
Védősisakok
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Rendkívül rugalmas – maximálisan kényelmes. 
Az uvex perfexxion funkcionális védősisak különösen 
 rugalmas megoldás: a termék akár ipari sisakként, akár 
hegymászó- vagy kerékpárossisakként használva is megfe-
lel a vonatkozó szabványoknak – tökéletes, ergonomikus 
 illeszkedése és optimális klímaszabályozása révén pedig 
 különösen kényelmes viselet.

A fej innovatív védelme. Mérhetően kényelmesebb viselet.
Az uvex i-gonomics maximális funkcionalitást és első osztályú kényelmet biztosít: Az innovatív termékrendszer tökéletesen 
alkalmazkodik az emberi fej formájához, könnyű, és optimális klímaszabályozást biztosít. A védősisak viselése érezhetően 
kényelmesebbé vált – így csapata mindig teljes körű védettség mellett, 100%-os hatékonysággal dolgozhat.

uvex i-gonomics

uvex perfexxion
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súly 4,7 
 Kényelmes viselet, nagyobb teljesítmény

• Vizsgálati módszer: A sisak súllyal való 
 terhelése/minősített szabványok 

• Vizsgálati eredmény: 628 g / 3 minősített 
szabvány = 209 g

4,33

klíma 4,6
Csökkentett izzadás a kellemesebb 
viselés érdekében 

• Vizsgálati módszer: 
Szellőzési teszt 
klímakamrában

• Vizsgálati eredmény: 
Párolgási érték = 65%  

erő 3,7 
A fej megbízható védelme, 
 optimális ütéscsillapítás

• Vizsgálati módszer: ütéscsillapítás 
a fejtetőn és az oldalsó területen

• Vizsgálati eredmény: maradék 
erő a fejtetőnél = 4,7 kN,
lefékezési késleltetés az oldalsó 
területen = 90 g

Maradék erő

Lefékezési késleltetés

A tehermentesítési indexet három indexérték (IV) 
átlagából számítják ki: az erő, a súly és a hőmér-
séklet, és az értéke 0 (= rossz) és 5 (= kitűnő) között 
lehet.

Relief Index

0

600 g

5

180 g

0

10 %

5

70 %

0

10 kN

5

3 kN

0

300 g

5

0 g
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Szabványok áttekintése
EN 397 · EN 50365

EN�397 – Ipari védősisakok
Védelem leeső tárgyak és a becsapódásuk következményei, például agyi károsodás és koponyatörés ellen

Alapkövetelmények az EN 397 szabvány szerint minősített 
védősisakoknak az alábbi követelményeknek kell megfelel-
niük.
• Ütéscsillapítás függőleges irányban 
•  Áthatolással szembeni ellenállás (éles és hegyes tárgyak-

kal szemben)
• Lángállóság
•  Az állszíjnak minimum 150�N és maximum 250�N erő között 

oldania kell

Opcionális követelmények: az EN 397 szabvány szerint 
 minősített védősisakok az alábbi követelményeknek is meg-
felelhetnek, de nem kötelező jelleggel.
• Nagyon alacsony hőmérsékletek (–20 °C vagy –30 °C)
• Nagyon magas hőmérsékletek (150 °C)
• Elektromos szigetelés (440 V)
• Olvadt fém (MM)
• Oldalirányú alakváltozás

EN 50365 – Villamosan szigetelő védősisak kisfeszültségű villamos berendezésekben 
való használatra
Védelmet nyújt az elektromos áramütés ellen és a fejen áthaladó veszélyes elektromos árammal szemben

Követelmények: 
•  Az összes sisaknak az EN 397 követelményeinek is meg 

kell felelnie
•  Védelem váltakozó feszültséggel szemben 1000 V-ig (AC) 

vagy egyenfeszültséggel szemben 1500 V-ig (DC) 
•  A szigetelősisakok nem tartalmazhatnak vezetőképes 

 alkatrészt
•  A szellőzőnyílásoknak (ha vannak) meg kell gátolniuk a 

 véletlen érintkezést áram alatt lévő alkatrészekkel

Nagyon alacsony 
hőmérsékletek 
(–20 °C vagy 
–30 °C)

uvex airwing uvex super boss uvex pheos uvex pheos alpine

Nagyon magas 
hőmérsékletek 
(150 °C)

uvex thermo boss

Elektromos 
 szigetelés 
(440 V)

uvex airwing E uvex thermo boss

Olvadt fém (MM)

uvex pheos

Oldalirányú alak-
változás



uvex pheos alpine

uvex perfexxion

uvex perfexxion
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A szabványok áttekintése
EN 12492 · EN 14052

EN�12492 – Hegymászósisakok
A hegymászók által végzett tevékenységek során esetleg előforduló veszélyek elleni védelem

Követelmények: 
• Ütéscsillapítás – függőleges, frontális, oldalirányú, hátsó
• Áthatolással szembeni ellenállás
• Rögzítőrendszer (állpánt kioldása min. 500�N erőnél)
•  Hordozóelem szilárdsága: az állpánt maximum 25�mm-t 

nyúlhat
•  Hordozóelem hatékonysága: a sisak nem csúszhat le a 

 fejről

EN�14052 – Nagy védőképességű ipari védősisakok
Védelmet nyújtanak a leeső tárgyak és oldalirányú ütések, valamint az ezek eredményeként előforduló 
 agykárosodás, illetve koponya- és nyaki sérülések ellen

Alapkövetelmények: 
• Ütéscsillapítás – függőleges és oldalirányú
•  Áthatolással szembeni ellenállás – függőleges és 

 oldalirányú
•  A rögzítőrendszerrel kapcsolatos követelmények: az 

 állpántnak minimum 150�N és maximum 250 N erő között 
oldania kell

•  A rögzítőrendszerrel hatékonysága: az ütéselnyelési és 
 áthatolási teszt során a sisaknak nem szabad leválnia a 
tesztfejről

• Lángállóság

Az EN 14052 szabvány szerint minősített védősisakok az 
alábbi követelményeknek is megfelelhetnek, de nem kötele-
ző jelleggel.

Opcionálisan:
•  Nagyon alacsony hőmérsékletek 

(–20 °C, -30 °C vagy –40 °C)
• Nagyon magas hőmérsékletek (150 °C)
• Sugárzó hő
• Elektromos szigetelés
• Olvadt fém (MM)
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uvex perfexxion
Állítható fejvédelem az optimális kényelemért

Tökéletes illeszkedést biztosító, 
változtatható szélesség- és 
 magasságbeállítás

Nincs túlmelegedés
Hat állítható szellőzőnyílás 
az optimális szellőzésért

Rugalmas használat
Rögzítőmechanizmus ipari 
 védősisakként (EN�14052), 
 hegymászósisakként (EN�12492) 
vagy kerékpárossisakként 
(EN�1078) való használathoz

Fokozott kényelmet
biztosító kipárnázott 
belső és belső háló

Az uvex perfexxion az ipari sisakként, illetve hegy-
mászó- vagy kerékpárossisakként való használatra 
 vonatkozó valamennyi védelmi szabványnak megfelel – 
optimális klímaszabályozó rendszere és ergonomikus 
 illeszkedése révén pedig különösen kényel-  
mes viselet.

ipari védősisak 
(EN 14052)

kerékpárossisak 
(EN 1078)
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Védősisakok
uvex perfexxion

uvex perfexxion
• Az EN 14052, 12492 és 1078 szabványok egyedi kombinációja
• Védősisak uvex arcvédők, hallásvédő fültokok és lámpák rögzítésére 

 szolgáló csatlakozókkal
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok 

 csatlakoztatásához
• Kiegészítő oldalsó csatlakozók különféle tartozékok rögzítéséhez
•  Megfelel az alábbi szabványoknak: 

EN 14052 – Nagy védőképességű ipari védősisakok
EN�12492 – Hegymászósisakok
EN 1078 – Fejvédők kerékpárosok részére

•  Hat változtatható és kényelmes szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
• Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség és magasság változtatható 

 beállításához
• Fejkosár kényelmes belső hálóval a nagyobb kényelemért
• Optimális illeszkedés a két különböző méretnek (M és L) köszönhetően.
• Nincs szükség további állpántra az új rögzítőmechanizmusnak köszön-

hetően. A nagy védőképességű ipari védősisakra vonatkozó EN�14052, 
a hegymászósisakokra vonatkozó EN�12492 és a kerékpáros fejvédők-
re vonatkozó EN�1078 szabvány követelményeinek egyszerű kombiná-
ciója.

uvex perfexxion fényvisszaverő készlet
• Erősen fényvisszaverő matricakészlet
• Egyszerűen felragasztható
• Az uvex perfexxion védősisakokhoz megfelelő

2018 első 
negyedévétől 

kapható

uvex perfexxion
Cikkszám 9720.020 9720.021 9720.030 9720.031 9720.920 9720.921 9720.930 9720.931
Szín fehér fehér, logóval fehér fehér, logóval fekete fekete, logóval fekete fekete, logóval
Változat rövid karimás rövid karimás rövid karimás rövid karimás rövid karimás rövid karimás rövid karimás rövid karimás
Szabvány EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052

EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492
EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078

Méretek M (52–57�cm) M (52–57�cm) L (58–63�cm) L (58–63�cm) M (52–57�cm) M (52–57�cm) L (58–63�cm) L (58–63�cm)
Kisker. egység 1 1 1 1 1 1 1 1
Kartonban lévő 6 6 6 6 6 6 6 6
mennyiség

uvex perfexxion fényvisszaverő készlet
Cikkszám 9790.083
Kisker. egység 1

9720.020

9720.021

9720.920

9720.921
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 uvex pheos IES
Az IES biztosítja, hogy a szemüveg mindig a helyén legyen.

