
a sportovní 
střelba

3M Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
Katalog pro lov a sportovní střelbu

Lov

Berte své bezpečí osobně
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Úvod

Berte své bezpečí osobně
Společnost 3M, přední světový výrobce bezpečnostního a ochranného 
vybavení, je hrdá na to, že má ve své nabídce řadu výrobků Peltor™.

Komunikační technika, ochranné pomůcky pro sluch, hlavu a obličej 
Peltor™ určené do nebezpečného a hlučného prostředí patří 
ke světové špičce. Díky více než 50 letům zkušeností je značka 
Peltor™ zárukou vynikajících komunikačních řešení, která poskytují 
optimální rovnováhu mezi ochranou a pohodlím.

Naším cílem je vyjít vstříc vašim potřebám za pomoci vynikajícího 
vedení, odborných znalostí, kvalitních výrobků a služeb. Díky 
celosvětové síti technologických a výrobních provozů a odborné 
základně jsme schopni nabídnout víc než jen výrobky, které vám 
umožní pracovat v pohodlí a bezpečí. Pokročilá technika a technologie, 
které jsou synonymem značky Peltor™, se skvěle doplňují s vysokým 
standardem kvality a inovativním přístupem neustále se rozvíjející řady 
výrobků a řešení, kterých si klienti společnosti 3M tolik cení.

Ochrana od A až do Z
Naším posláním je chránit zdraví lidí v práci i doma, po celý 
život. Věříme, že zdraví a bezpečí jsou při práci na prvním místě 
a že vyšší pohodlí znamená lepší ochranu zdraví pracovníků. 
To pak dále zvyšuje celkovou produktivitu a zaručuje shodu 
s bezpečnostními normami. Kromě ochrany zdraví se také 
snažíme chránit naše životní prostředí. Naším dobře známým 
cílem je vytvářet a používat bezpečné produkty, které mají co 
nejmenší dopad na zdraví lidí a jejich životní a pracovní prostředí.

Spolupráce
3M, to nejsou jenom výrobky. Úzce spolupracujeme s prodejci, 
odborníky a organizacemi zabývajícími se ochranou zdraví, 
abychom byli schopni lépe ochránit pracovníky v nebezpečném 
prostředí. Díky pobočkám po celém světě mohou být zákazníci 
společnosti 3M úspěšní kdekoli.

Spolehlivé partnerství
Mnoho známých společností si zvolilo výrobky Peltor™ pro 
optimální ochranu zdraví při práci. Díky tiskovým, reliéfním 
a dalším řešením vám produkty 3M mohou také pomoci 
zviditelnit vaši značku.

Dlouhodobá inovace
Abychom byli schopni dostát těmto závazkům, vypěstovali jsme 
si firemní tradici odpovědnosti, inovace inspirované přáními 
zákazníků, znalostí a praktických zkušeností, která je podpořena 
hlubokým pochopením potřeb našich klientů. Peltor™ je 
špičková značka v oblasti ochrany sluchu, zraku, hlavy a obličeje, 
které zákazníci důvěřují. Nabízíme komplexní portfolio pomůcek 
pro ochranu sluchu spojených s komunikačními systémy.
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Schmerzschwelle

Düsenjet beim StartNiethämmerRasenmäher

Kurze Lärmeinwirkung kann zu permanenten 
Gehörschäden führen

Kurze Lärmeinwirkung verursacht mittlere bis 
schwere Gehörschäden. Gehörschutz mit besonderer 
Sorgfalt tragen

Hörbarkeitsschwelle

UnterhaltungLeichtes FlüsternFallen einer Stecknadel

dB(A)

Tägliche Lärmeinwirkung verursacht leichte 
Gehörschäden. Gehörschutz empfohlen.

Tägliche Lärmeinwirkung verursacht mittlere bis 
schwere Gehörschäden. Gehörschutz erforderlich.

