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INNOWACJA I DOŚWIADCZENIE
Nowy, strukturalny hełm strażacki Pacific F15  

BEZPIECZEŃSTWO     WYTRZYMAŁOŚĆ     KOMFORT

CERTYFIKATY
EN 442:2008, CNBOP 4200/2020

1. Kompozytowa skorupa 
Wytrzymała na uderzenia i przebicia. Lekka. Odporna na działanie 

związków chemicznych, promieniowania UV, wysokiej temperatury 
i płomieni. Czas użytkowania wynosi 15 lat. 

2. Poliuretanowy wkład wewnętrzny
Bardzo wysoka bariera termiczna. Strefa zgniotu zapewnia 

wyjątkowo wysoką amortyzację przy jednoczesnej efektywnej 
cyrkulacji powietrza.

3. Cokół z przodu hełmu
Podstawa do montażu dodatkowego wyposażenia:  

zintegrowana latarka, znak jednostki lub inne oznakowanie 
zdefiniowane przez użytkownika.

4. Podstawa skorupy wykonana  
w najnowszej technologii

Umożliwia montowanie różnorodnego wyposażenia (zaczepy do 
masek pełnotwarzowych, latarek).

5. Gogle (PTEPTM), podnoszona i opuszczana  
jednym dotknięciem

Praktyczna i błyskawiczna w obsłudze osłona oczu.  
Odporna na wysoka temperaturę i płomienie. 

Z powłoką anyzadrapaniową i antymigielną.

6. Chowana osłona oczu i twarzy
Ochrona przed cząstkami przemieszczającymi się z dużą 
szybkością. Odporny na wysoką temperaturę i płomienie,  

pokryty powłoką anyzadrapaniową i antymgielną.  
Pasuje do różnych masek. Pole widzenia na całej powierzchni 

bez zniekształceń. Przestawny system osi umożliwia ustawienie 
wizjera w różnych pozycjach.

Konfiguracje hełmu mogą być różne w zależności od certyfikatu

7. Dodatkowe, odblaskowe oznakowania  
(zwiększają widoczność)
(opcjonalne: Niestandardowe naklejki dostępne na życzenie).

8. Wielozadaniowa płyta adaptacyjna EASI-ON-OFF 
BASE (EOB)
Umożliwia mocowanie latarek i innych akcesoriów.
W opcji dostępne zaczepy do masek.

9. Zaczep do zawieszenia hełmu

10. Osłona karku Wykonana z materiału Nomex®

11. Mocowany w 4 punktach Nomexowy® pasek 
podbródkowy 
Klamerkę można ustawić w różnych pozycjach co zapewnia 
maksymalny komfort i stabilizację. Regulacja jedną ręką.

12. Łatwa i szybko zwalniająca się klamerka Pacific
Bezpieczna i łatwa do zapięcia i rozpięcia w rękawicach. 

13. Więźba – 6 punktowy system zawieszenia 
z wyściełaną siatką przepuszczającą powietrze
Zapewnia równomierne rozłożenie wagi i komfort w trakcie 
długotrwałego noszenia hełmu. Nisko położony środek 
ciężkości zapewnia stabilność. Modułowa konstrukcja systemu 
zawieszenia umożliwia łatwą dekontaminacji i wymianę bez użycia 
specjalistycznych narzędzi.

14. Regulowana pokrętłem opaska PACIFIC
Zakres 52–65 cm (dostępny zestaw zmniejszający/zwiększający). 
Łatwa regulacja jedną ręką w rękawicy. Poprawiające komfort 
wyścielenie na części dotykającej czoła i z tyłu opaski.  
9 stopniowy system regulacji wysokości. Obrotowe mocowanie 
umożliwiające indywidualne dopasowanie.


