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Přilba Peltor™ G2000 Solaris™

Odvětrání
Pro pohodlí je základním požadavkem dobré odvětrání, 
obzvláště v teplém prostředí. Model G2000 umožňuje 
volné proudění vzduchu mezi přilbou a upínacím systé-
mem. V kombinaci s odvětráním v horní části 
přilby pomáhá ke zvýšení přijatelnosti pro uživatele.

Optimální profil pro chrániče sluchu
Model G2000 je vybaven speciálním profilem, který 
umožňuje upevnit chrániče sluchu na přilbu a dosáhnout 
tak optimálního tvaru a maximální nastavitelnosti pro 
individuální potřeby.

Volitelný prostor pro uživatelský potisk
Rovná plocha pro potisk logem nebo názvem značky.

Atraktivní design a vynikající ochrana! To je nejsnazší způsob, jak charakterizovat přilbu Peltor 

G2000. Přilba výrazně překračuje požadavky formálního testování a díky své nízké zadní části a 

relativně nízkému profilu se pohodlně nosí. Byla zkonstruována tak, aby s ní bylo možné používat 

další příslušenství, například integrované chrániče zraku, obličejový štít a chrániče sluchu.

Zcela ve shodě s EN 397, s následujícími dalšími schváleními:

•  G2000*
 nízká teplota, –30 °C, příčná deformace, LD a roztavený kov, MM
•  G2001*
 (bez odvětrání): nízká teplota, –30 °C, příčná deformace, LD a roztavený kov, 
 MM a elektrická izolace, 440 Vac.
•  G2001* 1000 V
 stejné jako G2001 s dalším schválením podle norem EN50365, testováno pro 1000 V.

Materiál: Plast ABS stabilizovaný proti vlivu ultrafialového záření.
Barvy: Šedá, žlutá, bílá, oranžová, červená, modrá a zelená
Hmotnost: 340 g
Rozměry: 54-62 cm

Náhlavní upínací páska
Tento důležitý prvek stanoví, jak pevně 
bude přilba sedět na hlavě uživatele.
Snadné nastavení.

Místo pro upevnění příslušenství
Nastavitelné upevňovací místo v rovnovážném bodě 
přilby umožňuje jednoduché připojení příslušenství, 
například mušlových chráničů sluchu, komunikátorů a 
ochranných štítů.

Potítko
Snadná výměna poskytuje nejvyšší pohodlí a hygienu.
Rovněž k dispozici v provedení z měkké kůže.

Vlastnosti a výhody:

Ochrana krku
Rozšířená hrana na zadní straně přilby 
poskytuje zvýšenou ochranu pro citlivou 
oblast krku.
.

Technologie Peltor™ Uvicator™
Indikátor signalizuje, kdy je čas na 
výměnu přilby.

NOVINKA!

Upínací systém s nastavitelným mechanismem
Pro snazší a rychlejší nastavení.

Náhlavní páska z LDPE

Polyesterové pásky

Potítko z PVC

Kožené potítko

3M™ Peltor™
Ochrana hlavy
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