100% Tragezeit

Leicht zu schädigen - Leicht zu schützen

Mit dem Lärm verhält es sich wie mit der Radioaktivität: Wir vertragen pro Tag nur eine bestimmte Dosis. Wie schädlich der Lärm ist, hängt von 
Einwirkungszeit und Schallpegel ab. Fünf Minuten Nachlässigkeit an einem Acht-Stunden-Arbeitstag können zu lebenslangen Gehörschäden führen. 
Deshalb ist ein wirksamer Schutz vor Gehörschäden nurbei 100% Tragezeit garantiert. Wählen Sie also einen bequemen Gehörschutz, der ganz auf 
Sie und Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

100% Tragezeit – der einzige sichere Schutz gegen Gehörschäden

100% Tragezeit.
Die erwartete Schutzfunktion 
ist gegeben.

99% Tragezeit.
Schon fünf Minuten Nachlässigkeit am Tag 
kann die Schutzwirkung des Gehörschutzes 
entscheidend beeinträchtigen.

90% Tragezeit.
Praktisch kein Schutz 
gegeben.

Dvě uši na celý život
Lidské ucho je uzpůsobeno tak, aby zachytávalo “přirozené” zvuky. 

Stroje a nástroje bohužel často vydávají “nepřirozené” zvuky, na něž 

ucho není připraveno.

Citlivé brvy na vláskových buňkách uvnitř ucha se ulomí, pokud jsou 

opakovaně vystaveny extrémně silným zvukovým vlnám. Těch několik 

málo brv, které zbudou, je schopno předávat jen malou část informací.

Takto dochází k nevratnému poškození sluchu. Normální, zdravé ucho. Tento snímek z elektronového 
mikroskopu ukazuje vláskové buňky s citlivými brvami, které 
se dávají do pohybu se zvukovými vlnami.

Ucho poškozené hlukem. Tenké vláskové buňky byly 
opakovaně vystaveny vysokým úrovním hluku a nakonec se 
ulomily. Došlo k nevratnému poškození sluchu.

Snadno se poškodí – ale je snadné ho chránit

100% používání – jediné co vás opravdu ochrání 
před poškozením sluchu
Hluk funguje jako radioaktivní záření – lidské tělo je ho každý den schopno 
tolerovat jenom určité množství. Doba, po kterou jsme hluku vystaveni, 
a jeho hlasitost rozhodují o tom, jak škodlivý zvuk je. Pokud ochranu sluchu 
zanedbáte jen na pět minut z osmi hodinového pracovního dne, může u vás 
dojít k trvalému poškození sluchu. Účinnou ochranu před poškozením sluchu 
lze zajistit jen tehdy, pokud ochranné pomůcky nosíte po 100% času. Zvolte 
si pohodlnou pomůcku pro ochranu sluchu, které bude vyhovovat vašim 
potřebám i vašim uším.

Ochrana sluchu 
po 100 % času. 
Poskytuje očekávanou 
ochranu.

Ochrana sluchu po 99 % času. 
Pokud zanedbáte ochranu 
sluchu třeba jen na pět minut, 
účinek ochranných pomůcek 
bude výrazně nižší.

Ochrana sluchu po  
90 % času. Znamená 
téměř nulovou ochranu.
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střelba
Lov a sportovní 

Peltor™: 

Nastražte své smysly s optimální ochranou
Lovci a střelci, ať už amatérští nebo profesionální, se spoléhají na to samé – 
jejich zrak a sluch jsou klíčovými smysly pro všechny typy střelby. Všichni se 
shodnou na tom, že díky správnému vybavení jsou schopni se v kritických 
chvílích soustředit. Peltor ve spolupráci se sportovními střelci, lovci, armádou 
a policií na vyvinul jedinečnou a dobře známou řadu pomůcek pro ochranu 
zraku a sluchu. Ochranné pomůcky Peltor nejenže chrání zdraví střelců, ale 
také jim usnadňují zasáhnout cíl tehdy, když na tom nejvíce záleží – od  
olympiády v Sydney po lov jelenů v lesích ve Švédsku.

Optimální tlumení
Výstřel ze zbraně je impulsní hluk, který je pro lidské ucho velmi škodlivý. 
Jediný výstřel může bez vhodných ochranných pomůcek způsobit trvalé 
poškození sluchu.
Chrániče sluchu Peltor pro střelbu jsou speciálně navrženy tak, aby tlumily 
výstřely ze zbraní. Lepší ochrana neexistuje.