A sisakok és a munkavédelmi szemüvegek kombinálásakor 
a szemüveg helyzete a sisakhéj helyzetétől függ. Ha a si-
sakhéj egy véletlen mozdulat miatt elcsúszik, akkor ezzel 
együtt az arcvédő is mozog, ami a látásviszonyok megvál-
tozása miatt veszélyhelyzetet teremt.

Az IES az Integrated Eyewear System, azaz a beépített 
szemvédő rendszer rövidítése: a rendszerrel az uvex pheos 
védőszemüveg feltolható az uvex pheos sisak belsejébe, 
vagy lehúzható a szem elé. A csúszóelem el tud fordulni, így 
a sisak mozgása nincs hatással a szemüveg helyzetére.

Integrated Eyewear System
Az uvex pheos védőszemüveg 
orrnyerge bepattintható a fog-
lalatba, és a fejkosárban lévő 
csúszóelemben rögzül.

Az uvex pheos IES működése
A sisakon belül tárolóhelyet 
 alakítottunk ki a védőszem-
üvegnek. Ha a védőszemüvegre 
szükség van, gyorsan és 
 egyszerűen lehúzható.

Fokozott biztonság
Egyedülálló kialakításának köszönhetően a 
 sisakot ért erőhatások nem adódnak át a védő-
szemüvegre, így a lehető legnagyobb védelmet 
nyújtja.

Fokozott rugalmasság
Az uvex védőszemüvegek szférikus lencséi 
nemcsak széles látómezőt és optimális 
 illeszkedést biztosítanak, de színezett lencséket 
és különféle lencsebevonatokat is választhat 
hozzájuk.

Egyszerű használat
A beépített szemüveges, csiptetős rendszernek 
köszönhetően a védőszemüveg egyszerűen 
csatlakoztatható, illetve levehető a tisztításhoz 
vagy a cseréhez.

2013
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Védősisakok
 uvex pheos IES · uvex pheos B · uvex pheos B-WR

 uvex pheos IES
• Védősisak IES rendszerrel, valamint csatlakozókkal uvex arcvédők, hallásvédő fültokok és 

 lámpák rögzítéséhez
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
• Megfelel az EN�397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony hőmérsékletekkel (–30�°C) és az 

olvadt fémcseppekkel (MM) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek
• Három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
• Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség változtatható beállításához, emellett lehetőség van az uvex 

pheos, az uvex pheos s vagy az uvex i-works védőszemüvegek rögzítésére is  
• A textilpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet biztosít

uvex pheos B · uvex pheos B-WR
• Védősisak uvex arcvédők, hallásvédő fültokok és lámpák rögzítésére szolgáló csatlakozókkal
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
• Megfelel az EN�397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony hőmérsékletekkel (–30�°C) és az 

olvadt fémcseppekkel (MM) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek
• Három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
• Hagyományos fejkosár a kényelmesen beállítható viselés érdekében (uvex pheos B)
• Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség változtatható beállításához (uvex pheos B-WR)
• A textilpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet biztosít

uvex pheos IES
Cikkszám 9772.040 9772.140 9772.240 9772.340 9772.540
Szín fehér sárga narancssárga piros kék
Változat Hosszú karima és IES (Integrated Eyewear System) 
Szabvány 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
Méretek 55–61�cm 55–61�cm 55–61�cm 55–61�cm 55–61�cm
Kisker. egység 1 1 1 1 1
Kartonban lévő 25 25 25 25 25
mennyiség

uvex pheos B
Cikkszám 9772.020 9772.120 9772.220 9772.320 9772.520 9772.920
Szín fehér sárga narancssárga piros kék fekete

Változat hosszú hosszú hosszú hosszú hosszú hosszú 
karimás karimás karimás karimás karimás karimás

Szabvány 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

Méretek 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm
Kisker. egység 1 1 1 1 1 1
Kartonban lévő 25 25 25 25 25 25
mennyiség

uvex pheos B-WR
Cikkszám 9772.030 9772.130 9772.230 9772.330 9772.430 9772.530 9772.930
Szín fehér sárga narancssárga piros zöld kék fekete
Változat hosszú hosszú hosszú hosszú hosszú hosszú hosszú 

karimás karimás karimás karimás karimás karimás karimás
Szabvány 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
Méretek 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Kisker. egység 1 1 1 1 1 1 1
Kartonban lévő 25 25 25 25 25 25 25
mennyiség

9772.040

9772.240

9772.140

9772.320

9772.520

9772.430

9772.930

2013
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Védősisakok
uvex pheos B-S-WR · uvex pheos E · uvex pheos E-WR

 uvex pheos B-S-WR
• Védősisak uvex arcvédők, hallásvédő fültokok és lámpák rögzítésére 

 szolgáló csatlakozókkal
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakozta-

tásához
• Megfelel az EN�397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony hőmér-

sékletekkel (–30�°C) és az olvadt fémcseppekkel (MM) kapcsolatos 
 kiegészítő követelményeknek

• Három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
• Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség változtatható beállításához 
• Rövidebb karima, így nagyobb látószögben lehet felfelé látni
• A textilpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet 

biztosít

uvex pheos E · uvex pheos E-WR
• Védősisak uvex arcvédők, hallásvédő fültokok és lámpák rögzítésére 

szolgáló csatlakozókkal
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakozta-

tásához
• Villanyszerelők is használhatják, mivel a sisakhéj teljesen zárt
• Megfelel az EN�397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony hőmér-

sékletekkel (–30�°C) és az olvadt fémcseppekkel (MM) kapcsolatos 
 kiegészítő követelményeknek, emellett az EN�50365 szabvány szerint 
tanúsított (1000�V�AC)

• Hagyományos fejkosár a kényelmesen beállítható viselés érdekében 
(uvex pheos E)

• Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség változtatható beállításához (uvex 
pheos E-WR)

• A textilpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet 
biztosít

uvex pheos B-S-WR
Cikkszám 9772.031 9772.131 9772.332 9772.531 9772.832 9772.932
Szín fehér sárga piros kék sötétszürke fekete
Változat rövid karimás rövid karimás rövid karimás rövid karimás rövid karimás rövid karimás
Szabvány 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
Méretek 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Kisker. egység 1 1 1 1 1 1
Kartonban lévő 25 25 25 25 25 25
mennyiség

uvex pheos E
Cikkszám 9770.020 9770.120
Szín fehér sárga
Változat hosszú karimás hosszú karimás
Szabvány EN 397 EN 397

EN 50365 (1000 V AC) EN 50365 (1000 V AC)
–30 °C, MM –30 °C, MM

Méretek 51–61�cm 51–61�cm
Kisker. egység 1 1
Kartonban lévő 25 25
mennyiség

uvex pheos E-WR
Cikkszám 9770.030 9770.130 9770.230 9770.330 9770.430 9770.530
Szín fehér sárga narancssárga piros zöld kék
Változat hosszú karimás hosszú karimás hosszú karimás hosszú karimás hosszú karimás hosszú karimás
Szabvány EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

EN 50365 (100 V AC) EN 50365 (100 V AC) EN 50365 (100 V AC) EN 50365 (100 V AC) EN 50365 (100 V AC) EN 50365 (100 V AC)
–30 °C, MM –30 °C, MM –30 °C, MM –30 °C, MM –30 °C, MM –30 °C, MM

