Hur länge håller min hjälm?

Översikt hjälmmodeller och visir

Det finns tre konkreta faktorer som påverkar hjälmens livslängd:
1.

Slag: Är hjälmen utsatt för slag kan den ha sprickor i materialet som du inte ser med blotta
ögat. Vid tveksamhet – byt ut den.

2. Kemikalier: Om hjälmen utsätts för kemikalier riskerar dessa att
försvaga hjälmskalet. G3000, G2000 och G22 är tillverkade
av ABS plast. Ser den normalt blanka ytan påverkad, etsad eller
frätt ut är det ett tydligt tecken att kemikalierna gjort skada.
Vid tveksamhet – byt hjälmen.
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3. När UVICATOR-brickan på hjälmen blivit helt vit har hjälmen
utsatts för så mycket UV-strålning att vi kan förutsätta att
materialet blivit sprött, vilket inte måste vara synligt. Chansa
inte – hjälmen ska bytas.
Utöver dessa tre skäl rekommenderas användare att byta hjälmen
2-5 år efter tillverkning beroende på användning och
arbetsförhållanden.

Hjälmmodell

Hjälmen är märkt med
produktionsdatum
(år+månad) under skärmen.
Exemplet här visar januari
2014.
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V4* visiren monteras i en V43 (V4*) eller V46 (V4*K) och
fästs med länkarmarna V412 i hörselskyddets hjälmfäste
eller visirhjälmfästet P3EV/2.

Visste du att....

du kan vända på inredet
180° och använda din
G3000 bakochfram.
Behöver du bra sikt uppåt
kan det vara en fördel
att få skärmen ur vägen.
G3000 är testad och
godkänd som skyddshjälm även monterad på
det här sättet.

V1C

Rostfritt stål

Visir

V43
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Hjälmkombinationer för skogsbruk finns
både med G22, G2000 och G3000.

G2000/G2001

3M Personlig skyddsutrustning
G3000NOR31V5C

H700/H701

Tryck på hjälm

En hjälm med er tryckta logotyp på uttrycker etablerad professionalitet. Genom att använda er personliga
skyddsutrustning för profilering uttrycker ni också att
skydd och säkerhet är prioriterat och ett centralt värde
inom er företagskultur.
Kontakta din återförsäljare för pris. Du behöver en
eps-fil med det du vill trycka.

Hjälmkombination för skydd mot elektriska ljusbågar, finns med både G2001
och G3001 med gul, blå eller vit hjälm.
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3M Skyddshjälmar
En produktguide över våra
skyddshjälmar och tillbehör.

3M Uvicator visar dig när hjälmen
utsatts för så mycket UV strålning
att den ska bytas ut.

G3000
integrerar
skyddet.

Väl ventilerad för
ökad komfort.

Utrymme för logotryck

Använd den mest synliga bäraren
för att kommunicera er företagsprofil. G3000 kan tryckas fram, bak
och på sidan.

Finns i nio färger.

Den så uppskattade komforten i G3000 ligger i hur väl
inredet får hjälmen att sitta på huvudet, lätt och mycket
väl balanserad. Rattjusteringen ger dig rätt injustering
varje gång du tar hjälmen på dig. Ett stort urval av hörselskydd, visir, integrerade skyddsglasögon mm ger en
heltäckande och flexibel skyddslösning från halsen och
uppåt.

Kort skärm för god sikt uppåt.

ABS – Hjälmskalet
är tillverkat av UVstabiliserad ABS plast.

Integrerade skyddsglasögon

V6 integrerade skyddsglasögon fästs i inredet i
hjälmen och justeras steglöst in i höjd och djupled.
När de inte används fälls de upp och sitter skyddade innanför hjälmskalet. Finns i tre linsfärger: klara,
gula och grå.
Vändbart inrede 180°
Underlättar vid klättring och i
trånga utrymmen.

Hakband

Det nya förbättrade 3-punkts
hakbandet är längre än tidigare
och har försetts med sydd fåll i
ändarna som stoppar i spännet.

Ventilerat huvudband.

Hjälmfäste för hörselskydd och/eller visir

Samtliga våra hörselkåpor passar till G3000 med P3E hjälmfäste.

+
P3EV/2
3M Peltor har ett brett sortiment
av hörselkåpor för kommunikation,
både med kommunikationsradio och
Bluetooth .
™

™

®

Den moderna 3M Peltor X serien finns i 5 modeller som
passar för användning från lätt och medelkraftigt buller till
extremt kraftigt buller. Dämpningsvärde 26-36 dB.
™

™

Klassiska Optime serien ger dig ett
tryggt skydd SNR 26-34 dB.

H31 är utvecklad speciellt
för användning tillsammans
med hjälm. Kåpan har en
avfasning i överkant som
underlätter vid injusteing i
höjdled.

+
V5

Visiren monteras enkelt i V5 hållaren som knäpps
fast i ett hjälmfäste, antingen P3E fästet som
hörselkåpan sitter i, eller ett fäste för enbart visir,
P3EV/2.

5F-11
Slagtåligt
Polykarbonat
visir

5E-11
Polykarbonat
visir med grön
ton DIN5

5B
Nätvisir i
polyamid

5C-1
Nätvisir i
rostfritt stål

5J-1
Nätvisir i etsat
rostfritt stål