Snadné a pohodlné
Mnoho střelců musí chrániče sluchu nosit po dlouhou dobu. Chrániče 
sluchu Peltor zaručují, že nebudete mít při střelbě problémy s koncentrací. 
Nízké, dvoubodové přezky zajišťují rovnoměrné rozprostření tlaku po celém 
polštářku sluchátek. Celá souprava tak drží na místě i při náhlých pohybech 

hlavou a zalícení zbraně. Upínací systém také zaručuje, že souprava dobře 
padne bez toho, aby byla příliš těsná.

Uslyšíte jen to, co potřebujete
Aktivní chrániče sluchu Peltor obsahují vyspělou elektroniku s filtrem 
frekvence zvuku a vestavěnými mikrofony.
Elektronika reaguje okamžitě a chrání váš sluch od impulsního hluku 
vyvolaného výstřelem. Před výstřelem a po něm jsou ale naopak okolní zvuky 
jako řeč nebo lámání větviček zesíleny, což dává střelci ještě lepší sluch než 
jindy. Uslyšíte až desetkrát více než s pasivními chrániči sluchu.
Nejenže jsou zvuky zesíleny, ale jsou také reprodukovány stereo, díky čemuž 
přesně víte, odkud přicházejí. Když slyšíte psy a kořist z větší dálky, stanete 
se lepším lovcem. Přímé spojení s externí vysílačkou usnadňuje spolupráci 
s ostatními lovci a zvyšuje bezpečnost.

Odkud jde ten zvuk?
Aktivní chrániče sluchu Peltor reprodukují zvuk stereo, tedy tak, jak je slyšíte 
normálně, a tak přesně víte, odkud přicházejí. Některé z našich modelů 
umožňují nastavit vyvážení sterea, což je užitečné, pokud máte například 
poruchu sluchu v jednom uchu.
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Aktivní chrániče sluchu Peltor jsou vybaveny vyspělou elektronikou, která zesiluje tiché zvuky 
a tlumí ty hlasité. To vám umožňuje sledovat, kde se právě nachází váš pes a kořist, a zároveň 
chránit svůj sluch při výstřelu. Modely pro lov a střelbu jsou také vybaveny audio vstupem pro 
připojení externí vysílačky nebo přístrojů pro sledování polohy psů. 

Aktivní chrániče zvuku Peltor jsou také neocenitelnými pomocníky instruktorů a vedoucích skupin 
ve střeleckých klubech a na soutěžích.

Důležité varovné signály
Pasivní chránič sluchu tlumí všechny zvuky. Je samozřejmé, že taková 
ochrana sluchu je lepší než žádná, ale s aktivními chrániči sluchu Peltor 
můžete dále komunikovat se svým okolím. Slyšíte varovná zvolání, poplach 
a další signály.
Na střelnici mohou instruktoři komunikovat se střelci bez toho, aby jejich 
sluchu hrozilo nějaké nebezpečí.
Ve spojení s externí vysílačkou a mikrofonem umožňují naše aktivní chrániče 
sluchu úplnou obousměrnou komunikaci.
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Peltor™: Lov a sportovní střelba
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MT16H210F-478-GN

SNR=26 H=29 M=23 L=16

MT16H210F-478-GN

210100-478-GN

210100-478-OR

210100-478-SV

210100-478-RD

210100-478-VI

210100-CF

Peltor™ SportTac™

• Navrženo přímo pro lov a střelbu
• Hladké tlumení hlasitých zvuků, bez ostrých cvaknutí
• Díky výměnným mušlím je změna barvy hračkou
• Automatická funkce vypnutí
• Skládací konstrukce pro snadné skladování

Popis Produkt č. Pásek/upevnění Hmotnost (g) Barva

Lov: oranžové a zelené mušle MT16H210F-478-GN. Skládací konstrukce 318 

Sportovní střelba: černé a červené mušle.  MT16H210F-478-RD Skládací konstrukce 318

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Průměrné utlumení (dB) 21,1 17,9 27 26,8 30,5 38,3 36,4

Standardní odchylka (dB) 4,3 3,1 3,8 3 3 3,7 5,4

Očekávané utlumení (dB) 7,8 14,8 23,2 23,8 27,5 34,6 31

Jedinečný digitální zvukový obvod eliminuje ostré cvaknutí, které se při utlumení ozývá 

u většiny aktivních chráničů sluchu na trhu.