Méretek 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Kisker. egység 1 1 1 1 1 1
Kartonban lévő 5 5 5 5 5 5
mennyiség

9770.020 9770.230 9770.430 9770.5309770.120

9772.332 9772.832 9772.932
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Védősisakok
uvex pheos E-S-WR · uvex 9780 antisztatikus · uvex 9780 antistatic-WR

uvex pheos E-S-WR
• Védősisak uvex arcvédők, hallásvédő fültokok és lámpák rögzítésére 

 szolgáló csatlakozókkal
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakozta-

tásához
• Villanyszerelők is használhatják, mivel a sisakhéj teljesen zárt
• Megfelel az EN�397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony 

 hőmérsékletekkel (–30�°C) és az olvadt fémcseppekkel (MM) 
 kapcsolatos kiegészítő követelményeknek, emellett az EN�50365 
szabvány szerint tanúsított (1000�V�AC)

• Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség változtatható beállításához 
• Rövidebb karima, így nagyobb látószögben lehet felfelé látni
• A textilpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet 

biztosít

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakozta-

tásához
• Megfelel az EN�397 szabványnak, valamint az olvadt fémcseppekkel 

(MM) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek
• Korlátozás nélkül használható az I-es és II-es csoportba tartozó beren-

dezésekkel, potenciálisan robbanásveszélyes légkörben 
(a 94/9/EK ATEX-irányelvvel összhangban).

• Három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
• Hagyományos fejkosár a kényelmesen beállítható viselés érdekében 

(uvex�9870 antistatic)
• Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség változtatható beállításához (uvex 

9870 antistatic-WR)
• A textilpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet 

biztosít

uvex pheos E-S-WR
Cikkszám 9770.031 9770.131 9770.231 9770.331 9770.431 9770.531 9770.832 9770.931
Szín fehér sárga narancssárga piros zöld kék sötétszürke fekete
Változat rövid rövid rövid rövid rövid rövid rövid rövid 

karimás karimás karimás karimás karimás karimás karimás karimás
Szabvány EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

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)
–30 °C, MM –30 °C, MM –30 °C, MM –30 °C, MM –30 °C, MM –30 °C, MM –30 °C, MM –30 °C, MM

Méretek 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Kisker. egység 1 1 1 1 1 1 1 1
Kartonban lévő 5 5 5 5 5 5 5 5
mennyiség

uvex 9780 antistatic uvex 9780 antistatic-WR
Cikkszám 9780.020 9780.030 9780.550
Szín fehér fehér égkék
Változat hosszú karimás hosszú karimás hosszú karimás
Szabvány EN 397 EN 397 EN 397 

ATEX-irányelv ATEX-irányelv ATEX-irányelv
94/9/EK 94/9/EK 94/9/EK

Méretek 51–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Kisker. egység 1 1 1
Kartonban lévő 25 25 25
mennyiség

9780.0309780.020 9780.550

9770.8329770.1319770.031
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Védősisakok
uvex pheos alpine

 uvex pheos alpine
• Multifunkciós védősisak a magasban végzett munkákhoz és mentési 

műveletekhez
• Egyesíti az ipari munkavédelmi sisakokra vonatkozó EN 397 és a 

 hegymászósisakokra vonatkozó EN 12492 szabvány előírásait
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakozta-

tásához
• Lehetőséget biztosít fejlámpa, szemüveg és arcvédő csatlakoztatására
• Megfelel az EN�397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony 

 hőmérsékletekkel (–30�°C) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek
• Az EN�12492 szabvány szerinti, négypontos, szilárd rögzítésű állszíj
• Az EN�397 szabványnak megfelelő állszíj mellékelve (cikkszám: 

9790.005)
• A könnyű ABS sisakhéj magas szintű védelmet és tartósságot biztosít

• A textilpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést 
és kiemelkedő kényelmet biztosít

• Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség változtatható 
 beállításához 

• Rövidebb karima, így nagyobb látószögben lehet felfelé 
látni

• Alapfelszerelésként fekete PU izzadságfelszívó pánttal
(cikkszám: 9760.009); opcionálisan műbőrből készült, 
könnyű, izzadságfelszívó pánttal (cikkszám: 9760.005)

uvex pheos alpine
Cikkszám 9773.050 9773.150 9773.250 9773.350 9773.450 9773.550 9773.950
Szín fehér sárga narancssárga piros zöld kék fekete
Változat rövid karimás rövid karimás rövid karimás rövid karimás rövid karimás rövid karimás rövid karimás
Szabvány EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492
–30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C

Méretek 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Kisker. egység 1 1 1 1 1 1 1
Kartonban lévő 6 6 6 6 6 6 6
mennyiség

9773.050 9773.3509773.150

9773.450

9773.250

9773.550 9773.950

2013
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Védősisakok
uvex pheos forest · fényvisszaverő csíkok

uvex pheos fényvisszaverő
készlet L
(a sisak színe választható)

uvex pheos fényvissza-
verő készlet M
• Erősen fényvisszaverő matricakészlet
• Extrém fényességet biztosító prizmás 

fóliáréteggel
• Egyszerűen felragasztható
• Megfelelő minden uvex pheos és uvex 

pheos alpine védősisakhoz

uvex pheos fényvisszaverő készlet L
• Védősisak erősen fényvisszaverő 

matricakészlettel
• A sisakokat felragasztott 

 matricákkal szállítjuk
• Az egyéni kialakítású sisakokat 

nem vesszük vissza

uvex pheos erdészeti védősisakkészlet
• A kifejezetten az erdészeti munkákhoz kifejlesztett készlet uvex pheos 

B-WR védősisakból (9772.230), uvex�dBex teljes hallásvédő fültok 
(3000.165) és fémhálós arcvédőből (9790.044) áll.

• Megfelel az EN 166, 1731, 352-1 és 397 szabványoknak, valamint a 
 nagyon alacsony hőmérsékletekkel (–30�°C) kapcsolatos kiegészítő 
 követelményeknek

• A rögzíthető állású hálós arcvédő szabad látómezőt biztosít, miközben 
megvédi a viselőt az idegen tárgyaktól 

• A védősisak által nyújtott teljes körű védelmet a fültokok egészítik ki
• Három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
• Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség változtatható beállításához 

  Fontos:
Ha a készletet hallásvédelem nélkül használja, további adapterekre van 
szükség az arcvédő csatlakoztatásához (cikkszám: 9790.042).

uvex pheos fényvisszaverő készlet M
Cikkszám 9790.018
Kisker. egység 1

  Kérjük, hogy hívja ingyenes 
forródrótunkat a 
+36 30 477 3135 számon.

uvex pheos fényvisszaverő készlet L
Cikkszám Szín Változat
9772.026 fehér uvex pheos B fényvisszaverő matricával
9772.126 sárga uvex pheos B fényvisszaverő matricával
9772.226 narancssárga uvex pheos B fényvisszaverő matricával
9772.326 piros uvex pheos B fényvisszaverő matricával
9772.526 kék uvex pheos B fényvisszaverő matricával
9772.926 fekete uvex pheos B fényvisszaverő matricával
9772.035 fehér uvex pheos B-WR fényvisszaverő matricával
9772.138 sárga uvex pheos B-WR fényvisszaverő matricával
9772.236 narancssárga uvex pheos B-WR fényvisszaverő matricával
9772.538 kék uvex pheos B-WR fényvisszaverő matricával
9772.936 fekete uvex pheos B-WR fényvisszaverő matricával
9772.038 fehér uvex pheos B-S-WR fényvisszaverő matricával
9772.137 sárga uvex pheos B-S-WR fényvisszaverő matricával
9772.537 kék uvex pheos B-S-WR fényvisszaverő matricával
9770.026 fehér uvex pheos E fényvisszaverő matricával
9770.126 sárga uvex pheos E fényvisszaverő matricával
9770.036 fehér uvex pheos E-WR fényvisszaverő matricával
9770.136 sárga uvex pheos E-WR fényvisszaverő matricával

uvex pheos erdészeti védősisakkészlet
Cikkszám 9774.233
Változat Teljes készlet erdészeti munkákhoz
Szabvány EN 397, EN 1731, EN 352-1, EN 166

–30�°C
Szín narancssárga 
Méretek 52–61�cm
Kisker. egység 1
Kartonban lévő 25
mennyiség

Az uvex pheos erdészeti védősisakkészlet egyedi elemei
Cikkszám Kisker. egység
9790.040 Sisakra szerelt tartó 1 db
9790.044 Hálós arcvédő (fém) vagy 1 db
9790.043 Hálós arcvédő (nejlon) 1 db
3000.165 Sisakra csatlakoztatható uvex dBex 3000H 1 pár

hallásvédő fültok
9790.042 Adapter (hallásvédő fültok nélküli sisakra való 1 pár

csatlakozta táshoz)

