
Brannhjelm for skogbrann og  
redningsinnsats.

Sertifisert i henhold til EN 16471, 16473  
og ISO16073 

HEROS Matrix

Lett, praktisk, sikker.



Rosenbauer – HEROS Matrix

Lett, praktisk, sikker. Utviklet 
spesielt for andre innsatser enn 
innvendig brannbekjemping.
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Det lette alternativet

Skallet på HEROS Matrix hjelmen består av et spesielt 
materiale, som karakteriseres av dets høye slagfasthet og 
varmemotstand. Hjelmen har en enkel variant av HEROS 
komfortpolstring, som gir en svært lav vekt på kun 970 
g (uten nakkebeskyttelse og visir). Samtidig, garanteres 
utmerket bærekomfort.

Enkel størrelsesjusteringsmekanisme fra utstiden

HEROS Matrix er også utstyrt med den praktiske utvendige 
HEROS dreieskruen til å justere hodestørrelsen mellom 
51 og 65 cm. Slik at enkel justering fra utsiden, også med 
brannhansker, er mulig i enhver innsatssituasjon.

Integrert hjelmlampe

Hjelmlampen kan lett og praktisk monteres direkte på 
frontbeslaget på hjelmen. Hjelmlampen imponerer med 
funksjonelle detaljer som 90° dreievinkel og 3 forsjellige 
lysstyrker. To kraftige LED lys gir inntil 12 timers lys.  
I henhold til Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4/IP64, er lampen 
ex-sikker. 

Ergonomisk trekantet hakestropp

Som standard, har hjelmen en ergonomisk 3-punkts 
hakestropp laget av varme- og flammebestandig materiale. 
Den multijusterbare trekantede hakremmen gir et stabilt  
og sikkert feste i enhver innsats.
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Brannhjelmen for skogbrann og redningsinnsats.

HEROS Matrix

Med den HEROS Matrix brannhjelm, leverer Rosenbauer en 
ideell hjelm for skogbrann og redningsinnsats. Hjelmen ble 
utviklet spesielt for andre innsatser enn innvendig branninn-
sats, og er derfor det lette og økonomiske alternativet for 
brannvesenets rednings- og tekniskeavdeling.

HEROS hjelmer. Alltid ett steg foran. 

Som en av de første hjelmene er HEROS Matrix allerede blitt 
testet og sertifisert i henhold til standard EN 16471 hjelmer 
for skogbrannbekjemping og EN 16473 type 3, hjelmer for 
teknisk redning. I tillegg, er hjelmen sertifisert i henhold til 
ISO16073. 

Spesifikasjoner
EN 16471

EN 16473

ISO16073

Hjelmtype Type 3

Størrelsesjustering fra utstiden

Størrelse 51-65

Ansiktsvisir i henhold til EN 14458

Beskyttelsesbrille i henhold til EN 14458

Nakkebeskyttelse

Hjelmstriper

Hjelmmerker

Integrert hjelmlampeholder

Hjelm headset

Komfortpolstret hakerem

 Standard      valgfritt      sertifisert 

1  Hjelmskall: Tilgjengelig i hvit, rød, blå og sort. 

2  Hjelmstriper, laget av 3M Scotchlite folie Tilgjengelig i 
tre forskjellige farger. 

3  Visir: For optimal øyebeskyttelse, kan hjelmen bestilles 
med beskyttelsesbrille eller ansiktsvisir. 

4  Hakestropp: For perfekt feste og stabilitet. 

5  Nakkebeskyttelse: laget av varmebestandig og flamme  
bestandig materiale. Tilgjengelige tillegg.

1  2   
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HEROS Matrix – Rosenbauer



HEROS Matrix
Brannhjelm for skogbrann og redningsinnsats.

Bestillingsdata for HEROS Matrix
157204 Blå (RAL 5015)

157205 Sort (RAL 9004)

157206 Hvit (RAL 9016)

157208 Rød (RAL 3020)

Inkludert i levering: HEROS Matrix brannhjelm med bruker informasjon, 
leveres uten nakkebeskyttelse og uten visir.

Tilleggs- og ekstrautstyr

Ansiktsvisir, også egnet for brillebrukere

15735001 Klart, montert på hjelmen

157351 Klart, løst som reservedel

Beskyttelsesbrille, også egnet for brillebrukere

157354 Klart, montert på hjelmen

15735402 Klart, løst som reservedel

15735401 Sotet, montert på hjelmen

15735403 Sotet, løst som reservedel

Hjelmstriper, laget av 3M Scotchlite folie

157264 Farge: rød, montert på hjelmen

157265 Farge: sølv, montert på hjelmen

157266 Farge: gul, montert på hjelmen

15726401 Farge: rød, løse som reservedel

15726501 Farge: sølv, løse som reservedel

15726601 Farge: gul, løse som reservedel

Nakkebeskyttelse laget av varmebestandig og  
flamme-hemmende materialer

15686906 Standard nakkebeskyttelse, montert på hjelmen

156869 Standard nakkebeskyttelse, løs som reservedel

Tekst “FIRE & RESCUE”, høyde: 2 cm

157091 Farge: sort

157902 Farge: rød

Annen teksting (bynavn, navnemerke)  
på forespørsel

Hjelmlampe

308001 Hjelmlampe, ex-sikker

157354 Beskyttelsesbrille 308001 Hjelmlampe

Hjelmstriper

Nakkebeskyttelse

157204 157205 157206 157208

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.
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www.rosenbauer.com Follow us on


