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Emn yet Baretler



uvex pheos E
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Standartlara kısa b r bakış
EN 397 · EN 50365

EN 397 – Endüstr yel emn yet baretler
Düşen c s mlere ve bunların yol açtığı bey n hasarı ve kafatası kırıkları g b  sonuçlara karşı koruma

Bağlayıcı gerekl l kler: EN 397 onaylı tüm baretler 
aşağıdak  gerekl l kler  yer ne get rmel d r.
• darbe sönümleme, d key 
•  penetrasyon d renc  (kesk n ve s vr  uçlu c s mlere karşı)
• alev d renc
•  çene kayışı bağlantısı: çene kayışı en az 150 N ve en fazla 

250 N kuvvette çözülür

Bağlayıcı olmayan gerekl l kler: EN 397 onaylı b r baret bu 
gerekl l klere uyab l r ancak bunlar zorunlu gerekl l kler değ ld r.
• çok düşük sıcaklıklar (-20°C veya -30°C)
• çok yüksek sıcaklıklar (+150°C)
• elektr k yalıtımı (440 V)
• er m ş metal (MM)
• yanal deformasyon

EN 50365 – Alçak ger l m tes sler nde kullanım ç n elektr ksel olarak yalıtımlı başlıklar
Elektr k çarpmasına ve tehl kel  elektr k akımının baş bölges nden geçmes ne karşı koruma

Gerekl l kler: 
•  tüm baretler aynı zamanda EN 397 gerekl l kler ne 

de uymalıdır
•  1000 V (AC) değer ne kadar alternat f akıma veya 1500 V 

(DC) değer ne kadar doğru akıma karşı koruma 
•  yalıtımlı baretlerde letken parça bulunmamalıdır
•  havalandırma del kler  (varsa) akım geçen noktalarla 

kazara temasa z n vermemel d r

çok düşük 
sıcaklıklar 
(-20°C veya -30°C)

uvex a rw ng uvex super boss uvex pheos uvex pheos alp ne

çok yüksek 
sıcaklıklar
(+150°C)

uvex thermo boss

elektr k yalıtımı 
(440 V)

uvex a rw ng E uvex thermo boss

er m ş metal 
(MM)

uvex pheos

yanal 
deformasyon



uvex pheos alpine
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Standartlara genel bakış
EN 12492

EN 12492 – Dağcılar ç n başlıklar
Dağcılık faal yetler nde yaşanab lecek tehl kelere karşı koruma

Gerekl l kler: 
• darbe sönümleme, d key, ön, yan, arka
• penetrasyon d renc
• taşıyıcı eleman (çene kayışı en az 500 N kuvvette çözülür)
•  taşıyıcı eleman dayanımı: Çene kayışı maks mum 

25 mm uzayab l r
•  taşıyıcı eleman etk nl ğ : Baret baştan kaymamalıdır
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uvex pheos IES
• uvex s perl k, kulaklık, lamba ve Entegre Gözlük S stem  (IES) 

yuvaları çeren emn yet baret
• kulaklık takmak ç n yan Euroslot adaptörler (30 mm)
• EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ve er m ş metal 

(MM) sıçraması ek gerekl l kler ne uygundur
• maks mum havalandırma ç n üç değ şken havalandırma del ğ
• kademes z gen şl k ayarı ç n ayar düğmel  çl k – ayrıca uvex pheos, 

uvex pheos veya uvex -works koruyucu gözlükler  monte 
ederek kullanma seçeneğ  de mevcuttur

• 9760007 ter bandı çer r   
• altı noktalı kumaş bant bağlantısı opt mum uyum ve konfor sağlar

 uvex pheos IES
IES gözlüğün sürekl  yer nde kalmasını sağlar.

Baretler  ve koruyucu gözlükler  b r arada kullanırken
gözlüğün konumu baret n kabuk bölümüne bağlı olarak değ ş r. 
Baret an  harekete bağlı olarak kayarsa s perl k de kaçınılmaz 
olarak kayar ve bu durum ışık koşullarını değ şt receğ nden 
tehl kel  olab l r.

IES, Entegre Gözlük S stem  anlamındak  b r kısaltmadır 
ve bu, şlev n  açıkça ortaya koymaktadır:
Bu s stem sayes nde, uvex pheos koruyucu gözlükler uvex 
pheos baret n ç ne t leb l r veya buruna oturacak şek lde 
nd r leb l r. Kayar eleman, baret hareket ett ğ nde gözlüğün 
konumunu korumasını sağlayacak şek lde döneb l r.

Entegre Gözlük S stem
uvex pheos / pheos s / -woks 
koruyucu gözlükler n burun parçası 
yuvaya geçer ve baret n ç ndek  kayar 
elemana sab tlen r.

uvex pheos IES şlev
Barette gözlük ç n saklama yuvası bulunur. Kullanılması gerekt ğ nde 
koruyucu gözlük hızlı ve kolay şek lde nd r leb l r.

ayar düğmes  s steml  uvex pheos IES
Ürün no. 9772040 9772140 9772240 9772340 9772540
Renk beyaz sarı turuncu kırmızı mav
Model uzun s perl  
Malzeme HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Standart EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM
Ölçüler 55 la 61 cm 55 la 61 cm 55 la 61 cm 55 la 61 cm 55 la 61 cm
S par ş b r m adet adet adet adet adet
Dış ambalaj 25 adetl k 25 adetl k 25 adetl k 25 adetl k 25 adetl k

karton kutu karton kutu karton kutu karton kutu karton kutu

9772040 9772240 9772340 97725409772140

2013
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Emn yet Baretler
uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR

 uvex pheos B-S-WR
• uvex s perl k, kulaklık ve lamba yuvalı emn yet baret
• kulaklık takmak ç n yan Euroslot adaptörler (30 mm)
• EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ve er m ş metal 