9790.018

9774.233
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Védősisakok
uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss

uvex airwing B · uvex airwing B-WR
• Védősisak uvex arcvédők és hallásvédő fültokok rögzítésére szolgáló 

csatlakozókkal 
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakozta-

tásához
• Megfelel az EN�397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony hőmér-

sékletekkel (–30�°C) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek
• Három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért

• Hagyományos fejkosár a kényelmesen beállítható viselés érdekében 
(uvex airwing B)

• Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség változtatható beállításához (uvex 
airwing B-WR)

• A textilpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet 
biztosít

uvex super boss
• Védősisak uvex arcvédők és hallásvédő fültokok rögzítésére szolgáló 

 csatlakozókkal 
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakozta-

tásához
• Megfelel az EN�397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony 

 hőmérsékletekkel (-20 °C) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek
• Hagyományos fejkosár a kényelmesen beállítható viselés érdekében 
• Állítható oldalsó szellőzőnyílások
• A textilpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet 

biztosít

uvex airwing B
Cikkszám 9762.020 9762.120 9762.220 9762.320 9762.420 9762.520 9762.920
Szín fehér sárga narancssárga piros zöld kék fekete
Változat hosszú karimás hosszú karimás hosszú karimás hosszú karimás hosszú karimás hosszú karimás hosszú karimás
Szabvány EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

–30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C
Méretek 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm
Kisker. egység 1 1 1 1 1 1 1
Kartonban lévő 25 25 25 25 25 25 25
mennyiség

uvex airwing B-WR
Cikkszám 9762.030 9762.130 9762.230 9762.330 9762.430 9762.530
Szín fehér sárga narancssárga piros zöld kék
Változat hosszú karimás hosszú karimás hosszú karimás hosszú karimás hosszú karimás hosszú karimás
Szabvány EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

–30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C
Méretek 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Kisker. egység 1 1 1 1 1 1
Kartonban lévő 25 25 25 25 25 25
mennyiség

uvex super boss
Cikkszám 9750.020 9750.120 9750.520
Szín fehér sárga kék
Változat hosszú karimás hosszú karimás hosszú karimás
Szabvány EN 397 EN 397 EN 397 

-20 °C -20 °C -20 °C
Méretek 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Kisker. egység 1 1 1
Kartonban lévő 25 25 25
mennyiség

9762.020 9762.4209762.220

9762.130 9762.330 9762.530

9762.920

9750.020 9750.5209750.120
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Védősisakok
 uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss

 uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR
• Védősisak uvex arcvédők és hallásvédő fültokok rögzítésére szolgáló 

csatlakozókkal 
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakozta-

tásához
• Megfelel az EN�397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony hőmér-

sékletekkel (–30�°C) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek
• Három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
• Hagyományos fejkosár a kényelmesen beállítható viselés érdekében 

(uvex airwing B-S)
• Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség változtatható beállításához (uvex 

airwing B-S-WR)
• Rövidebb karima, így nagyobb látószögben lehet felfelé látni
• A textilpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet 

biztosít

uvex thermo boss
• Védősisak uvex arcvédők és hallásvédő fültokok rögzítésére szolgáló 

 csatlakozókkal 
• A sisakhéj hőálló polikarbonátból készül, és magas környezeti 

 hőmérséklet esetén használható.
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakozta-

tásához
• Megfelel az EN 397 szabványnak, valamint a kiegészítő követelmé-

nyeknek (440�V�AC) +150�°C
• Hagyományos fejkosár a kényelmesen beállítható viselés érdekében 
• A textilpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet 

biztosít

uvex airwing B-S
Cikkszám 9762.021 9762.121 9762.221 9762.321 9762.421 9762.521
Szín fehér sárga narancssárga piros zöld kék
Változat rövid karimás rövid karimás rövid karimás rövid karimás rövid karimás rövid karimás
Szabvány EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

–30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C
Méretek 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm
Kisker. egység 1 1 1 1 1 1
Kartonban lévő 25 25 25 25 25 25
mennyiség

uvex airwing B-S-WR
Cikkszám 9762.031 9762.131 9762.231 9762.331 9762.431 9762.531
Szín fehér sárga narancssárga piros zöld kék
Változat rövid karimás rövid karimás rövid karimás rövid karimás rövid karimás rövid karimás
Szabvány EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

–30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C
Méretek 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Kisker. egység 1 1 1 1 1 1
Kartonban lévő 25 25 25 25 25 25
mennyiség

uvex thermo boss
Cikkszám 9754.000 9754.100 9754.300
Szín fehér sárga piros
Változat hosszú karimás hosszú karimás hosszú karimás
Szabvány EN 397 EN 397 EN 397 

+150 °C +150 °C +150 °C
440�V�AC 440�V�AC 440�V�AC

Méretek 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Kisker. egység 1 1 1
Kartonban lévő 25 25 25
mennyiség

9754.000 9754.3009754.100

9762.021 9762.121 9762.221

9762.331 9762.431 9762.531
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Védősisakok
 uvex pheos arcvédő rendszer

 uvex pheos arcvédő
• uvex supravision excellence bevonattechno-

lógiával ellátott polikarbonát arcvédők
• Két alternatív rögzítési móddal kapható – 

 mechanikus karokkal vagy automatikus mág-
neses csatlakozóval

• A 9906.002 és 9906.003 cikkszámú arcvé-
dők kompatibilisek az uvex pheos E-S-WR és 
az uvex pheos B-S-WR védősisakokkal, vala-
mint a nagy magasságokban végzett mun-
kákhoz való uvex pheos alpine védősisakok-
kal (az uvex pheos alpine védősisakkal 
együttes használathoz szükséges arcvédő 
adapter cikkszáma 9790.067)

• Az uvex pheos SLB 1 és az uvex pheos SLB 2 
arcvédők az uvex pheos E-S-WR védősisak-
kal kombinálhatók

• A 9906.002 számú arcvédő az uvex pheos 
K2H (mechanikus) hallásvédő fültokkal kom-
binálható (cikkszám 2600.204)

• A 9906.003 számú arcvédő az uvex pheos 
K2H magnet hallásvédő fültokkal kombinál-
ható (cikkszám: 2600.205)

• A látómezők cserélhetők
• Megfelel az EN 166 és az EN 170 szabvá-

nyoknak, valamint tanúsítva van a 3-as (folya-
dékok) és a 9-es (olvadt fém és forró szilárd 
tárgyak) alkalmazási területhez

• Az uvex pheos SLB 1 (cikkszám 9906.005 és 
9906.006) arcvédők a GS-ET 29 tanúsítvány 
alapján az 1-es (4 kA) elektromos ív elleni 
arcvédők kategóriájába tartoznak

• Az uvex pheos SLB 2 (cikkszám 9906.007 és 
9906.008) arcvédők a GS-ET 29 tanúsítvány 
alapján az 2-es (7 kA) elektromos ív elleni 
arcvédők kategóriájába tartoznak

 A sisakot nem tartalmazza!

uvex pheos uvex pheos magnetic
Cikkszám 9906.002 9906.003
Tartalék látómező 9906.013 9906.013
Változat uvex supravision excellence uvex supravision excellence

mechanikus karokkal mágneses karokkal
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Keret fekete fekete

W 166 3 8-2 9 B CE 0196 W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Lencsék PC, víztiszta PC, víztiszta

UV 400 UV 400
2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196 2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196

Kisker. egység 1 1

uvex pheos SLB 1 uvex pheos SLB 1 magnetic
Cikkszám 9906.005 9906.006
Tartalék látómező 9906.012 9906.012
Változat uvex supravision excellence uvex supravision excellence

tanúsított 1-es kategóriájú, elektromos ív tanúsított 1-es kategóriájú, elektromos ív
elleni arcvédők, mechanikai karokkal elleni arcvédők, mágneses karokkal

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Keret fekete fekete

W 166 3 8-2 9 B CE 0196 W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Lencsék PC, víztiszta PC, víztiszta

UV 400 UV 400
2C-1.2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 2C-1.2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196

Kisker. egység 1 1

uvex pheos SLB 2 uvex pheos SLB 2 magnetic
Cikkszám 9906.007 9906.008
Tartalék látómező 9906.017 9906.017
Változat uvex supravision excellence uvex supravision excellence

tanúsított 2-es kategóriájú, elektromos ív tanúsított 2-es kategóriájú, elektromos ív
elleni arcvédők, elleni arcvédők,
mechanikai karokkal és állvédővel mágneses karokkal és állvédővel

