Ochrona głowy
Bezpiecznie. Lekko. Wygodnie.

carbon

uvex thermo boss carbon
Włókno węglowe jest jednym z najbardziej
wszechstronnych i zaawansowanych materiałów z obecnie dostępnych. Stosując liczne
technologie z udziałem włókien węglowych
uvex z powodzeniem stworzył szeroką gamę
wysoce zaawansowanych produktów. Bardzo
wysoka zdolność włókien węglowych do przewodzenia ładunków elektrostatycznych jest
decydującym argumentem do ich użycia.

Unikanie gromadzenie się ładunków elektrostatycznych jest kluczowym zagadnieniem
w wielu gałęziach przemysłu np. w kopalniach. W kombinacji między innymi włókien
węglowych oraz technologii uvex zaprojektowaliśmy hełm ochronny który spełnia te
wymagania.

Odporny na tarcie cząsteczek kurzu

Półmatowa powierzchnia

Antystatyczny

Łatwopalne cząsteczki

Mniej kurzu i innych lotnych
cząsteczek przylega do hełmu
Odporny na promieniowanie UV
Materiał o niskiej absorpcji wilgoci
zachowuje stałe właściwości
mechaniczne

Art. Nr: 9754.700
Materiał: Poliwęglan
z włóknem węglowym
Kolor:
czarny
Ar. Nr:
9755.700
Materiał: Poliwęglan
z włóknem węglowym
Kolor:
czarny
Wersja hełmu górniczego
z uchwytem na lampę i kabel

Opcjonalnie wersja 9755.700 z uchwytem na lampę
i kabel.
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Dzięki innowacyjnej, wysoce zaawansowanej
kombinacji poliwęglanu i włókien węglowych
hełm ten ma małą oporność powierzchniową,
jest antystatyczny i ma zdolność do rozpraszania ładunków elektrostatycznych.*
*średnia oporność powierzchniowa: 2,6 x 10-4
(testowane i zatwierdzone zgodnie z TRBS 2153)

uvex u-cap

9794.800

9794.301

9794.200

9794.900
9794.310

Inspiracją dla uvex u-cap jest naturalna budowa pancernika i jego zbroja – bardzo twarda
i elastyczna jednocześnie. Dzięki kombinacji
naturalnych właściwości i naukowego
podejścia opracowane zostało rozwiązanie
gwarantujące bezpieczeństwo dające jednocześnie maksymalne poczucie komfortu.
Korzyści dla użytkownika:
• Specjalne wycięcie wokół ucha gwarantuje
idealne dopasowanie z ochronnikami
słuchu.
• Dzięki systemowi regulacji czapeczka u-cap
pasuje na każdą głowę.
• Warianty Premium posiadają elementy
odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo
użytkownika.
• Niepowtarzalny komfort wnętrza w czapkach Premium połączony z wysoką funkcjonalnością zawdzięczamy specjalnemu
krojowi (4 części), amortyzacyjnej piance
absorbującej i wysoce oddychającym
materiałom.
• Suchy klimat wewnątrz czapki – nawet
podczas intensywnego wysiłku fizycznego
dzięki systemowi usuwania potu.
• Ergonomiczne ukształtowanie wewnętrznej
powłoki zapewnia maksymalną
elastyczność i pozwala na optymalne
dostosowanie do kształtu głowy.

uvex u-cap

uvex u-cap hi-viz

Art. Nr:
9794.300
Wykonanie: premium
armadilo-style
wyściółka komfortowa
Kolor:
antracyt z elementami
odblaskowymi

Art. Nr:
9794.800
Wykonanie: premium
armadilo-style
wyściółka komfortowa
Kolor:
jaskrawo-żółty
z elementami odblaskowymi

Art. Nr:
9794.301
Wykonanie: premium
armadilo- style
wyściółka komfortowa
skrócony daszek
Kolor:
antracyt z elementami
odblaskowymi

Art. Nr:
9794.900
Wykonanie: premium
armadilo-style
wyściółka komfortowa
Kolor:
jaskrawo-pomarańczowy
z elementami odblaskowymi

Art. Nr:
9794.310
Wykonanie: premium
u-style
wyściółka komfortowa
Kolor:
antracyt z elementami
odblaskowymi

Wymienny napotnik odpowiedni dla wszystkich
typów czapek u-cap.
Art. Nr:
9794.100
Wykonanie: Materiał chłonny
Kolor:
czarny
Opak.:
5 szt.