Mnoho lidí tento zvuk rozptyluje a je jim nepříjemný.

Nová elektronika v Peltor SportTac reaguje okamžitě a chrání tak váš sluch před impulsním 

hlukem. Dělá to ovšem tak nenápadně, že cvaknutí při aktivaci ochrany sluchu většinou 

ani neuslyšíte.

Stejně jako ostatní aktivní chrániče sluchu Peltor navíc SportTac vylepšuje váš sluch, takže 

s chráničem ve skutečnosti slyšíte lépe než bez něj. Je samozřejmostí, že k soupravě 

SportTac lze připojit i externí vysílačku.

Náhradní mušle Popis Produkt číslo

Jeden pár náhradních mušlí, zelená

Jeden pár náhradních mušlí, oranžová

Jeden pár náhradních mušlí, černá

Jeden pár náhradních mušlí, červená

Jeden pár náhradních mušlí, bílá

Jeden pár náhradních mušlí, kamufláž
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Peltor™ Tactical™ XP

MT1H7F2

SNR=31 H=32 M=25 L=20 

Peltor™ Tactical™ XP WS

MT1H7F2WS3*

SNR=31 H=32 M=25 L=20 

Peltor™: Lov a sportovní střelba

•  Funkce, která reguluje přenos okolních zvuků v závislosti na jejich intenzitě: rozhovor, 
zvuk strojů a varovné signály

• Menu s hlasovou navigací
•  Disponuje následujícími funkcemi: ovládání hlasitosti přenášeného zvuku, vyvážení, 

nastavitelný časový spínač, ekvalizér, ovládání hlasitosti pro režimy externího vstupu 
a externího výstupu

• Dostatek místa na uši
• Při vypnutí souprava ukládá poslední nastavení
• Po dvou hodinách se souprava automaticky vypíná, pokud nebyla použita žádná funkce
• Při nízkém stavu baterie se před vypnutím ozve výstražný signál
• Audio vstup pro externí vysílačku
• K dispozici jako náhlavní souprava

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Průměrné utlumení (dB) 13,8 21,5 30,9 36,6 35,9 35,5 39

Standardní odchylka (dB) 1,8 0,9 1,3 1,5 5,5 3,1 2,3

Očekávané utlumení (dB) 12,0 20,6 29,6 35,1 30,4 34,4 36,7

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Průměrné utlumení (dB) 13,8 21,5 30,9 36,6 35,9 35,5 39

Standardní odchylka (dB) 1,8 0,9 1,3 1,5 5,5 3,1 2,3

Očekávané utlumení (dB) 12,0 20,6 29,6 35,1 30,4 34,4 36,7

Popis Produkt č. Pásek/upevnění Hmotnost (g) Barva

Standard MT1H7F2  Skládací konstrukce 400

Popis Produkt č. Pásek/upevnění Hmotnost (g) Barva

Náhl. souprava WS, Bluetooth MT1H7F2WS3 Skládací konstrukce 400

Náhl. souprava WS, Bluetooth MT1H7B2WS3 Pásek za krk 385

Bluetooth™, tak se nazývá technologie pro bezdrátový přenos zvuku a dat pomocí rádiového 

spojení. Tato technologie je založena na společném standardu používaném po celém světě. 

V roce 1998 založily významné společnosti na poli elektroniky Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba 

a Intel společný podnik pod značkou Bluetooth SIG, jehož cílem bylo prosadit systém Bluetooth 

jako celosvětový standard. Dnes používá technologii Bluetooth přes 2000 společností po celém 

světě.

Technické údaje:
Frekvence: 2,45 GHz (rozsah 2400-2500 MHz) 
Rychlost přenosu: 1 Mbit/vteřinu 
Výkon: 1mW (0 dBm) 

Rychlost přechodu mezi frekvencemi: 1600/vteřinu

•  S bezdrátovým spojením Bluetooth pro připojení k vysílačce nebo mobilnímu telefonu
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Peltor™ ProTac™ II