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Keret fekete fekete

W 166 3 8-2 9 B CE 0196 W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Lencsék PC, kék PC, kék

UV 400 UV 400
2C-1.2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 2C-1.2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196

Kisker. egység 1 1

9906.005
9906.002

9906.0089906.007

9906.003 
9906.006
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Védősisakok
uvex pheos arcvédő rendszer

 uvex pheos arcvédő rendszer
Arcvédő adapter Sisakadapter

Cikkszám 9790.067 9790.078
Változat A magasban végzett munkákhoz való Sisakadapter és uvex pheos K2H

uvex pheos alpine védősisakkal magnet fülvédő tokhoz (2600.205)
együtt használva
(az arcvédő nincs mellékelve)

Kisker. 1 1 pár
egység

Napfényszűrő/esővédő Mikroszálas tok
Cikkszám 9790.074 9954.326
Változat Védelem a nappal és az esővel szemben; Textilzsák az uvex arcvédők és sisakok

nem kombinálható tároláshoz és a szállításhoz,
az uvex pheos SLB 1 és fekete
az uvex pheos SLB 2 arcvédőkkel

Kisker. 1 1
egység

Az uvex pheos arcvédők és az uvex védősisakok párosítása

Cikkszám Arcvédő keret Arcvédő Védelem Megfelelő sisakok Hallásvédő fültokok

9906.002 mechanikai polikarbonát, 
 víztiszta

védelem a mecha-
nikai behatásokkal 
szemben 
(pl. szikrák, 
 szilánkok)

minden rövid 
 karimás 
uvex pheos sisak

uvex pheos alpine 
(9790.067 számú 
arcvédő adapter-
rel)

2600.204

9906.003 mágneses polikarbonát, 
 víztiszta

védelem a mecha-
nikai behatásokkal 
szemben 
(pl. szikrák, 
 szilánkok)

2600.205

9906.005 mechanikai polikarbonát, 
 víztiszta
UV-elnyelő 
 réteggel

védelem az elekt-
romos ívekkel 
szemben 4�kA-ig

uvex pheos 
E-S-WR kérésre

9906.006 mágneses polikarbonát, 
 víztiszta
UV-elnyelő 
 réteggel

védelem az elekt-
romos ívekkel 
szemben 4�kA-ig

9906.007 mechanikai polikarbonát, kék 
UV-elnyelő 
 réteggel és 
 állrésszel

védelem az elekt-
romos ívekkel 
szemben 7 kA-ig

9906.008 mágneses polikarbonát, kék 
UV-elnyelő 
 réteggel és 
 állrésszel

védelem az elekt-
romos ívekkel 
szemben 7 kA-ig

9790.067

9790.074

9954.362

9790.078
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Védősisakok
uvex arcvédők

 uvex 9790
• Masszív, polikarbonát arcvédő az uvex ipari védősisakokhoz, valamint 

2H, uvex 3H és uvex 3200H hallásvédő fültokokhoz
• A sisak és az arcvédő kombinálásához kiegészítő adapterek (cikkszám 

9924.010) szükségesek

  A sisak, a sisakra szerelt tartó és a hallásvédő fültok nem tartozék.

uvex 9725 · uvex 9726
• Polikarbonát és cellulóz-acetát arcvédők speciális fejlesztésű adapte-

rekkel az oldalsó sisakcsatlakozóra való rögzítéshez
• Könnyen cserélhető
• Hallásvédő fültokokkal nem kombinálható

  A sisakot nem tartalmazza!

Látómezők
Cikkszám 9790.048
Változat bevonat nélküli

8-as kategóriájú, védelem az elektromos ívek hatásával szemben
Szabvány EN 166, EN 170
Látómezők PC, víztiszta, UV 400

2C-1.2 W 1 A 89 CE
Kisker. egység 1

Sisakra szerelt tartó
Cikkszám 9790.047
Keret fekete

EN 166 389 A CE
Kisker. egység 1

Adapter
Cikkszám 9924.010
Változat Adapter a hallásvdéő fültok

nélküli rögzítéshez
Kisker. egység 1

Arcvédők
Cikkszám 9725.514 9726.014
Tartalék látómező 9050.517 9723.017
Változat páramentesítő bevonat a belső oldalon bevonat nélküli

Anyagvastagság: 1 mm Anyagvastagság: 1 mm
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Keret fekete fekete

W 166 3-F DIN CE 0196 W 166 3-B DIN CE 0196
Látómezők CA, víztiszta, UV 380 PC, víztiszta, UV 400

W 1 FN DIN CE W 1 B DIN CE
Kisker. egység 1 1

9790.047

9790.048
9924.010

9725.514
9726.014
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Védősisakok
Arcvédők · Nagylátóterű szemüvegek sisakra szerelt tartóval

uvex 9705 · uvex 9706
• Cellulóz-acetát arcvédő beépített homlokvé-

dővel
• Könnyen cserélhető látómezők
• A védősisakokkal nem kombinálható
• Fokozatmentesen állítható felhajtómechaniz-

mus
• A tekercses zárral könnyen a fej méretéhez 

igazítható

uvex 9707 · uvex 9708
• Cellulóz-acetát arcvédő beépített homlokvé-

dővel és ütésálló polisztirolból készült, kiegé-
szítő fejvédővel

• Könnyen cserélhető lencsék
• Fokozatmentesen állítható felhajtómechaniz-

mus
• A tekercses zárral könnyen a fej méretéhez 

igazítható

Arcvédők
Cikkszám 9705.014 9706.514 9707.014 9708.514
Tartalék látómező 9060.017 9050.517 9060.017 9050.517
Változat bevonat nélküli páramentesítő bevonat bevonat nélküli páramentesítő bevonat

a belső oldalon a belső oldalon
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Keret fekete fekete fekete fekete

W 166  3-F  DIN  CE  0196 W 166  3-F  DIN  CE  0196 W 166  3  F  DIN  CE  0196 W 166  3  F  DIN  CE  0196
Látómezők CA, víztiszta, UV 380 CA, víztiszta, UV 380 CA, víztiszta, UV 380 CA, víztiszta, UV 380

W 1 F DIN CE W 1 FN DIN CE W 1 F DIN CE  W 1 F DIN CE  
Kisker. egység 1 1 1 1

uvex védőszemüvegek 
 sisakra szerelt tartóval

  A sisakot és a hallásvédő fültokot nem tartal-
mazza!

  A védőszemüveg hallásvédő fültok nélküli 
rögzítéséhez kiegészítő adapterekre van 
szükség:
cikkszám: 9924.010

uvex ultrasonic
Cikkszám 9302.510
Változat uvex supravision extreme

csökkentett szellőzés
Szabvány EN 166, EN 170
Keret kék, szürke

W 166 349 B CE
Látómezők PC, víztiszta, UV 400

2-1.2 W 1 B 9 KN DIN CE
Kisker. 4
egység

uvex ultravision
Cikkszám 9301.544
Változat páramentes
Szabvány EN 166, EN 170
Keret átlátszó szürke

W 166 34 F CE
Látómezők CA, víztiszta, UV 380

2-1.2 W 1 FN DIN CE
Kisker. 1
egység

9705.014 9707.014

9706.514 9708.514

9301.544

9302.510



114

Védősisakok
Tartozékok

9790.065
védősisakhoz
(a sisakot nem 
tartalmazza)

uvex téli sapka · uvex balaclava maszk
• Téli sapka minden uvex sisakhoz
• Szél- és vízálló külső anyag
• Körkörös fényvisszaverő csík
• Oldalsó háló segít a külső környezet jobb érzékelésében (a fül területén)
• Meleg polárbélés
• Az uvex balaclava maszk ideális kiegészítő a téli sapkához – a mérete 

a tépőzárral tetszőlegesre beállítható

uvex nyakvédő
uvex hűtő hatású nyakvédő
• Az uvex nyakvédő védelmet nyújt az esővel, a porral, a szilánkokkal és 

a napsugárzással szemben
• Bármely uvex sisakkal használható
• 9772.002 számú csatlakozóval ellátva, az uvex pheos sisakokon lévő 

nyakvédőhöz való rögzítésre
• Hűtő hatású nyakvédő: védelem a napsugárzással szemben, 2–8 órá-

nyi párologtatásos hűtés, antibakteriális

Papírsapka · Téli sapka
Papírsapka Téli sapka

Cikkszám 9790.006 9790.010 9790.015 9790.016 9790.012
Változat Higiénikus sapka Téli sapka Téli sapka Téli sapka Téli sapka

puha, kényelmes sisak alatti sisak alatti sisak alatti sisak alatti viselésre
poláranyagból a látogatóknak viselésre, kötött (WIN) viselésre viselésre kötött (Alaszka)