Art. Nr:
9794.311
Wykonanie: premium
u-style
wyściółka komfortowa
skrócony daszek
Kolor:
antracyt z elementami
odblaskowymi
Art. Nr:
9794.200
Wykonanie: basic
wyściółka piankowa
Kolor:
antracyt
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hełmy ochronne
uvex airwing B · B-WR
uvex airwing B
Nowoczesny hełm ochronny z unikalnym
systemem wentylacji, wyposażony
w sześciopunktową więźbę tekstylną
i boczne otwory montażowe pozwalające
na założenie np. nauszników ochronnych
oraz nahełmowych osłon twarzy. Hełm
chroni użytkownika przed uderzeniami
ciał stałych i może być stosowany
w przedziale temperatur od –30°C do
+50°C.

Art. Nr:

Kolor:

9762.020

biały

9762.120

żółty

9762.220

pomarańczowy

9762.320

czerwony

9762.420

zielony

9762.520

niebieski

Art. Nr:

Kolor:

9762.030

biały

9762.130

żółty

9762.230

pomarańczowy

• trzy otwory wentylacyjne z możliwością
całkowitego zamknięcia,
• konwencjonalny system regulacji
obwodu więźby.
Zakres regulacji wewnętrznego obwodu
hełmu: 51 - 61 cm

uvex airwing B-WR climazone
Nowoczesny hełm ochronny z unikalnym
systemem wentylacji, wyposażony
w sześciopunktową więźbę tekstylną
i boczne otwory montażowe pozwalające
na założenie np. nauszników ochronnych
oraz nahełmowych osłon twarzy. Hełm
chroni użytkownika przed uderzeniami
ciał stałych i może być stosowany
w przedziale temperatur od –30°C
do +50°C.
• trzy otwory wentylacyjne z możliwością
całkowitego zamknięcia,
• regulacja obwodu więźby za pomocą
pokrętła.
Zakres regulacji wewnętrznego obwodu
hełmu: 52 – 61 cm.
Jaskrawy kolor wpływa na bezpieczeństwo użytkownika.

Art. Nr:

Kolor:

9762.630

limeta

uvex airwing B-WR
Nowoczesny hełm ochronny z unikalnym
systemem wentylacji, wyposażony
w sześciopunktową więźbę tekstylną
i boczne otwory montażowe pozwalające
na założenie np. nauszników ochronnych
oraz nahełmowych osłon twarzy. Hełm
chroni użytkownika przed uderzeniami
ciał stałych i może być stosowany
w przedziale temperatur od –30°C do
+50°C.
• trzy otwory wentylacyjne z możliwością
całkowitego zamknięcia,
• regulacja obwodu więźby za pomocą
pokrętła.
Zakres regulacji wewnętrznego obwodu
hełmu: 52 - 61 cm
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9762.330

czerwony

9762.430

zielony

9762.530

niebieski

hełmy ochronne
uvex airwing B-S · B-S-WR · E · E-WR
uvex airwing B-S
Nowoczesny hełm ochronny z unikalnym
systemem wentylacji, wyposażony
w sześciopunktową więźbę tekstylną
i boczne otwory montażowe pozwalające
na założenie np. nauszników ochronnych
oraz nahełmowych osłon twarzy. Hełm
chroni użytkownika przed uderzeniami
ciał stałych i może być stosowany
w przedziale temperatur od –30°C do
+50°C.

Art. Nr:

Kolor:

9762.021

biały

9762.121

żółty

9762.221

pomarańczowy

9762.321

czerwony

9762.421

zielony

9762.521

niebieski

• trzy otwory wentylacyjne z możliwością
całkowitego zamknięcia,
• konwencjonalny system regulacji
obwodu więźby,
• skrócony daszek.
Zakres regulacji wewnętrznego obwodu
hełmu: 51 - 61 cm

uvex airwing B-S-WR
Nowoczesny hełm ochronny z unikalnym
systemem wentylacji, wyposażony
w sześciopunktową więźbę tekstylną
i boczne otwory montażowe pozwalające
na założenie np. nauszników ochronnych
oraz nahełmowych osłon twarzy. Hełm
chroni użytkownika przed uderzeniami
ciał stałych i może być stosowany
w przedziale temperatur od –30°C do
+50°C.