MT15H7A2 ** **

SNR=32 H=31 M=29 L=24 

MT17H682FB-** ***

SNR=28 H=31 M=25 L=16 

Peltor™ ComTac™ XP
• Tenké sluchátka s vysokým útlumem (SNR 28)
• Testováno podle IP 68 a vojenských norem
• Vodovzdorné mikrofony
• Funkce pro přenos okolních zvuků s novými nastaveními:
•  Režim zátek do uší – zesiluje hlasitost při nošení soupravy ve spojení se 

zátkami do uší v extrémně hlučném prostředí
• Režim vyvážení – vyvážení hlasitosti přenosu z levého a pravého sluchátka
•  Režim EQ (ekvalizér) – nastavení a odfiltrování vysokých nebo nízkých 

frekvencí
•  Nastavení časového spínače – nastavení doby opětovné aktivaci funkce 

přenosu zvuků z okolí
• Náhlavní pásek z vysoce kvalitní oceli s koženým potahem
• Kabely potažené kevlarem
• Výdrž baterie zhruba 500 hodin

• Lepší komunikace a vyšší bezpečnost
•  Funkce, která reguluje stereo přenos okolních zvuků v závislosti na jejich intenzitě: 

konverzace, zvuk strojů, varovné signály
• Dostatek místa na uši
• Při vypnutí souprava ukládá poslední nastavení
• Varianta soupravy se zabudovaným guide mikrofonem
• Tři barevné varianty: vojenská zelená, červená, černá
• Po dvou hodinách se souprava automaticky vypíná, pokud nebyla použita žádná funkce
•  Životnost baterie je zhruba 1000 hodin. Při nízkém stavu baterie se před vypnutím ozve 

výstražný signál
• Audio vstup pro externí vysílačku

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Průměrné utlumení (dB) 19,7 25,4 31 34,6 32,2 38,7 42,1

Standardní odchylka (dB) 3,4 2,5 3,4 1,8 3,6 3,8 3,6

Očekávané utlumení (dB) 16,3 22,9 27,6 32,8 28,6 34,9 38,5

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Průměrné utlumení (dB) 11,5 17,9 27,8 30,0 32,1 36,2 40,3

Standardní odchylka (dB) 2,5 2,7 1,8 2,3 3,0 2,0 3,1

Očekávané utlumení (dB) 9,0 15,3 25,9 27,7 29,1 34,2 37,2

Popis Produkt č. Pásek/upevnění Hmotnost (g) Barva

Standard MT15H7A2 GN Náhlavní pásek 370

Standard MT15H7A2 RD  Náhlavní pásek 370

Popis Produkt č. Pásek/upevnění Hmotnost (g)     Barva

Standard MT17H682FB-02 Skládací konstrukce 295

Extrémní prostředí a situace vyžadují extrémně spolehlivé vybavení. Peltor ComTac XP 

splňuje ty nejpřísnější armádní požadavky na odolnost a funkčnost. Tato souprava je též 

vybavena nejvyspělejší technologií přenosu zvuku z okolí na světě s funkcemi jako je 

ekvalizér, díky nimž se uživatel sluchátek může plně soustředit na svůj úkol.
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HY68 HY79

M60/2        M41/2

HY21

Peltor™: Lov a sportovní střelba

Kabel pro lov
Spojovací kabel s mikrofonem a tlačítkem vysílání pro elektronické chrániče sluchu s audio vstupem, 
jako jsou ComTac, Tactical XP a SportTac. Tento kabel lze použít s vysílačkami od Alan, Hunter, Genzo, 
Zodiac, Icom a dalších.

Hygienická sada
Pro chrániče sluchu Číslo výrobku
SporTac HY21
ComTac HY68
ProTac HY79
Tactical XP HY79

Ochrana proti zvuku větru
Pro chrániče sluchu Číslo výrobku
ComTac  M60/2
ProTac  M60/2
Tactical XP  M41/2
SoundTrap M60/2

Číslo výrobku 
TAMT06 s přímým konektorem, 3,5 mm, 2,5 mm 
TAMT06V s konektorem do pravého úhlu, 3,5 mm, 2,5 mm

Spojovací kabel 
Kabel funguje na všech chráničích sluchu Peltor se vstupem typu jack.