Szín fehér fekete fekete fekete fekete
Méretek egy méret egy méret S–M L–XL egy méret
Kisker. egység 100 10 10 10 10
Kartonban lévő 800 10 10 10 10
mennyiség

9790.076
védősisakhoz
(a sisakot nem tartalmazza)

9790.075
védősisakhoz
(a sisakot nem 
tartalmazza)

uvex téli sapka uvex balaclava maszk uvex nyakvédő uvex hűtő hatású nyakvédő
Cikkszám 9790.065 9790.068 9790.066 9790.075 9790.076 9790.086
Változat poliészter/poláranyag poliészter/poláranyag poláranyag poliészter poliészter poliészter
Szín hi-viz sárga hi-viz narancssárga fekete narancssárga sárga sárga
Méretek egy méret egy méret egy méret egy méret egy méret egy méret
Kisker. egység 1 1 1 1 1 1
Kartonban lévő 10 10 10 50 50 50
mennyiség

9790.086
védősisakhoz
(a sisakot nem tartalmazza)9790.068

9790.066

9790.006 9790.010 9790.015 9790.016 9790.012

9790.086
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Védősisakok
Tartozékok

Tartozékok uvex super boss és 
uvex thermo boss védősisakokhoz

Fejkosár uvex super boss és Izzadságfelszívó pánt uvex super
uvex thermo boss védősisakokhoz boss és uvex thermo boss

védősisakokhoz
Cikkszám 9790.000 9790.004
Változat hatpontos rögzítésű textilpánt bőr

izzadságfelszívó pánttal
Kisker. egység 1 1
Kartonban lévő 10 10
mennyiség

Tartozékok uvex pheos IES-hez
IES-fejkosár Izzadságfelszívó pánt
uvex pheoshoz IES fejkosárral

Cikkszám 9772.001 9760.007
Változat műanyag fejkosár textil/habanyag

uvex pheos rögzítéssel
Kisker. egység 1 1
Kartonban lévő 10 10
mennyiség

Tartozékok uvex pheos E-WR-hez és 
uvex pheos alpine-hoz

Fejkosár Fejkosár
uvex pheos E-WR-hez uvex pheos alpine-hoz

Cikkszám 9760.012 9760.011
Változat hatpontos rögzítésű textilpánt hatpontos rögzítésű textilpánt

izzadságfelszívó pánttal izzadságfelszívó pánttal
Kisker. egység 1 1
Kartonban lévő 10 10
mennyiség

Izzadságfelszívó pánt Gyorsbeállítós párnázás
uvex pheos alpine és
uvex pheos E-S-WR-hez

Cikkszám 9760.009 9760.014
Változat PU, bőr poliészter
Kisker. egység 1 10
Kartonban lévő 10 10
mennyiség

Tartozékok uvex pheos, uvex airwing és 
uvex 9780 antistatic védősisakokhoz

Fejkosár Fejkosár uvex
uvex pheos és hagyományos pheos és gyorsbeállítóval ellátott
fejkosárral ellátott uvex airwing számára
uvex airwing számára (uvex pheos E-WR számára nem)

Cikkszám 9760.000 9760.001
Változat hatpontos rögzítésű textilpánt

izzadságfelszívó pánttal
Kisker. egység 1 1
Kartonban lévő 10 10
mennyiség

Fejkosár gyorsbeállítóval Izzadságfelszívó pánt uvex pheos,
uvex 9780 antistatic uvex pheos alpine, uvex 9780
gyorsbeállítós sisakok számára antistatic és uvex airwing számára

Cikkszám 9780.001 9760.005
Változat hatpontos rögzítésű textilpánt műbőr

izzadságfelszívó pánttal
Kisker. egység 1 1
Kartonban lévő 10 10
mennyiség

9760.000

9760.0119760.012

9760.001

9780.001

9790.000
9790.004

9772.001

9760.007

9760.009 9760.014

9760.005
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Védősisakok
Tartozékok

Tartozékok uvex pheos, uvex pheos alpine, 
uvex airwing, uvex 9780 antistatic, uvex 
super boss és uvex thermo boss 
 védősisakokhoz

Bőr állpánt uvex pheoshoz (pheos IES-hez és pheos E-hez nem),
uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss és uvex thermo boss

Cikkszám 9790.005
Változat masszív bőrből készült változat műanyag fűzőszemmel,

állítható hosszúságú
Kisker. egység 10
Kartonban lévő 10
mennyiség

Négypontos állszíj Bőr állszíj
uvex airwinghez uvex pheos IES-hez és

uvex 9780 antistatic
Cikkszám 9790.007 9790.035
Változat textilszalag nyomógombos masszív bőrből készült változat

gyorskioldó rögzítőszemmel és műanyag fűzőszemmel,
állítható hosszúságú állszíjjal állítható hosszúságú

Kisker. egység 1 10
Kartonban lévő 10 10
mennyiség

Négypontos állszíj uvex pheoshoz (uvex pheos alpine-hoz nem)
és uvex 9780 antisztatikus védősisakhoz

Cikkszám 9790.021
Változat műanyag
Kisker. egység 1
Kartonban lévő 10
mennyiség

IES-rögzítés csúszóelemmel Tolltartó uvex pheoshoz
uvex pheos IES-hez

Cikkszám 9772.002 9790.023
Változat műanyag műanyag
Kisker. egység 10 1
Kartonban lévő 10 10
mennyiség

IES-rögzítés csúszóelemmel IES-rögzítés csúszóelemmel
uvex pheos s uvex pheos IES-hez uvex i-works uvex pheos IES-hez

Cikkszám 9790.084 9790.085
Változat műanyag műanyag
Kisker. egység 10 10
Kartonban lévő 10 10
mennyiség

Szemüvegcsíptető uvex pheoshoz/állszíj uvex pheos alpine-hoz
Cikkszám 9790.022
Változat műanyag
Kisker. egység 1
Kartonban lévő 10
mennyiség 

uvex sisaktartó táska Sisaknyílás lezáró készlet
uvex védősisakok
szállítására és tárolására

Cikkszám 9790.071 9790.077
Változat nejlon műanyag
Kisker. egység 1 1
Kartonban lévő – 50
mennyiség

9790.035

9790.007

9790.021

9790.005

9790.023

9790.022

9772.002

9790.085

9790.084

9790.071

9790.077
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Védősisakok
Tartozékok: Fejlámpák

KS-6001-DUO LED-es fejlámpa
• LED-es fejlámpa két kapcsolási fokozattal
• Áramforrás: lítium akkumulátor, 

Töltési idő: < 7 óra
• Fényáram: akár max. 55 lumen
• Fényerő:  Vészhelyzeti világítás > 200 lux,

Normál világítás > 1400 lux
• Világítási időtartam:  Vészhelyzeti világítás > 80 óra,

Normál világítás > 11 óra
• Működési hőmérséklet: –20 °C és +60 °C között
• A töltő a kiszerelés része
• Védelmi szint: IP67 (1 méterig vízálló)

u-cap sport LED-es fejlámpa 
• LED-es fejlámpa két különálló reflektorral távoli és 

közeli világításhoz
• Áramforrás: 3 db AAA elem 

(nem a kiszerelés része)
• Fényáram: akár max. 100 lumen
• Megvilágítási tartomány: 3–80 m (a használt 

 üzemmód függvényében)
• Világítási időtartam: 30–150 óra (a használt 

 üzemmód függvényében)
• Működési hőmérséklet: –20 °C és +45 °C között
• A mágneses adapterrel egyszerűen csatlakoztatha-

tó az uvex u-cap sport impact fejvédőkre
• Az impact fejvédő adapter és a fejpánt a kiszerelés 

része
• Védelmi szint: IP66 (teljes védelem a porral és az 

erős vízfröccsenéssel szemben)

uvex pheos sisakadapter 
• Adapter u-cap sport LED-es fejlámpához uvex 

 pheos, uvex pheos alpine és uvex perfexxion sisa-
kokkal együttes használatra

  Minden uvex LED-es fejlámpa 
illeszkedik az uvex pheos, az 
uvex pheos alpine, az uvex 
9780 antistatic és az uvex 
perfexxion sisakok elülső 
csatlakozójába.