Art. Nr:

Kolor:

9762.031

biały

9762.131

żółty

9762.231

pomarańczowy

9762.331

czerwony

9762.431

zielony

9762.531

niebieski

• trzy otwory wentylacyjne z możliwością
całkowitego zamknięcia,
• regulacja obwodu więźby za pomocą
pokrętła,
• skrócony daszek.
Zakres regulacji wewnętrznego obwodu
hełmu: 52 - 61 cm

uvex airwing E / E-WR
Nowoczesny hełm ochronny z unikalnym systemem wentylacji,
wyposażony w sześciopunktową
więźbę tekstylną i boczne otwory
montażowe pozwalające na założenie np. nauszników ochronnych
oraz nahełmowych osłon twarzy.
Hełm chroni użytkownika przed
uderzeniami ciał stałych oraz
porażeniem prądem elektrycznym
o napięciu 440 V wg normy (badania i testy przeprowadzono dla
wartości 1000 V według DIN)
i może być stosowany w przedziale
temperatur od –30°C do +50°C.
Wersje wyposażenia:
airwing E
Konwencjonalna regulacja obwodu
więźby.

Zakres regulacji wewnętrznego
obwodu hełmu:
51 - 61 cm.
airwing E-WR
Regulacja obwodu więźby za
pomocą pokrętła.
Zakres regulacji wewnętrznego
obwodu hełmu:
52 - 61 cm.
Art. Nr:

Wersja:

Kolor:

9760.020

airwing E

biały

9760.120

airwing E

żółty

9760.520

airwing E

niebieski

9760.030

airwing E-WR biały

9760.130

airwing E-WR żółty

9760.530

airwing E-WR niebieski
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hełmy ochronne
osłony
uvex 9790
Nowa wersja przeciwodpryskowej
osłony twarzy nahełmowej, która
przy zastosowaniu specjalnego
adaptera doskonale funkcjonuje
wraz z nahełmowymi ochronnikami słuchu uvex dBex i uvex
2H/3H. Osłona twarzy model
9790.045 chroni dodatkowo
przed łukiem elektrycznym
powstałym przy zwarciu
elektrycznym (EN 166).
Adapter 9790.042 umożliwia
montaż osłon bez ochronników
słuchu.
W celu zakupu kompletnej osłony
należy nabyć wspornik hełmu
– ramkę (Art. Nr. 9790.040)
z wybraną szybą lub siatką. Hełm
oraz nauszniki ochronne należy
zamawiać osobno.

Art. Nr: 9790.041
Szyba bezbarwna
z poliwęglanu

Art. Nr: 9790.045
Szyba chroniąca
przed łukiem
elektrycznym
Art. Nr: 9790.043
Osłona siatkowa
(nylonowa)
Art. Nr: 9790.044
Osłona siatkowa
(metalowa)

Art. Nr: 9790.040
Wspornik hełmu – ramka

Art. Nr:
Adapter

uvex · 9725 · 9726 · 9727
Osłona twarzy nahełmowa mocowana do hełmu. Duże rozmiary
osłony zapewniają doskonałą
ochronę nie tylko twarzy ale
także szyi i uszu przed odpryskami ciał stałych oraz kroplami
cieczy. Stabilny mechanizm unoszenia szyby pozwala na utrzymywanie osłony w różnych
pozycjach. Łatwo wymienna
szyba pozwala na obniżenie
kosztów eksploatacji. Osłona
twarzy model 9727.514 chroni
dodatkowo przed łukiem elektrycznym powstałym przy zwarciu
elektrycznym (EN 166).
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Art. Nr: 9725.514
grubość szyby: 1 mm
wersja niezaparowująca
Nr kat. szyby wymiennej:
9050.517
Art. Nr: 9726.014
grubość szyby: 1 mm
Nr kat. szyby wymiennej:
9723.017