Produkt číslo 
FL6H 3,5-mm mono jack 
FL6M 2,5-mm mono jack 
FL6N 3,5-mm stereo jack 
FL6H-31 3,5-mm mono jack pro vysílačku 31 MHz

Příslušenství
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H515FB***

SNR=27 H=32 M=24 L=15 

Peltor™ Bulls Eye™

Náhlavní souprava Peltor Bull’s Eye I byla navržena ve spolupráci s předními světovými sportovními střelci 

tak, aby splňovala individuální požadavky různých uživatelů. Díky zkosené hraně na spodní straně mušlí 

sluchátek souprava nepřekáží pažbě při míření. Chránič sluchu poskytuje dostatečné utlumení pro většinu 

situací bez toho, aby byl příliš rozměrný a překážel.

Klíčovou vlastností chrániče sluchu je pohodlí. Nejenže zajišťuje, že uživatel bude chránič opravdu nosit vždy, 

když je zapotřebí, ale díky pohodlné soupravě se uživatel může lépe soustředit. Proto má Peltor Bull’s Eye 

I široké a pohodlné těsnící kroužky vyplněné kombinací pěny a kapaliny pro optimální utlumení a nízký tlak. 

Sluchátka mají skládací náhlavní pásek, díky němuž zabírají minimum místa, když je nepotřebujete.

Náhlavní souprava Peltor Bull’s Eye I je k dispozici v červené, zelené a černé barvě. Hmotnost: 190 g.

Pro chrániče sluchu Číslo výrobku
Bull´s Eye I  HY51
Bull´s Eye II  HY52
Bull´s Eye III  HY54
Peltor Kid  HY51

Hygienické sady

Barva

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Průměrné utlumení (dB) 10,9 17,2 26,6 28,3 33,5 37,8 37,9

Standardní odchylka (dB) 3,2 2,5 2,2 2,7 2,6 2,0 2,6

Očekávané utlumení (dB) 7,7 14,8 24,4 25,6 30,9 35,7 35,3
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H520F

SNR=31 H=34 M=26 L=20 

H540A

SNR=35 H=40 M=32 L=23 

H510AK KID

SNR=27 H=32 M=25 L=15 

Colour

Peltor™: Lov a sportovní střelba

Bull’s Eye II je chránič sluchu určený pro situace, v nichž je hluk velmi intenzivní. Zůstává pohodlný i při 

dlouhodobém nošení. Tenký, praktický a skládací pásek sluchátek. K dispozici v červené, zelené a černé 

barvě. Hmotnost: 230 g.

Bull’s Eye III je chránič sluchu s extrémně vysokým utlumením pro velmi vysoké 

úrovně hlasitosti zvuku nebo situace, v nichž by vás zvuky rozptylovaly a zabránily vám 

v soustředění. Široký, měkký a vycpaný náhlavní pásek zajišťuje optimální pohodlí i při 

dlouhém používání. K dispozici v zelené barvě. Hmotnost: 285 g

Chránič sluchu KID je navržen speciálně pro ty nejmenší. Děti mají extrémně citlivý sluch, 

a také se obtížněji brání proti škodlivému hluku. K dispozici v neonové růžové a neonové 

zelené. Hmotnost: 180 g

Barva

Barva

Barva

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Průměrné utlumení (dB) 14,5 20,3 32,6 39,1 35,1 34,7 39,8

Standardní odchylka (dB) 1,8 2,6 2,4 2,5 2,3 2,7 2,5

Očekávané utlumení (dB) 12,7 17,7 30,2 36,6 32,8 32,0 37,3

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Průměrné utlumení (dB) 17,4 24,7 34,7 41,4 39,3 47,5 42,6

Standardní odchylka (dB) 2,1 2,6 2,0 2,1 1,5 4,5 2,5

Očekávané utlumení (dB) 15,3 22,1 32,7 39,3 37,8 43,0 40,0

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Průměrné utlumení (dB) 11,6 18,7 27,5 32,9 33,6 36,1 35,8

Standardní odchylka (dB) 4,3 3,6 2,5 2,7 3,4 3,0 3,8

Očekávané utlumení (dB) 7,3 15,1 25,0 30,1 30,2 33,2 32,0w
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3M™ Maxim™ Ballistic Shooting Kit
Ideální sada pro lovce 
a střelce obsahující:

• Čiré zorníky Maxim Ballistic

• Žluté náhradní zorníky pro Maxim Ballistic

• Bronzové náhradní zorníky pro Maxim Ballistic

• Červené náhradní zorníky pro Maxim Ballistic

• Nastavitelný nylonový pásek za hlavu

• Černé pouzdro na brýle z mikrovláken

Kompletní balení je dodáváno v pevném obalu se suchým zipem, poutkem na pásek a nosníky. 