pheos Lights · pheos Lights EX LED-es fejlámpa 
• LED-es fejlámpa két különálló reflektorral távoli és 

közeli világításhoz
• Kompakt kialakítás, az uvex pheos arcvédő 

 rendszerekhez fejlesztve
• Négy különböző működési mód
• Áramforrás: 1,7 Ah-s lítium-ion akkumulátor
• Fényáram: akár max. 115 lumen

• Fényáram: akár min. 55 lumen
• Világítási időtartam: 25 óra
• Működési hőmérséklet: –20 °C és +60 °C között
• A töltőadapter és a microUSB-töltő a kiszerelés 

 része
• 9790.063: ATEX-tanúsított II 2G Ex ib IIC T4
• Védelmi szint: IP67 (porvédett és vízálló)

KS-6001-DUO LED-es fejlámpa
Cikkszám 9790.029
Változat uvex pheos, uvex pheos alpine,

uvex 9780 antistatic és
uvex perfexxion sisakokhoz

Kisker. egység 1

uvex u-cap sport LED-es fejlámpa
Cikkszám 9790.064
Változat uvex u-cap sporthoz
Kisker. egység 1

uvex pheos sisakadapter
Cikkszám 9790.069
Változat uvex u-cap sport LED-es fejlámpa

uvex pheos, uvex pheos alpine és
uvex perfexxion sisakokhoz

Kisker. egység 1

pheos Lights LED-es fejlámpa pheos Lights EX LED-es fejlámpa
Cikkszám 9790.062 9790.063

uvex pheos és uvex perfexxion sisakokhoz uvex pheos sisakokhoz – ATEX
Kisker. egység 1 1

9790.062
9790.063

9790.064

9790.029

9790.069
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Tartozékok
uvex pheos 

9760.000 Hagyományos fejkosár

9760.001 Fejkosár forgatható méretállítóval

9760.011 Fejkosár pheos alpine-hoz

9760.012 Fejkosár uvex pheos E-WR-hez 

9772.001 IES-fejkosár 

9780.001 Fejkosár forgatható méretállítóval

9760.009 Izzadságfelszívó pánt uvex pheos alpine-hoz és uvex 
pheos E-WR-hez

9760.007 Izzadságfelszívó pánt IES

9760.005 Izzadságfelszívó pánt, műbőr

9790.035 Bőr állszíj IES

9790.005 Bőr állszíj 

9790.021 Négypontos állszíj

9790.023 Tolltartó 

9772.002 Rögzítőelem

9790.022 Szemüvegcsíptető, állszíjcsíptető

9790.065 Téli sapka, hi-viz sárga

9790.066 Balaclava maszk

9790.068 Téli sapka, hi-viz narancssárga

9790.075 Nyakvédő, narancssárga

9790.076 Nyakvédő, sárga 

9790.086 uvex hűtő hatású nyakvédő

9906.002  uvex pheos arcvédő9906.003
9906.005  uvex pheos arcvédő SLB19906.006
9906.007  uvex pheos arcvédő SLB29906.008

2600.201 uvex K1H

2600.202 uvex K2H

9790.062 pheos Lights LED-es fejlámpa

9790.063 pheos Lights EX LED-es fejlámpa

9790.029 KS-6001 Duo LED-fejlámpa 

9790.064 u-cap sport LED-es fejlámpa 

9790.069 uvex pheos sisakadapter

■  az alapfelszerelés része ■  kompatibilis –  nem kompatibilis



uv
ex

 ai
rw

in
g 

B

uv
ex

 ai
rw

in
g 

B-
W

R

uv
ex

 ai
rw

in
g 

B-
S

uv
ex

 ai
rw

in
g 

B-
S-

W
R

uv
ex

 su
pe

r b
os

s

uv
ex

 th
er

m
o 

bo
ss

■ ■ ■ ■ – –

■ ■ ■ ■ – –

– – – – ■ ■

■ ■ ■ ■ – –

– – – – ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

119

Tartozékok
uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

9760.000 Hagyományos fejkosár

9760.001 Fejkosár forgatható méretállítóval

9790.000 Fejkosár uvex super boss/uvex thermo boss védősisakokhoz

9760.005 Izzadságfelszívó pánt

9790.004 Izzadságfelszívó pánt uvex super boss/uvex thermo boss védősisakokhoz

9790.005 Bőr állszíj

9790.007 Négypontos állszíj

9790.065 Téli sapka, sárga

9790.066 Balaclava maszk

9790.068 Téli sapka, narancssárga

9790.075 Nyakvédő, narancssárga

9790.076 Nyakvédő, sárga

9790.086 uvex hűtő hatású nyakvédő

9790.047 Sisakra szerelt tartó uvex 9790

9790.048 Arcvédő lencsék, PC

2600.201 uvex K1H

2600.202 uvex K2H

■  az alapfelszerelés része ■  kompatibilis –  nem kompatibilis
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A vállalati arculathoz illeszkedő védősisakok
Egyedi védősisakok

Az uvex lehetőséget biztosít valamennyi uvex sisak és fejvédő testre 
 szabásához, így munkatársai felszerelése illeszkedhet a vállalat arculatához. 

Kérésével forduljon az uvex ügyfélszolgálatához.
Tel.: +36 30 477 3135 · E-mail: e.boros@uvex.de

Tamponnyomás a sisakon
(1–5 színben)
Nyomtatási területek uvex pheos sisak esetén.

Mennyire egyedi lehet 
a megjelenése?
A védősisakjaink testre szabásával kapcsolatos 
 műszaki kérdésekben örömmel állunk rendelkezésére.

Hímzés
A hímzés elhelyezésére alkalmas területek egy 
uvex u-cap sport sapkán. 

Vegye figyelembe az alábbiakat:
• a minimális rendelési mennyiség 25 sapka
• újrarendelési mennyiség: 25 darab
• a hímzésnél használható színek száma max. 14
• speciális színű textil sapka: 1000 darabtól
• sablonként vektorgrafikus fájlok (.eps, .ai) és képfájlok (.jpg, .pdf) 

 szükségesek

A sisak testre szabása uvex pheos, uvex airwing, 
uvex superboss, uvex thermoboss

uvex pheos alpine

Speciális színek 300 darabtól felár ellenében
600 darabtól felár nélkül

600 darabtól
felár nélkül

Új változat:

–  a meglévő színek változat-
ként, villanyszerelés vagy 
vegyipar

300 darabtól

–  meglévő színek rövid karimá-
val

100 darabtól

–  meglévő sisak, eltérő belső
állszíjjal

25 darabtól

Eldolgozás: nyomtatás, matrica, 
fényvisszaverő készlet

25 darabtól
újrarendelési mennyiség: 25 darab

Az ütésvédő sapka testre szabása

Speciális színek 1000 darabtól

Új változat:

– meglévő színnel: 600 darabtól

Eldolgozás: hímzés, nyomtatás 25 darabtól
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uvex u-cap sport
Garantált fejvédelem sportos megjelenéssel

Méhsejtszerkezetű beépített 
 rezgéscsillapító elemek 
A beépített rezgéscsillapító elemekkel 
rendelkező sapka speciális fejlesztésű 
méhsejtstruktúrája az EN�812 szab-
ványnak megfelelő, teljes körű védelmet 
garantál.

Mágneses fejlámpa
Egyszerű használat: a mágneses rögzítőkkel 
 könnyen elhelyezhető az u-cap sport sapkán, illetve 
könnyen le is vehető róla
A fénysugár a csukló segítségével több irányba is 
beállítható a megfelelő megvilágítás érdekében
Váltási lehetőség a különféle fénysugártípusok 
 között

Fokozatmentes állítás 
Az uvex u-cap sport a 
 tépőzáras rögzítésével 
könnyen és gyorsan 
 hozzáigazítható a fej 
 méreteihez.

Megbízható védelem sportos külsőben: az uvex u-cap sport innovatív, 
beütődés ellen védő sapka megfelel az EN 812 szabvány előírásainak. Az 
ergonomikus kialakítású, kemény héj és a beépített rezgéscsillapító 
 elemek gondoskodnak a biztonságról és az optimális kényelemről. Ha 
szeretné, hogy csapata megjelenése egységes legyen, de a munkahe-
lyen nincs szükség fejvédelemre, ezt a modellt normál baseballsapkaként 
is megrendelheti.

