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MOD-COM-01.03

- Recomendado para trabalhos gerais onde a protecção de cabeça é obrigatório.

- GH1 Francalete;

- GH4 Francalete;

- V6* Proteção ocular integrada;

- HYG3 Banda antissuor plástico (padrão);

- HYG4 Banda antissuor em couro;

- GR3C Proteção contra chuva;

- GR2B Fecho para viseira.

Mod.: G3000NUV-VI

Refª.: 60336

Capacete Com Arnês de Roleta

Directiva:
89/686/CEE

Especificações Técnicas Normas e Simbologia

Campo de Aplicação

Acessórios e Equipamentos Complementares

- Capacete de protecção Peltor em ABS Estabilizado com protecção UV e ventilação, 

com indicador de caducidade.

- Indicador de caducidade em vermelho que ficará branco com o contacto com os 

raios UV. Com o uso, o indicador muda de cor no sentido dos ponteiros do relógio. 

Quando a totalidade do indicador estiver branco, aconselha-se a substituição do 

capacete pois o mesmo já não protege contra os raios UV.

- Design arredondado, o que contribui para evitar que o capacete se prenda em 

ramos ou outros obstáculos.

- Arnês de Roleta com 4 pontos de fixação em LPE e poliéster. Faixa absorvente (anti 

suor e anti alérgica) em PVC (Opção: faixa absorvente em couro).

- Pala curta para um campo de visão mais amplo, o arnês pode girar 180º colocando a 

viseira para trás (também está certificado nesta posição), uma grande vantagem 

para trabalhos em alturas e em espaços limitados.

- Resistente a baixas temperaturas (-30ºC) e metais fundidos.

- Conforto interior.

- Resistente a salpicos de metal fundido (MM).

- Faixa de Temperaturas: -30ºC e +50ºC.

- Peso: 310gr

- Dimensões: Ajustável: 54 - 62cm

- Cores Disponíveis:

- EN 397:2012 + A1:2012
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