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MOD-COM-01.03

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

- Trabalhos com riscos eléctricos.

- 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.: G3001MUV1000V-GP

Refª.: 60327

Capacete Com Arnês de Roleta
Dieléctrico - 1000V

Directiva:
89/686/CEE

Especificações Técnicas Normas e Simbologia

Campo de Aplicação

Acessórios e Equipamentos Complementares

- Capacete de Protecção em ABS.

- Arnês de roleta com banda anti- suor em pele.

- Protecção dieléctrica (1000V). 

- Com indicador de caducidade (disco vermelho) que informa quando está na altura 

de substituir o capacete.

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

ramos ou outros obstáculos.

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

suor) em Pele.

- 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), metais fundidos. 

- Conforto interior. 

- Resistente a salpicaduras de metal fundido (MM). 

- Possibilidade de utilizar barbaqueixo. 

- Composição: ABS com estabilização UV

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

- Peso: 310gr

- Dimensões: Ajustável: 54 - 62cm

- Cores Disponíveis:

- EN 397:2012 + A1:2012

- EN 50365

Revisão 02

Azul
Ref.: 60325

Alta Visibilidade
Ref.: 60326

Branco
Ref.: 60328


