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Omschrijving
Description

De veiligheidshelm Climax 5-RG veiligheidshelm is ontworpen en vervaardigd om een optimale bescherming
tegen stoten te bieden tegen voorwerpen zoals stenen,
tegels en andere voorwerpen met een vergelijkbaar gewicht, evenals tegen elektrische ontladingen tot 1000 V AC
of 1500 V DC.

The safety helmet Climax 5-RG safety helmet has been
designed and manufactured to ensure optimal impact
protection from objects such as stones, roofing tiles,
bricks and other items of similar weight as well as from
electrical discharges up to 1000Vac or 1500Vdc.

Helmschaal
Shell

De helmschaal is gemaakt van geïnjecteerd polyethyleen
met hoge dichtheid. Het schaaloppervlak is glad, met
dubbele ribben over de lengte en een stevige rib met
driehoekige doorsnede die de helm meer stijfheid geeft.
De helm heeft ook een vizier in het midden en een
waterrand rond de resterende omtrek. Het interieur
van de schaal bevat zes behuizingen om het harnas te
bevestigen. Geventileerdeversie door middel van schalen.

The helmet shell is manufactured of high-density injected
polyethylene. The shell surface is smooth, with twin ribs
along the length and a solid rib of triangular cross-section that provide greater rigidity to the helmet. The helmet
also has a visor in the middle and a water rim around the
remaining perimeter. The interior of the shell contains six
housings to attach the harness.

Harnas
Harness

Het harnas is gemaakt van geïnjecteerd lineair polyethyleen met een hoge impactabsorptiecapaciteit. Het harnas bevat een hoofdband, nekband en zes bufferbanden.
De hoofdband is aan de voorkant bedekt met een stoffen
zweetband. De hoogte kan worden aangepast met twee
verschillende standen.

The harness is manufactured of injected linear polyeth-ylene with high impact absorption capacity. The harness contains a head strap, neck strap and six buffering straps. The
head strap is covered in the front with a fabric sweat band.
The height can be adjusted with three different positions.

Afstelling helm
Adjustment helmnet

Afstelling door tandwiel en verstelbare hoofdband.

Adjustment by toothed wheel and ajustable head harness

Bestand tegen temperaturen
Ranging temperatures

-20 ºC / + 50 ºC

Gewicht
Weight

0,322 Kg

Kleuren
Colors
Test / CE Certificering /
Keuringsinstantie
Test / CE Certification / Notified body

CE Certificering
Normen: EN 397:2012+A1:2012
EN 50365:2002 Verordening (EU) 2016/425
Keuringsinstantie nr: Nº0161

CE Certification
Norms: E N 397:2012+A1:2012
EN 50365:2002 Regulation (EU) 2016/425
Notified Body nr: Nº0161
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Kenmerken
Characteristics

aanpassingen op 3 posities
adjustment by three positions

afstelling door draaiknop
adjustment by toothed wheel

6 bevestigingspunten
6 fastening points

Verstelbaar harnas
Adjustable head harness

