Det finns inget
utrymme för
kompromisser när det
hettar till på riktigt.
Kompatibla huvud-, ögon-, ansikts- och hörselskydd

På den här arbetsplatsen är vardagen
fylld av extrema temperaturer,
metallgnistor och metallstänk. Det är en
riktigt tuff arbetsmiljö och personalens
säkerhet och komfort måste prioriteras.
Vi på 3M är fullt medvetna om i vilken
tuff miljö du och dina arbetskamrater
arbetar varje dag. Det är också därför
vi har tagit fram en serie med helt
kompatibel personlig skyddsutrustning
som kan bidra till nödvändig
säkerhet och komfort samt till att alla
säkerhetsföreskrifter uppfylls.
I den här broschyren hittar du hela
serien med huvud-, ögon-, ansiktsoch hörselskydd för personlig
skyddsutrustning från 3M. Här
introducerar vi också 3M™ G3501
Skyddshjälm för användning i industriell
miljö.
Kompromissa inte med din
skyddsutrustning när det hettar till på
riktigt.

Personlig
skyddsutrustning
som går att
kombinera.
Det finns inget utrymme för kompromisser när det gäller prestandan för din
personliga skyddsutrustning – särskilt i krävande arbetsmiljöer. Det är vi fullt
medvetna om. Det är därför alla produkter i 3M-serien med huvud-, ögon-, ansiktsoch hörselskydd för personlig skyddsutrustning är utformade så att de ska ge dig
precis det skydd du behöver. Och när skydden används tillsammans finns det inga
luckor – de är säkra, bekväma att använda och uppfyller gällande förordningar.

Känn dig trygg med 3M

Skyddshjälm G3501 för användning i industriell miljö
Hjälm
Hörselskydd
Nackskydd

Frontskydd
Integrerade glasögon
Visir
Visirhållare
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Huvudskydd

•
•
•
•

Mycket höga temperaturer (150 °C)
Stänk av smält metall (MM)
Mycket låga temperaturer (−30 °C)
Elektrisk isolering (440 VAC)

Nya värmetåliga hjälmar för extrema förhållanden
Nya 3M™ Skyddshjälm G3501 är framtagen speciellt
som skydd för dig som arbetar i extrem miljö. Den nya
hjälmen uppfyller EN397:2012 och är det perfekta
skyddet för många typiska användningsområden.

Ny design och nya material ger ett mycket
lätt skydd (med standardinrede 369 g, med
rattjustering 392 g) samtidigt som användning
av befintligt hjälminrede säkerställer komfort,
säkerhet och justerbarhet. Du kan välja
mellan hjälminrede med rattjustering eller
standardinrede samt svettband av plast eller skinn
för bästa möjliga komfort.
Detta värmetåliga skydd som finns i 6 färger
kan också förses med tryck, vilket gör att vi
kan anpassa det till ditt varumärke och till olika
befattningar – utan att kompromissa med
skyddsnivån.
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Ansiktsskydd
Smidigt ansiktsskydd
3M™ Visirhållare V5 ger perfekt integrering av ansiktsskyddet med 3M
Skyddshjälm G3501 och kan användas både med och utan hörselkåpor. När
ansiktsskyddet kombineras med hörselskydd är kåporna inte i vägen för visiret,
vilket gör att du kan vara helt säker på att du har det skydd du behöver.

Detta lättanvända system kan användas
tillsammans med flera olika typer av visir som ger
god balans, bra passform och säker flip-up – ett
bekvämt ansiktsskydd som står emot många olika
risker.
3M™ Visir 5F-11
Visiret är idealiskt för slipning eftersom
det skyddar mot medelhög anslagsenergi
och har högsta möjliga optiska kvalitet och
beläggningsteknik. Det har även skydd mot imma
och repor.
3M™ Visir 5E-11
Detta visir med täthetsgrad 5 är idealiskt för
gassvetsning, gasskärning och slipning eller för
personer som hjälper till vid vanlig svetsning
– och det har även skydd mot medelhög
anslagsenergi.
NYA 3M™ Visir 5XG-IR5
3M™ Visir 5XG-IR5 är specialframtaget
för tappning, provgjutning och gjutning vid
smältugnar. Det har guldbeläggning av hög
kvalitet som skyddar mot den infraröda strålning
och värmestrålning som förekommer nära
smältugnar och skänkar i metallindustrin.
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Ögonskydd
Kompatibla och ändamålsenliga ögonskydd
Förutom ansiktsskydd omfattar 3M:s system
för kompatibel personlig skyddsutrustning
också 3M™ V6 Integrerat ögonskydd. Dessa
integrerade skyddsglasögon kan du alltid ha
med dig och på dig utan att behöva tänka på
om de är kompatibla eller inte, vilket annars är
ett vanligt problem med skyddsglasögon.
De helt justerbara skalmarna ger perfekt passform för många
olika ansiktsformer – och tack vare dem är det enkelt att
förvara glasögonen i hjälmen när de inte används. Tack vare
att de är fästa i hjälminredet är det ingen risk att skyddet
försämras när de används tillsammans med hörselkåpor.

