157505 157506 157508

157512

157504

Visir

15735101 157351 Ansiktsvisir, gull

15735001 157350 Ansiktsvisir, transparent

157354 15735402 Øyebeskyttelse, transparent

15735401 15735403 Øyebeskyttelse, tonet

Tilbehør

- 157349 Integrert hjelmlampe HL3Ex

- 157347 Posisjonslampe PL1

- 157348 Hjelmvarmekamera C1

15753101 157531 Maskeadaptersett

- 15756301 Universaladapter på venstre side for montering av hjelmlamper og sett for radiotelefoni

- 15756302 Universaladapter på høyre side for montering av hjelmlamper og sett for radiotelefoni

15756910 157569 Standard nakkebeskyttelse 

15756801 157568 Heldekkende halsbeskyttelse ("Holland nakkebeskyttelse")

- 157374 Beskyttelsesovertrekk av NOMEX® for ekstreme innsatser og branncontainer (mørkeblå)

- 1575707 Hakerem

1575708 157370 Hakerem Komfort for HEROS H30 

- 15684301 Bære- og vaskepose

- 15739804 Logo navn

15735001/15735401 15735101

Follow us on