Art. Nr: 9727.514
(ochrona przed
łukiem elektrycznym)
grubość szyby: 1,5 mm
wersja niezaparowująca
Nr kat. szyby wymiennej:
9051.517

9790.042

ochrona twarzy
uvex · 9705 · 9706
Lekka przeciwodpryskowa osłona twarzy z ochroną czoła, ze
stabilną w każdym położeniu unoszoną do góry szybą
i mechanizmem regulującym mocowanie za pomocą pokrętła.
Szyba ochronna łatwo wymienna, co znacząco obniża koszty
eksploatacji.

9705.014

Art. Nr:
Szyba:
Nr kat. szyby wymiennej:
Wymiary szyby w rozwinięciu:

9705.014
bezbarwna CA
9060.017
412x195x1,0

Art. Nr:
Szyba:
Nr kat. szyby wymiennej:
Wymiary szyby w rozwinięciu:

9706.514
bezbarwna CA, niezaparowująca
9050.517
540x195x1,0

9706.514

uvex · 9707 · 9708
Lekka przeciwodpryskowa osłona twarzy z ochroną czoła
i głowy, ze stabilną w każdym położeniu unoszoną do góry
szybą i mechanizmem regulującym mocowanie za pomocą
pokrętła. Szyba ochronna łatwo wymienna, co znacząco obniża
koszty eksploatacji.

9707.014

Art. Nr:
Szyba:
Nr kat. szyby wymiennej:
Wymiary szyby w rozwinięciu:

9707.014
bezbarwna CA
9060.017
412x195x1,0

Art. Nr:
Szyba:
Nr kat. szyby wymiennej:
Wymiary szyby w rozwinięciu:

9708.514
bezbarwna CA, niezaparowująca
9050.517
540x195x1,0

9708.514
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hełmy ochronne
Akcesoria
ultrasonic / ultravision
Specjalna wersja gogli uvex
ultrasonic i uvex ultravision
ze specjalnym adapterem
do mocowania na hełmie
uvex airwing.
Hełm uvex airwing oraz
nauszniki uvex 2H lub uvex
3H należy należy zamawiać
osobno.

9301.544

ultrasonic / zredukowana wentylacja
Art. Nr:
9302.510
Kolor oprawy: szary
Szybka:
bezbarwna / UV 2-1,2
supravision HC-AF
Powłoka:
niezaparowująca
ultravision
Art. Nr:
Kolor oprawy:
Szybka:
Powłoka:

9301.544
szary
bezbarwna / UV 2-1,2
CA
niezaparowująca

Do montażu gogli bez nauszników
p/hałasowych należy zastosować
dodatkowo adapter:
9924.010
Art. Nr:

9302.510

czapki pod hełm uvex airwing
Różne wersje czapek zimowych pod hełm
oraz papierowy czepek higieniczny
szczególnie przydatny dla osób
wizytujących zakłady pracy.

Art. Nr: 9790.006
czepek
Opakowanie: 100 szt.

Art. Nr: 9790.010
czapka ocieplająca

Art. Nr: 9790.011
czapka ocieplająca

9790.012

Art. Nr: 9790.012
czapka ocieplająca

9790.006

akcesoria do hełmu uvex airwing
Zawiesie
Art. Nr: 9760.000
Specyfikacja: zawiesie
6-punktowe z regulacją
konwencjonalną,
z napotnikiem.
Waga: 75 g

Pasek
Art. Nr: 9790.005
Specyfikacja: szeroki
skórzany pasek
mocowany dwupunktowo
do hełmu z regulacją długości

Zawiesie
Art. Nr: 9760.001
Specyfikacja: zawiesie
6-punktowe z regulacją
za pomocą pokrętła,
z napotnikiem.
Waga: 75 g

Pasek
Art. Nr: 9790.007
Specyfikacja: szeroki
tekstylny pasek
mocowany w czterech
punktach do hełmu z regulacją
długości i ochroną podbródka.

Napotnik
Art. Nr: 9760.005
Specyfikacja: miękki
skórzany napotnik
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