(MM) sıçraması ek gerekl l kler ne uygundur
• maks mum havalandırma ç n üç değ şken havalandırma del ğ

• kademes z gen şl k ayarı ç n ayar düğmel  çl k 
• 9760005 ter bandı çer r
• yukarı doğru daha gen ş görüş alanı ç n daha kısa s perl k
• altı noktalı kumaş bant bağlantısı opt mum uyum ve 

konfor sağlar

ayar düğmes  s steml  uvex pheos B-S-WR
Ürün no. 9772031 9772131 9772231 9772332 9772531 9772832 9772932
Renk beyaz sarı turuncu kırmızı mav koyu gr s yah
Model kısa s perl kısa s perl kısa s perl kısa s perl kısa s perl kısa s perl kısa s perl
Malzeme HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Standart EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM
Ölçüler 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm
S par ş b r m adet adet adet adet adet adet adet
Dış ambalaj 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu

uvex pheos B · uvex pheos B-WR
• uvex s perl k, kulaklık ve lamba yuvalı emn yet baret
• kulaklık takmak ç n yan Euroslot adaptörler (30 mm)
• EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ve 

er m ş metal (MM) sıçraması ek gerekl l kler ne uygundur
• maks mum havalandırma ç n üç değ şken havalandırma del ğ
• başa konforlu ve ayarlanab l r şek lde oturması ç n 

geleneksel çl k (uvex pheos B)
• kademes z gen şl k ayarı ç n ayar düğmel  çl k 

(uvex pheos B-WR)
• 9760005 ter bandı çer r
• altı noktalı kumaş bant bağlantısı opt mum uyum 

ve konfor sağlar

ayar düğmes  s steml  uvex pheos B-WR
Ürün no. 9772030 9772130 9772230 9772330 9772430 9772530 9772930
Renk beyaz sarı turuncu kırmızı yeş l mav s yah
Model uzun s perl uzun s perl uzun s perl uzun s perl uzun s perl uzun s perl uzun s perl
Malzeme HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Standart EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM
Ölçüler 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm
S par ş b r m adet adet adet adet adet adet adet
Dış ambalaj 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu

geleneksel çl kl  uvex pheos B
Ürün no. 9772020 9772120 9772220 9772320 9772520 9772920
Renk beyaz sarı turuncu kırmızı mav s yah
Model uzun s perl
Malzeme HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Standart EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM
Ölçüler 51 la 61 cm 51 la 61 cm 51 la 61 cm 51 la 61 cm 51 la 61 cm 51 la 61 cm
S par ş b r m adet adet adet adet adet adet
Dış ambalaj 25 adetl k 25 adetl k 25 adetl k 25 adetl k 25 adetl k 25 adetl k

karton kutu karton kutu karton kutu karton kutu karton kutu karton kutu

97721209772020 9772220 9772430 9772530

9772332 9772832 9772932
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Emn yet Baretler
uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR

uvex pheos E · uvex pheos E-WR
• uvex s perl k, kulaklık ve lamba yuvalı emn yet baret
• kulaklık takmak ç n yan Euroslot adaptörler (30 mm)
• baret kabuğu tamamen kapalı olduğundan elektr kç ler ç n uygundur
• EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) le 

er m ş metal (MM) sıçraması ek gerekl l kler ne uygundur 
ve ayrıca EN 50365 (1000 V AC) onaylıdır

• başa konforlu ve ayarlanab l r şek lde oturması ç n 
geleneksel çl k (uvex pheos E)

• kademes z gen şl k ayarı ç n ayar düğmel  çl k (uvex pheos E-WR)
• 9760005 (uvex pheos E) veya 9760009 (uvex pheos E-WR) 

ter bandı çer r
• altı noktalı kumaş bant bağlantısı opt mum uyum ve konfor sağlar

uvex pheos E-S-WR
• uvex s perl k, kulaklık ve lamba yuvalı emn yet baret
• kulaklık takmak ç n yan Euroslot adaptörler (30 mm)
• baret kabuğu tamamen kapalı olduğundan elektr kç ler 

ç n uygundur
• EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) le 

er m ş metal (MM) sıçraması ek gerekl l kler ne uygundur 
ve ayrıca EN 50365 (1000 V AC) onaylıdır

• kademes z gen şl k ayarı ç n ayar düğmel  çl k 
• 9760009 ter bandı çer r
• yukarı doğru daha gen ş görüş alanı ç n daha 

kısa s perl k
• altı noktalı kumaş bant bağlantısı opt mum uyum 

ve konfor sağlar

geleneksel çl kl  uvex pheos E
Ürün no. 9770020 9770120
Renk beyaz sarı
Model uzun s perl uzun s perl
Malzeme HDPE HDPE
Standart EN 397 EN 397

-30°C, MM -30°C, MM
EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC

Ölçüler 51 la 61 cm 51 la 61 cm
S par ş b r m adet adet
Dış ambalaj 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu

ayar düğmes  s steml  uvex pheos E-WR
Ürün no. 9770030 9770130 9770230 9770330 9770430 9770530 9770830
Renk beyaz sarı turuncu kırmızı yeş l mav koyu gr
Model uzun s perl uzun s perl uzun s perl uzun s perl uzun s perl uzun s perl uzun s perl
Malzeme HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Standart EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM
EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC

Ölçüler 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm
S par ş b r m adet adet adet adet adet adet adet
Dış ambalaj 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu

ayar düğmes  s steml  uvex pheos E-S-WR
Ürün no. 9770031 9770131 9770231 9770331 9770431 9770531 9770832 9770931
Renk beyaz sarı turuncu kırmızı yeş l mav koyu gr s yah
Model kısa s perl kısa s perl kısa s perl kısa s perl kısa s perl kısa s perl kısa s perl kısa s perl
Malzeme HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Standart EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM
EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365
1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC

Ölçüler 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm
S par ş b r m adet adet adet adet adet adet adet adet
Dış ambalaj 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu

9770020 9770230 9770430 97705309770120

977093197708329770331
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Emn yet Baretler
uvex 9780 ant stat c · uvex 9780 ant stat c-WR · reflex set

uvex pheos refl ex set L
(d led ğ n z baret reng n  seç n)

uvex pheos reflex set M
• son derece yansıtıcı çıkartma set
• pr zmat k f lm teknoloj s yle çok 

yüksek parlaklık
• yapıştırması kolaydır
• tüm uvex pheos ve uvex pheos 

alp ne emn yet baret ne uygundur

uvex pheos reflex set L
• son derece yansıtıcı çıkartma 

setl  emn yet baret
• baretler, çıkartmaları yapıştırılmış 

halde tesl m ed l r
• özelleşt r lm ş baretler n değ ş m  

yapılamaz

uvex 9780 ant stat c · uvex 9780 ant stat c-WR
• maks mum havalandırma ç n üç değ şken havalandırma del ğ
• kulaklık takmak ç n yan Euroslot adaptörler (30 mm)
•  EN 397 standardına ve er m ş metal (MM) sıçraması ek 

gerekl l ğ ne uygundur
• DIN EN 60079-32-2'ye uygun ant stat k
• altı noktalı kumaş bant bağlantısı deal uyum ve konfor sağlar 
• 9760005 ter bandı çer r
• başa k ş ye özel, konforlu ve ayarlanab l r şek lde oturması 

ç n geleneksel çl k (uvex 9780 ant stat c)
• kademes z gen şl k ayarı ç n ayar düğmes  s steml  çl k 

(uvex 9780 ant stat c WR)

uvex pheos reflex set M
Ürün no. 9790018
S par ş b r m adet

  Lütfen +49 911 9736-0 
numaralı ücrets z anında 
yardım hattını arayın.

uvex pheos reflex set L
Ürün no. Renk Model
9772026 beyaz yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B
9772126 sarı yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B
9772226 turuncu yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B
9772326 kırmızı yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B
9772526 mav yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B
9772926 s yah yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B
9772035 beyaz yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-WR
9772138 sarı yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-WR
9772236 turuncu yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-WR
9772437 yeş l yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-WR
9772538 mav yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-WR
9772936 s yah yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-WR
9772038 beyaz yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-S-WR
9772137 sarı yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-S-WR
9772239 turuncu yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-S-WR
9772334 kırmızı yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-S-WR
9772537 mav yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-S-WR
9770026 beyaz yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos E
9770126 sarı yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos E
9770036 beyaz yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos E-WR
9770136 sarı yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos E-WR
9770536 mav yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos E-WR

Şu m ktar ve katları 25 adet
olarak s par ş ver leb l r/
S par ş b r m

uvex 9780 ant stat c uvex 9780 ant stat c-WR
Ürün no. 9780020 9780030 9780550
Renk beyaz beyaz gök mav
Model uzun s perl uzun s perl uzun s perl
Malzeme PP PP PP
Standart EN 397, MM EN 397, MM EN 397, MM

IEC 60079-32 IEC 60079-32 IEC 60079-32
Ölçüler 51 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm
S par ş b r m adet adet adet
Dış ambalaj 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu

97800309780020 9780550

9790018
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Orman şç s  set
Özell kle orman çalışanlarının gereks n mler n  karşılamak ç n gel şt r lm şt r

Gen ş aksesuar seçeneğ
Sette standart olarak dört noktalı çene kayışı ve s nyal düdüğü bulunur. 
Ac l b r durumda s nyal düdüğü, k  frekans üzer nden sürekl  b r 
kurtarma veya uyarı s nyal  vermey  sağlar ve maks mum menz l ç n 
nsan ses ne göre öneml  ölçüde daha yüksekt r. Güven l r uzun sürel  
şlevsell k sağlamak ç n hareketl  aksamı olmayan tek b r parçadan 
üret lm şt r. Barete takılır ve bu nedenle ac l b r durumda her zaman 
el n z n altındadır. 
Başka b r seçenek olarak düdük b r anahtarlık veya kordona takılab l r.

S perl k ve ş tme koru-
yucular ç n kusursuz 
"bekleme konumu"
uvex pheos s perl k s stem nde 
s perl k gerekl  olmadığında baret 
gövdes n n üzer ne k l tleneb l r ve 
ş tme koruyucu arkaya katlanab l r. 
Her şey barete yakın oturur ve 
vücudun ağırlık merkez  üzer nde 
kusursuz b r şek lde dengeded r. Bu, 
boyun kaslarının gereks z ağırlıklardan 
dolayı zorlanma altında olmadığı 
ve mükemmel kullanıcı konforu le 
maks mum hareket serbestl ğ n n 
sağlandığı anlamına gel r. Bu sayede, 
baş üstündek  dallara çarpma veya 
takılma geçm şte kalmıştır. Ayrıca, 
bekleme konumundayken (s perl k 
açık olduğunda) görüşünüz s perl k 
tarafından kısıtlanmaz.