Hörselskydd
Hörselskydd som är en del av systemet
NYA 3M™ G3501 Skyddshjälm för industriell miljö har
samma 30 mm spår som på andra 3M™ skyddshjälmar och
ger mycket bra kompatibilitet med 3M™ hjälmmonterade
hörselkåpor. Detta säkerställer minimal störning och full
justerbarhet för många olika yrkesgrupper.
Den nya hjälmen är kompatibel med alla 3M hjälmmonterade
hörselkåpor, inklusive 3M™ PELTOR™ X-serie,
3M™ PELTOR™ Optime-serie och 3M™ PELTOR™
kommunikationslösningar – det gör det enkelt för dig att välja
en integrerad hörsel- eller kommunikationslösning som är
perfekt för dina behov.
Hörselskydd i 3M™ PELTOR™ X-serie ger den dämpning
du behöver, med en strömlinjeformad och integrerad
lättviktskåpa som klarar tuffa förhållanden.
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Stänk- och
värmeskydd
Hjälm- och nackskydd för extra skydd
3M™ Frontskydd för hjälm FC1-AL och FC1GR samt 3M™ Nackskydd NC1-AL och NC1GR är utformade att ge extra skydd för både
användaren och skyddshjälmen.

FC1-AL och NC1-AL är båda tillverkade av aluminiumtyg
av hög kvalitet som reflekterar värmestrålning och står
emot gnistor och stänk. Detta bidrar till att minska de
påfrestningar från värmen som användaren utsätts för och
förlänger livslängden för hjälmen genom att reducera den
mängd värmestrålning som skyddshjälmen utsätts för. Den
strömlinjeformade designen förhindrar kontakt med annan
utrustning, och tygdelarna kan enkelt bytas ut när de är slitna.
FC1-GR och NC1-GR har samma strömlinjeformade design och
skyddar mot småstänk, när skydd mot extrem värmestrålning
inte behövs.

Kompatibel skyddsutrustning

Känn dig trygg med 3M

Produktkod

Tillbehör

G3501M–VI

Vit/ickeventilerad/med rattjustering

G3501M–GU

Gul/ickeventilerad/med rattjustering

G3501M–RD

Röd/ickeventilerad/med rattjustering

G3501M–GP

Grön/ickeventilerad/med rattjustering

G3501M–BB

Blå/ickeventilerad/med rattjustering

G3501M–OR

Orange/ickeventilerad/med rattjustering

G3501D–VI

Vit/ickeventilerad/med standardinrede

G3501D–GU

Gul/ickeventilerad/med standardinrede

G3501D–RD

Röd/ickeventilerad/med standardinrede

G3501D–GP

Grön/ickeventilerad/med standardinrede

G3501D–BB

Blå/ickeventilerad/med standardinrede

G3501D–OR

Orange/ickeventilerad/med standardinrede

NC1-GR

Nackskydd, bomull + Paraaramid (Kevlar)

NC1-AL

Nackskydd, aluminium

FC1-GR

Frontskydd, bomull + Paraaramid (Kevlar)

FC1-AL

Frontskydd, aluminium

V5

Visirhållare V5

V6B

Integrerade glasögon (grå)

V6C

Integrerade glasögon (gula)

V6E

Integrerade glasögon (klara)

5XG-IR5

Guldpläterat V5 (plant) – täthetsgrad 5

5F-11

Visir (klar polykarbonat) AF+AS

5E-11

Polykarbonat (grön, täthetsgrad 5)

G2M

Inredning

HYG4

Svettband (skinn)

GH4

3-punkts hakband

H510P3E

3M™ PELTOR™ hörselkåpa Optime I

H520P3E

3M™ PELTOR™ hörselkåpa Optime II

H530P3E

3M™ PELTOR™ hörselkåpa Optime III

X1P3E

3M™ PELTOR™ hörselkåpa X1

X2P3E

3M™ PELTOR™ hörselkåpa X2

X3P3E

3M™ PELTOR™ hörselkåpa X3

X4P3E

3M™ PELTOR™ hörselkåpa X4

X5P3E

3M™ PELTOR™ hörselkåpa X5

MT53H7P34400-EU

3M™ PELTOR™ LiteCom Headset

www.3M.se/personskydd

Gå in på
eller kontakta din lokala återförsäljare för mer information

3M Svenska AB
Personlig skyddsutrustning
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
Tel: 0370-65 65 65 Kundservice
Fax: 0370-65 65 99 Kundservice
kundservice@mmm.se
www.3M.se/personskydd
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