Rovné nožičky brýlí lze snadno odstranit a nahradit nastavitelným páskem pro maximální utlumení 

v kombinaci s chrániči sluchu Peltor. Zorníky snadno vyměníte během několika vteřin bez 

jakýchkoli nástrojů. Pouzdro z mikrovláken lze zároveň použít jako čisticí hadřík na zorníky.

Číslo výrobku: 13300-99999P

Každý rok dochází při lovu a střelbě k mnoha úrazům – jsou způsobeny zpětným rázem zbraní, 

zbloudilými kulkami, větrem nebo nízkými větvemi. Některé nehody také způsobují lovci, jejichž 

muška není právě dokonalá. Proto je důležité používat ochranné brýle s boční ochranou, které 

neomezují rozhled a perfektně padnou k chráničům sluchu a neomezují jejich funkci.

Důležité je také mít správné zorníky, abyste svůj cíl viděli co nejjasněji, ať už se nachází 

na modrém nebo zeleném pozadí a vy jste právě na střelnici nebo v krajině. Proto společnost 3M 

vytvořila ochranné brýle s řadou zorníků zaručujících optimální rozhled a ochranu pro všechny 

podmínky.

Bezpečnostní brýle pro lepší vidění
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Peltor™: Lov a sportovní střelba

Brýle navržené speciálně pro potřeby lovců a střelců tak, aby umožňovaly maximální rozhled 

a chránily oči. Brýle Maxim Ballistic mají patentované asférické zorníky pro volný rozhled v úhlu 

180° – vynikající ochrana zraku s prvotřídní optikou. Ventilační kanálky nad zorníky a jedinečný 

film DX minimalizují zamlžování a chrání zorníky proti poškrábání.

MAXIM BALLISTIC

Krátké ploché nožičky lze ohnout podle potřeby a skvěle sedí jak pod náhlavními soupravami, tak 

pod přilbou. Tento model překračuje požadavky vojenského testovacího schématu Vo pro nárazy 

při vysoké rychlosti (MIL-STD 662 – náraz při rychlosti 198 m/s). 100% ochrana proti UV záření. 

Vyhovuje požadavkům evropských norem EN 166:2001 a EN 170.

Čiré zorníky: pro použití uvnitř, kdy je důležité správně rozeznat kontrast a barvy. Obecná ochrana 

zraku. 

Výrobek číslo: 13296-00000

Žluté zorníky Maxim Ballistic

Stejný model jako předchozí, ale s vysoce kontrastním žlutým zabarvením. S 94% průsvitností 

vylepšuje tento speciální filtr zrak za špatných světelných podmínek, například za svítání nebo 

soumraku. Tyto zorníky jsou vhodná i do mlhy, nebo když je zataženo. Tyto ochranné zorníky jsou 

ideální pro střelbu na černobílé cíle s puškou nebo pistolí. Ideální jsou také do krytých střelnic.

Výrobek číslo: 13299-00000

Rumělkové zorníky Maxim Ballistic

Speciální rumělkové (červené) zorníky pro střelbu na cíle na zeleném pozadí (zabarvení skel tlumí 

zelenou a zviditelňuje oranžový cíl na pozadí se stromy nebo modrým nebem). Tyto zorníky jsou 

též ideální pro ty, kdo špatně vidí oranžovou. Průsvitnost 50 %.

Výrobek číslo: 13326-00000P

Bronzové zorníky Maxim Ballistic

Bronzové zorníky jsou vynikající pro střelbu na oranžové cíle na otevřeném pozadí za jasných 

slunečných dní. Dále jsou výborná pro lov na sněhu. Průsvitnost 16 %.

Výrobek číslo 13297-00000

Maxim Ballistic RX

Kovová obruba pro dioptrické zorníky Maxim Ballistic. Zorníky se připevňují k pásku. Lze použít se 

všemi typy dioptrických zorníků v rozmezí od +4.00 do -4.00, cyl. 2.00.

Výrobek číslo 13320-00000P (pouze obruba)
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