Yüksek 
kullanıcı konforu
Yumuşak ter bandı ve ayar 
düğmes  tamponu sayes nde.

Ac l durum düdüğü 
uvex pheos forestry 
set nde bulunmaz

Kusursuz baret
kl m :

Üç değ şken havalandırma del ğ  
maks mum havalandırma sağlar. 
Soğuk havalarda del kler, sürgüler 
kullanılarak dışarıdan kolaylıkla 
kapatılab l r.
Hareket yönündek  havalandırma 
opt mum hava akışı sağlar. 
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Emn yet Baretler
uvex pheos forestry · uvex pheos ABS

uvex pheos forestry
• orman şç ler n n gereks n mler n  karşılamak üzere özel olarak 

gel şt r lm ş set, uvex pheos ABS B-S-WR, uvex pheos forestry 
s perl k ve uvex pheos K2P mekan zmadan oluşur

• önceden takılmış çene kayışı ve s nyal düdüğü de dah l olmak 
üzere et ket set  le et ketlenm şt r

• EN 166, 1731, 352-1 ve 397 standartlarının yanı sıra çok düşük 
sıcaklık (-30°C) ek gerekl l ğ ne uygundur

• yüksek geç rgenl kl  (saydamlık) tamamen bütünleş k metal örgü 
s perl k yabancı c s mlere karşı koruma sağlar ve net b r görüş sunar

• yüksek yalıtımlı kulaklıklar (SNR: 30 dB), s stem  kusursuz b r şek lde 
tamamlar, motorlu testereler ve motorlu tırpanların çıkardığı 
gürültüye karşı güven l r b r koruma sağlar

• maks mum havalandırma ç n üç değ şken havalandırma del ğ , 
hareket yönünde havalandırma sağlar

• ayar düğmes  s steml  çl k, gen şl ğ n yalnızca tek elle kademel  
olarak ayarlanmasını sağlar

uvex pheos ABS
• uvex s perl k, kulaklık ve baret lambası yuvalı ABS emn yet baret
• kulaklık takmak ç n yan Euroslot adaptörler (30 mm)
• EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ek 

gerekl l kler ne uygundur
• yüksek yanal r j tl k
• maks mum havalandırma ç n üç değ şken havalandırma del ğ
• başa konforlu ve ayarlanab l r şek lde oturması ç n 

geleneksel çl k (uvex pheos B)
• ayar düğmel  (9760012) ve ter bantlı (9760009) çl k
• altı noktalı kumaş bant bağlantısı opt mum uyum ve konfor sağlar

Uygunluk değerlend rmes  
henüz tamamlanmamıştır

Uygunluk değerlend rmes  
henüz tamamlanmamıştır

ayar düğmes  s steml  uvex pheos ABS B-S-WR
Ürün no. 9772071 9772171 9772271 9772371
Renk beyaz sarı turuncu kırmızı
Model kısa s perl kısa s perl kısa s perl kısa s perl
Malzeme ABS ABS ABS ABS
Standart EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM
Ölçüler 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm
S par ş b r m adet adet adet adet
Dış ambalaj 24 adetl k 24 adetl k 24 adetl k 24 adetl k

karton kutu karton kutu karton kutu karton kutu

uvex pheos forestry - önceden hazırlanmış set
Ürün no. 9774236 9774237 9774238
Renk sarı turuncu kırmızı
Model kısa s perl kısa s perl kısa s perl
Malzeme ABS ABS ABS
Standart EN 397, -30°C, MM EN 397, -30°C, MM EN 397, -30°C, MM

EN 1731:2006-F EN 1731:2006-F EN 1731:2006-F
EN 352-3 EN 352-3 EN 352-3

Ölçüler 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm
S par ş b r m adet adet adet
Dış ambalaj 15 adetl k karton kutu 15 adetl k karton kutu 15 adetl k karton kutu

uvex pheos forestry - yedek parçalar
Ürün no. S par ş b r m
9790210 Yedek s perl k (metal) adet
2600214 uvex K2P mekan zma adet
9760106 Yedek çl k pheos ABS adet
9760009 Ter bandı pheos ABS adet
9790021 Dört noktalı çene kayışı adet
9790146 S nyal düdüğü adet

Ek bilgiyi 
uvex-safety.com/en/forestryset 
adresinde bulabilirsiniz 
(veya kare kodu okutabilirsiniz).

9774236 9774237 9774238

97723719772171 97722719772071
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uvex pheos alp ne
Bundan daha çok yönlü b r baş koruması kolay bulunmaz

uvex pheos alp ne, endüstr yel 
sektör gerekl l kler yle (EN 397 
uyarınca) dağcılık veya yüksekte 
çalışma gerekl l kler n  (EN 12492 
uyarınca) karşılayan özell kler  
başa benzers z uyum gösteren 
b r barette b rleşt r r.

Mükemmel uyumluluk
Ön ve yan yuvalar, aksesuarları 
takmayı kolaylaştırır.

Çok şlevl
Baret n arkasındak  kl ps sayes nde 
çene kayışı EN 12492'ye uygun 
olarak baret n ç nde saklanıp 
gerekt ğ nde dışarı çıkarılab l r. 
EN 397'ye uygun der  çene 
kayışı dah ld r.

Ek konfor
Yumuşak ter bandı ve ayar 
düğmes  tamponu sayes nde.

Koruyucu gözlük veya baş bantlı 
LED baş fenerler  takmak ç n 
kl psler.
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Emn yet Baretler
uvex pheos alp ne

 uvex pheos alp ne
• yüksekte çalışma ve kurtarma operasyonları ç n çok 
şlevl  baret

•  endüstr yel emn yet baret  (EN 397) özell kler n  dağcı 
başlığı (EN 12492) gerekl l kler yle b r arada barındırır

• haf f ABS baret kabuğu yüksek koruma ve dayanıklılık 
sev yes  sunar

• yukarı doğru daha gen ş görüş alanı ç n daha kısa s perl k 
• kulaklık ve s perl k takmak ç n yan Euroslot adaptörler (30 mm)
• baş fener  ve koruyucu gözlük takma seçenekler
•  sürekl  açık hava kanalları
• EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ek 

gerekl l kler ne uygundur

• EN 397 standardına uygun kullanım ç n perç nl  
çene kayışı (ürün no. 970005)

•  altı noktalı kumaş bant bağlantısı deal uyum 
ve yüksek konfor sağlar

•  kademes z gen şl k ayarı ç n ayar düğmes  s steml  çl k
• baret, s yah PU ter bandıyla (ürün no. 9760009) 

standart olarak sunulur; ayrıca sentet k der den haf f
ter bandı seçeneğ  de bulunur (ürün no. 9760005)

ayar düğmes  s steml  uvex pheos alp ne
Ürün no. 9773050 9773150 9773250 9773350 9773450 9773550 9773950
Renk beyaz sarı turuncu kırmızı yeş l mav s yah
Model kısa s perl kısa s perl kısa s perl kısa s perl kısa s perl kısa s perl kısa s perl
Malzeme ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS
Standart EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C

EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492
Ölçüler 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm
S par ş b r m adet, adet, adet, adet, adet, adet, adet,

tek tek ambalajlı, tek tek ambalajlı, tek tek ambalajlı, tek tek ambalajlı, tek tek ambalajlı, tek tek ambalajlı, tek tek ambalajlı, 
karton kutu karton kutu karton kutu karton kutu karton kutu karton kutu karton kutu

Dış ambalaj 6 adetl k karton kutu 6 adetl k karton kutu 6 adetl k karton kutu 6 adetl k karton kutu 6 adetl k karton kutu 6 adetl k karton kutu 6 adetl k karton kutu

9773050 97733509773150

9773450

9773250

9773550 9773950

2013
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Emn yet Baretler
uvex a rw ng B · uvex a rw ng B-WR · uvex super boss

uvex a rw ng B · uvex a rw ng B-WR
• uvex s perl k ve kulaklık yuvalı emn yet baret  
• kulaklık takmak ç n yan Euroslot adaptörler (30 mm)
• EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ek gerekl l ğ ne 

uygundur
• maks mum havalandırma ç n üç değ şken havalandırma del ğ

• başa konforlu ve ayarlanab l r şek lde oturması ç n geleneksel çl k 
(uvex a rw ng B)

• kademes z gen şl k ayarı ç n ayar düğmel  çl k (uvex a rw ng B-WR) 
• 9760005 ter bandı çer r
• altı noktalı kumaş bant bağlantısı opt mum uyum ve konfor sağlar

uvex super boss
• uvex s perl k ve kulaklık yuvalı emn yet baret  
• kulaklık takmak ç n yan Euroslot adaptörler (30 mm)
• EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-20°C) ek 

gerekl l ğ ne uygundur
• başa konforlu ve ayarlanab l r şek lde oturması ç n geleneksel çl k
• 9790004 ter bandı çer r 
• ayarlanab l r yan havalandırma yarıkları
• altı noktalı kumaş bant bağlantısı opt mum uyum ve konfor sağlar

geleneksel çl kl  uvex a rw ng B
Ürün no. 9762020 9762120 9762220 9762320 9762420 9762520 9762920
Renk beyaz sarı turuncu kırmızı yeş l mav s yah
Model uzun s perl uzun s perl uzun s perl uzun s perl uzun s perl uzun s perl uzun s perl
Malzeme HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Standart EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C
Ölçüler 51 la 61 cm 51 la 61 cm 51 la 61 cm 51 la 61 cm 51 la 61 cm 51 la 61 cm 51 la 61 cm
S par ş b r m adet adet adet adet adet adet adet
Dış ambalaj 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu

ayar düğmes  s steml  uvex a rw ng B-WR
Ürün no. 9762030 9762130 9762230 9762330 9762430 9762530
Renk beyaz sarı turuncu kırmızı yeş l mav
Model uzun s perl uzun s perl uzun s perl uzun s perl uzun s perl uzun s perl
Malzeme HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Standart EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C
Ölçüler 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm
S par ş b r m adet adet adet adet adet adet
Dış ambalaj 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu

geleneksel çl kl  uvex super boss
Ürün no. 9750020 9750120 9750520
Renk beyaz sarı mav
Model uzun s perl uzun s perl uzun s perl
Malzeme HDPE HDPE HDPE
Standart EN 397, -20°C EN 397, -20°C EN 397, -20°C
Ölçüler 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm
S par ş b r m adet adet adet
Dış ambalaj 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu

9762020 97624209762220

9762130 9762330 9762530

9762920

9750020 97505209750120
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Emn yet Baretler
 uvex a rw ng B-S · uvex a rw ng B-S-WR · uvex thermo boss

uvex a rw ng B-S · uvex a rw ng B-S-WR
• uvex s perl k ve kulaklık yuvalı emn yet baret  
• kulaklık takmak ç n yan Euroslot adaptörler (30 mm)
• EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ek gerekl l ğ ne 

uygundur
• maks mum havalandırma ç n üç değ şken havalandırma del ğ  

başa konforlu ve ayarlanab l r şek lde oturması ç n geleneksel çl k 
(uvex a rw ng B-S)

• kademes z gen şl k ayarı ç n ayar düğmel  çl k 
(uvex a rw ng B-S-WR) 9760005 ter bandı çer r

• yukarı doğru daha gen ş görüş alanı ç n daha kısa s perl k
• altı noktalı kumaş bant bağlantısı opt mum uyum ve konfor sağlar

uvex thermo boss
• uvex s perl k ve kulaklık yuvalı emn yet baret  
• baret kabuğu ısıya dayanıklı pol karbonattan üret lmekted r ve yüksek 

ortam sıcaklıklarında kullanıma uygundur
• kulaklık takmak ç n yan Euroslot adaptörler (30 mm)
• EN 397 standardına ve (440 V AC) +150°C ek gerekl l kler ne uygundur
• başa konforlu ve ayarlanab l r şek lde oturması ç n geleneksel çl k 
• 9790004 ter bandı çer r 
• altı noktalı kumaş bant bağlantısı opt mum uyum ve konfor sağlar

geleneksel çl kl  uvex a rw ng B-S
Ürün no. 9762021 9762121 9762221 9762321 9762421 9762521
Renk beyaz sarı turuncu kırmızı yeş l mav
Model kısa s perl kısa s perl kısa s perl kısa s perl kısa s perl kısa s perl
Malzeme HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Standart EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C
Ölçüler 51 la 61 cm 51 la 61 cm 51 la 61 cm 51 la 61 cm 51 la 61 cm 51 la 61 cm
S par ş b r m adet adet adet adet adet adet
Dış ambalaj 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu

ayar düğmes  s steml  uvex a rw ng B-S-WR
Ürün no. 9762031 9762131 9762231 9762331 9762431 9762531
Renk beyaz sarı turuncu kırmızı yeş l mav
Model kısa s perl kısa s perl kısa s perl kısa s perl kısa s perl kısa s perl
Malzeme HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Standart EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C
Ölçüler 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm
S par ş b r m adet adet adet adet adet adet
Dış ambalaj 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu

uvex thermo boss
Ürün no. 9754000 9754100 9754300
Renk beyaz sarı kırmızı
Model uzun s perl uzun s perl uzun s perl
Malzeme cam elyaf takv yel  PC
Standart EN 397 EN 397 EN 397 

+150°C, 440 V AC +150°C, 440 V AC +150°C, 440 V AC
Ölçüler 52 la 61 cm 52 la 61 cm 52 la 61 cm
S par ş b r m adet adet adet
Dış ambalaj 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu 25 adetl k karton kutu

9754000 97543009754100

9762021 9762121 9762221

9762331 9762431 9762531
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Emn yet Baretler
Aksesuarlar

9790065
emn yet baret yle
(baret dah l değ ld r)

uvex kış başlığı
• tüm uvex baretlerle kullanım ç n kış başlığı
• rüzgar ve su geç rmez dış kaplama malzemes
• tamamen çevreleyen yansıtıcı şer t
• kullanıcının çevresel etk ler  algılamasını 

kolaylaştıran yan f le (kulak bölges )
• sıcak tutan polar astar

uvex kar maskes
• uvex kar maskes , kış başlığı ç n deal b r eklent d r – Velcro cırt bantlı 

bağlantı sayes nde kolayca kademes z şek lde ölçü ayarı yapılab l r

uvex boyun koruyucu
• yağmur, toz, kıymık ve güneş radyasyonuna karşı uvex 

boyun koruyucu
• tüm uvex baretlerle kullanılab l r
• boyun koruyucuyu uvex pheos baret kabuğuna bağlamak 

ç n 9790022 bağlantı çer r

uvex ser nlet c  boyun koruyucu
• benzers z soğutma şlev yle 8 saate kadar soğutma etk s , 

güneş ışığına karşı koruma

Kağıt başlıklar · Kış başlıkları
Kağıt başlık Kış başlıkları

Ürün no. 9790006 9790010 9790015 9790016 9790012
Model h jyen k z yaretç  kapüşonları şunlardan üret lm ş kışlık bere: şunlardan üret lm ş kışlık bere: şunlardan üret lm ş kışlık bere: şunlardan üret lm ş kışlık bere:

yumuşak, rahat polar pamuk ve yün polyester ve yün polyester ve yün pamuk ve yün
Renk beyaz koyu mav s yah s yah koyu mav
Ölçüler tek boy tek boy S la M L la XL tek boy
S par ş b r m 100 adet adet adet adet adet

9790076
emn yet baret yle
(baret dah l değ ld r)

9790075
emn yet baret yle
(baret dah l değ ld r)

uvex kış başlığı uvex kar maskes uvex boyun koruyucu uvex ser nlet c  boyun koruyucu
Ürün no. 9790065 9790068 9790066 9790075 9790076 9790086
Model polyester/polar polyester/polar polar polyester polyester polyester
Renk floresan sarı floresan turuncu s yah turuncu sarı sarı
Ölçüler tek boy tek boy tek boy tek boy tek boy tek boy
S par ş b r m adet adet adet adet adet adet

9790086
emn yet baret yle
(baret dah l değ ld r)9790068

9790066

9790006 9790010 9790015 9790016 9790012

9790086
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Emn yet Baretler
Aksesuarlar

uvex super boss ve 
uvex thermo boss ç n aksesuarlar

Şunun ç n çl k: Şunun ç n ter bandı: uvex super boss
uvex super boss ve uvex thermo boss ve uvex thermo boss

Ürün no. 9790000 9790004
Model ter bantlı altı noktalı kumaş bağlantı plast k

ter bantlı
S par ş b r m adet adet

uvex pheos IES ç n aksesuarlar
IES ç n çl k Şunun ç n ter bandı:
uvex pheos ç n pheos IES
(pheos ve pheos alp ne ç n uygun değ ld r)

Ürün no. 9772001 9760007
Model uvex pheos gözlük kl psl  kumaş/sünger malzeme

kumaş ter bandı olan 
altı noktalı kumaş çl k

S par ş b r m adet adet

uvex pheos E-WR ve 
uvex pheos alp ne ç n aksesuarlar

İçl k İçl k
uvex pheos E-WR ç n uvex pheos alp ne ç n

Ürün no. 9760012 9760011
Model ter bantlı ter bantlı 

altı noktalı kumaş bağlantı altı noktalı kumaş bağlantı
S par ş b r m adet adet

uvex pheos alp ne Yuvarlak düğme tamponu
ve uvex pheos E-WR ç n ter bandı

Ürün no. 9760009 9760014
Model PU, der polyester
S par ş b r m adet adet

uvex pheos, uvex a rw ng ve uvex 9780 
ant stat c ç n aksesuarlar

Şunun ç n geleneksel çl k: Şunun ç n çl k:
uvex pheos and uvex a rw ng uvex pheos ve uvex a rw ng

(uvex pheos E ç n uygun değ ld r), 
ayar düğmel d r

Ürün no. 9760000 9760001
Model ter bantlı ter bantlı 

altı noktalı kumaş bağlantı altı noktalı kumaş bağlantı
S par ş b r m adet adet

Şunun ç n çl k: Şunun ç n ter bandı: uvex pheos,
uvex 9780 ant stat c, uvex 9780 ant stat c, uvex
ayar düğmel a rw ng ve uvex pheos alp ne

Ürün no. 9780001 9760005
Model ter bantlı altı noktalı kumaş bağlantı 

altı noktalı kumaş bağlantı
S par ş b r m adet adet

9760000

97600119760012

9760001

9780001

9790000
9790004

9772001

9760007

9760009 9760014

9760005
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Emniyet Baretleri
Aksesuarlar

uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, 
uvex 9780 antistatic, uvex super boss ve 
uvex thermo boss için aksesuarlar

uvex pheos (pheos IES ve pheos E ç n uygun değ ld r),
uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss
ve uvex thermo boss için deri çene kayışları

Ürün no. 9790005
Model metal perç nl  plast k halkaları olan sağlam der  tasarım, 

ayarlanab l r uzunluk
Sipariş birimi adet

uvex a rw ng ve uvex pheos ç n uvex pheos IES için
çatallı deri çene kayışları deri çene kayışı

Ürün no. 9790007 9790035
Model basma düğmeli metal perç nl  plast k halkaları

pratik bağlama sistemi plastik olan dayanıklı der  tasarım,
halkaları ve çene tamponlu kumaş uzunluk ayarlanabilir
kayış, uzunluk ayarlanabilir

Sipariş birimi adet adet

uvex pheos (uvex pheos alpine için uygun değildir),
uvex pheos E ve uvex 9780 antistatic için çatallı çene kayışları

Ürün no. 9790021
Model hızlı çıkarma basma düğmel  bağlama s stem , plast k askıları

ve çene tamponu olan kumaş kayış, uzunluk ayarlanab l r
Sipariş birimi adet

uvex pheos IES System için uvex pheos ve uvex pheos E için
kayar elemanlı IES bağlantı kalem tutucu

Ürün no. 9772002 9790023
Model plastik plastik
Sipariş birimi adet adet

uvex pheos için gözlük tokası
uvex pheos alpine için çene kayışı tokası

Ürün no. 9790022
Model hızlı çıkarma basma düğmel  bağlama s stem , plast k askıları

ve çene tamponu olan kumaş kayış, uzunluk ayarlanab l r
Sipariş birimi adet

Kartvizit tutucu
Ürün no. 9790106
İçerik 10 tutucu + 20 PVC kart
Şu miktar ve katları 10 adet
olarak sipariş verilebilir

uvex emn yet baret n n Baret yuvası tıkaç seti
saklanması ve taşınması ç n
uvex baret çantası

Ürün no. 9790071 9790077
Model polyester plastik
Sipariş birimi adet adet

9790035

9790007

9790023

9790022
9790106

9790071

9790077

9790005

9790021

9772002
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Emn yet Baretler
Aksesuarlar: baş fenerler

KS-6001-DUO
• k  anahtar kademel  LED baret fener
• dört farklı çalışma modu
• kompakt tasarım ve düşük ağırlık (115 g)
• güç kaynağı: 1,7 Ah L -İyon p l
•  ışık akısı: maks. 200 lümene kadar
•  aydınlatma ş ddet : en çok 8500 lüks
• aydınlatma süres : 11 saat 
• çalışma sıcaklığı: -20°C la +60°C
• şarj c hazı dah ld r
• şarj süres : yaklaşık 5 saat
• koruma sınıfı IP67 (toz ve su geç rmez)

Basmalı anahtar Modlar Lümen Ürün yelpazes Aydınlatma süres

Alan aydınlatma
normal 80 5 m 11 sa
güçlü 200 10 m 4 sa

Uzak mesafe 
aydınlatma

normal 80 80 m 11 sa
güçlü 160 180 m 5,5 sa

LED baş fener  u-cap sport · uvex pheos baret adaptörü
• uzun mesafe ve alan aydınlatması ç n k  

ayrı reflektörlü LED baş fener
• k  farklı çalışma modu
• dayanıklı tasarım, çok düşük ağırlıklı (p ls z 55 g)
• güç kaynağı: 3 x AAA p l (dah l değ ld r)
•  ışık akısı: maks. 190 lümene kadar
•  aydınlatma ş ddet : yaklaşık 4000 lüks
• aydınlatma süres : en çok 150 saate kadar
• çalışma sıcaklığı: -20°C la +45°C
• koruma sınıfı IP 66 (toza ve kuvvetl  su 

püskürmeler ne karşı tam koruma)

• uvex pheos ve uvex pheos alp ne baretlerle 
b rl kte kullanmak ç n LED baş fener  u-cap 
sport adaptörü

Anahtara 1 
san ye basın Modlar Lümen Ürün yelpazes Aydınlatma süres

Uzak mesafe 
aydınlatma

orta 40 80 m 70 sa
yüksek 100 110 m 30 sa
düşük 5 10 m 150 sa

Alan aydınlatma
yüksek 30 7 m 80 sa
düşük 10 3 m 150 sa

  Tüm uvex LED baş fenerler  
uvex pheos, uvex pheos alp ne 
ve uvex 9780 ant stat c ön 
yuvasına takılab l r.

uvex baş fener  pheos L ghts · pheos L ghts EX 
• uzun mesafe ve alan aydınlatması ç n k  

ayrı reflektörlü LED baret fener
• dört farklı çalışma modu
• kompakt tasarım, çok düşük ağırlık (80 g), 

son derece sağlam
• güç kaynağı: 1,7 Ah L -İyon p l
• ışık akısı: maks. 115 lümene kadar
• aydınlatma ş ddet : en çok 6500 lüks
• aydınlatma süres : 11 saat
• çalışma sıcaklığı: -20°C la + 60°C

• şarj adaptörü ve m kro USB şarj c hazı dah ld r
• koruma sınıfı IP 67 (toz ve su geç rmez)
• 9790063: ATEX sert f kası II 2G Ex b IIC T4

Basmalı anahtar Modlar Lümen Ürün yelpazes Aydınlatma süres

Alan aydınlatma
düşük 55 5 m 11 sa
yüksek 115 10 m 5,5 sa

Uzak mesafe 
aydınlatma

düşük 55 50 m 11 sa
yüksek 115 100 m 5,5 sa

LED baş fener  KS-6001-DUO
Ürün no. 9790029
Model uvex pheos, uvex pheos alp ne ve

uvex 9780 ant stat c baretler ç n
S par ş b r m adet

LED baş fener  uvex u-cap sport uvex pheos baret adaptörü
Ürün no. 9790064 9790069
Model uvex u-cap sport ç n uvex pheos ve uvex pheos alp ne baretlerle b rl kte kullanmak üzere

LED baş fener  uvex u-cap sport ç n
S par ş b r m adet adet

LED baş fener  pheos L ghts LED baş fener  pheos L ghts EX
Ürün no. 9790062 9790063
Model uvex pheos baretler ç n uvex pheos baretler ç n – ATEX
S par ş b r m adet adet

9790062
9790063

9790064

9790069

9790029
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Emn yet Baretler
Aksesuarlar: baş fenerler

Suprabeam V3a r rechargeable
Ürün no. 9790213
Model baş bantlı; ürün no. 9790214 le tüm uvex baretler ç n uygun
S par ş b r m adet

Ün versal s l kon bant
Ürün no. 9790214
Model V3a r rechargeable ç n
S par ş b r m adet

Suprabeam V3a r rechargeable
• uzun mesafe ve alan aydınlatması ç n 

kayar odaklı LED baş fener
• 180 ve 8 lümen arasında kısılab l r
• k  farklı çalışma modu
• düşük ağırlıklı (148 g) sağlam tasarım; 

arkadak  p l le dengelenen a ğırlık
• güç kaynağı: 1,4 Ah L Po p l
• ışık akısı: maks. 320 lümene kadar

• aydınlatma süres : en çok 100 saat
• çalışma sıcaklığı: -30°C la +60°C
• IPX4 koruması (her yönden su sıçramasına 

karşı koruma)
• çok gen ş aralıkta ayarlanab l r açı: 

Uzaktak  veya doğrudan kullanıcının önündek  
b r alanı aydınlatır

• 210 metreye kadar menz l

Suprabeam V3a r rechargeable ç n ün versal s l kon bant
• tüm uvex ş güvenl ğ  baretler ne bağlantı ç n
• lambanın baretten kaymasını önler 

9790213

9790214