Rugalmasságot biztosító, 
tatuszerű kialakítás

Az uvex u-cap sport tatuszerű kialakítása 
biztosítja, hogy a sapka rugalmasan és 

 ergonomikusan alkalmazkodik a különböző 
fejformákhoz és méretekhez. A fülkörnyék 

kialakítása megkönnyíti a sapka hallásvédő 
fültokkal kombinált viselést.
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uvex u-cap sport
Bőséges kínálat számos alkalmazási területre

uvex u-cap sport 
uvex u-cap sport
Cikkszám 9794.409 9794.403 9794.404 9794.442 9794.422 9794.424
Változat rövid karimás rövid karimával és hálós fejkosárral
Szabvány EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Szín fekete fekete fekete fekete fekete fekete
Méretek 52–54�cm 55–59�cm 60–63�cm 52–54�cm 55–59�cm 60–63�cm
Kisker. egység 1 1 1 1 1 1
Kartonban lévő 60 60 60 60 60 60
mennyiség

Cikkszám 9794.400 9794.401 9794.402 9794.443 9794.423 9794.425
Változat hosszú karimás hosszú karimával és hálós fejkosárral
Szabvány EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Szín fekete fekete fekete fekete fekete fekete
Méretek 52–54�cm 55–59�cm 60–63�cm 52–54�cm 55–59�cm 60–63�cm
Kisker. egység 1 1 1 1 1 1
Kartonban lévő 60 60 60 60 60 60
mennyiség

uvex u-cap sport fejkosár
uvex u-cap sport fejkosár
Cikkszám 9794.415
Változat puha, kényelmes, hálós fejkosár

fokozott kényelem uvex u-cap sport ütésálló sapkáknál
Szabvány EN 812
Szín fekete
Méretek egy méret
Kisker. egység 1
Kartonban lévő 60
mennyiség

Baseballsapka
Baseballsapka
Cikkszám 9794.110 9794.111
Változat hosszú karimás rövid karimás

kemény héj nélkül kemény héj nélkül
Szín fekete fekete
Méretek 55–63�cm 55–63�cm
Kisker. egység 1 1
Kartonban lévő 60 60
mennyiség

9794.400
9794.401
9794.402

9794.443
9794.423
9794.425

9794.110

9794.409
9794.403
9794.404

9794.442
9794.422
9794.424

9794.415
9794.111
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uvex u-cap sport 
uvex u-cap sport
Cikkszám 9794.407 9794.408
Változat hosszú karimás
Szabvány EN 812 EN 812
Szín sötétkék sötétkék
Méretek 55–59�cm 60–63�cm
Kisker. egység 1 1
Kartonban lévő 60 60
mennyiség

uvex u-cap sport vent hálós szellőzéssel
uvex u-cap sport vent hálós szellőzéssel
Cikkszám 9794.430 9794.420 9794.421
Változat rövid karimával és hálós fejkosárral
Szabvány EN 812 EN 812 EN 812
Szín fekete fekete fekete
Méretek 52–54�cm 55–59�cm 60–63�cm
Kisker. egység 1 1 1
Kartonban lévő 60 60 60
mennyiség

Cikkszám 9794.444 9794.416 9794.417
Változat rövid karimával, hálós fejkosárral és hálós belsővel

a fokozott szellőzés érdekében
Szabvány EN 812 EN 812 EN 812
Szín fekete fekete fekete
Méretek 52–54�cm 55–59�cm 60–63�cm
Kisker. egység 1 1 1
Kartonban lévő 60 60 60
mennyiség

uvex u-cap sport hi-viz
uvex u-cap sport hi-viz
Cikkszám 9794.482 9794.480 9794.481 9794.492 9794.490 9794.491
Változat rövid karimával és jelzőszínű textilelemekkel, megfelel az EN�471 szabvány követelményeinek – növeli a viselője láthatóságát és biztonságát
Szabvány EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Szín hi-viz sárga hi-viz sárga hi-viz sárga hi-viz narancssárga hi-viz narancssárga hi-viz narancssárga
Méretek 52–54�cm 55–59�cm 60–63�cm 52–54�cm 55–59�cm 60–63�cm
Kisker. egység 1 1 1 1 1 1
Kartonban lévő 60 60 60 60 60 60
mennyiség

9794.407
9794.408

9794.430
9794.420
9794.421

9794.444
9794.416
9794.417

9794.490
9794.491
9794.492

9794.480
9794.481
9794.482
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uvex u-cap
uvex u-cap premium · uvex u-cap basic

  Az EN�812 szabványnak megfelelő ütésálló sapkák védelmet 
 biztosítanak a rögzített tárgyakba való ütközés okozta sérülésekkel 
szemben. A sapkák nem nyújtanak kellő védelmet a leeső tárgyakkal 
szemben, így csak olyan esetekben használhatók, ahol az EN�397 
szabvány alapján védősisak viselése nem kötelező. 

uvex u-cap premium · uvex u-cap basic · uvex u-cap hi-viz
• Prémium ütésvédő sapka kiváló megjelenéssel 
• Védelem a horzsolásos és ütődéses sérülé-

sekkel szemben
• Beépített fényvisszaverő csíkok a karimán és 

a textilelemeken
• A textilelemek színei megfelelnek az EN�471 

szabvány követelményeinek, növelve a viselő 
láthatóságát és biztonságát 
(uvex u-cap hi-viz)

• A rugalmas műanyag héj hozzáigazodik a 
 különböző fejméretekhez és fejformákhoz

• A habbetétek kényelmesebbé teszik a viselést 
(uvex�u-cap basic)

• Kényelmes fejkosár a jobb használhatóság és 
a maximális kényelem érdekében (uvex u-cap 
premium)

• Fokozatmentes méretállítás az állítószíjjal

uvex u-cap premium
Cikkszám 9794.300 9794.301 9794.310 9794.311
Változat hosszú karimás rövid karimás hosszú karimás rövid karimás
Szabvány EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Szín antracit antracit antracit antracit
Méretek egy méret egy méret egy méret egy méret
Kisker. egység 1 1 1 1
Kartonban lévő 25 25 25 25
mennyiség

uvex u-cap basic uvex u-cap hi-viz
Cikkszám 9794.200 9794.800 9794.900
Változat hosszú karimával és habanyag betéttel hosszú karimával és textil jelzőszínű elemekkel,

az EN�471 szabvány követelményeinek megfelelően
Szabvány EN 812 EN 812, EN 471
Szín antracit hi-viz sárga hi-viz narancssárga
Méretek egy méret egy méret egy méret
Kisker. egység 1 1 1
Kartonban lévő 25 25 25
mennyiség

9794.300

9794.310
9794.200

9794.301

9794.311

9794.800

9794.900
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Védősisakok
Áttekintés

Cikkszám Név Leírás Szín Oldal

3000.165 Sisakra szerelt tartó 107
9050.517 Tartalék látómezők, CA, 

nem párásodó
víztiszta 112/113

9060.017 Tartalék látómezők, CA víztiszta 113
9301.544 uvex ultravision Nagylátóterű szemüveg sisakra szerelt tartóval, szürke113
9302.510 uvex ultrasonic Nagylátóterű szemüveg sisakra szerelt tartóval, kék, 

szürke
113

9705.014 Cellulóz-acetát arcvédő víztiszta 113
9706.514 Cellulóz-acetát arcvédő, páramentesített, víztiszta 113
9707.014 Cellulóz-acetát arcvédő víztiszta 113
9708.514 Cellulóz-acetát arcvédő, páramentesített, víztiszta 113
9720.020 uvex perfeXXion Védősisak fehér 101
9720.030 uvex perfeXXion Védősisak fehér 101
9720.120 uvex perfeXXion Védősisak sárga 101
9720.130 uvex perfeXXion Védősisak sárga 101
9720.220 uvex perfeXXion Védősisak narancssárga 101
9720.230 uvex perfeXXion Védősisak narancssárga 101
9720.920 uvex perfeXXion Védősisak fekete 101
9720.930 uvex perfeXXion Védősisak fekete 101
9723.017 Tartalék látómezők, PC víztiszta 112
9725.514 Cellulóz-acetát arcvédő, 

 páramentes
víztiszta 112

9726.014 Polikarbonát arcvédő víztiszta 112
9750.020 uvex super boss Védősisak fehér 108
9750.120 uvex super boss Védősisak sárga 108
9750.520 uvex super boss Védősisak kék 108
9754.000 uvex thermo boss Védősisak fehér 109
9754.100 uvex thermo boss Védősisak sárga 109
9754.300 uvex thermo boss Védősisak piros 109
9760.000 Tartozékok Hagyományos fejkosár 115
9760.001 Tartozékok Fejkosár forgatható méretállítóval 115
9760.005 Tartozékok Izzadságfelszívó pánt, műbőr 115
9760.007 Tartozékok Izzadságfelszívó pánt, textil/habanyag 115
9760.009 Tartozékok Izzadságfelszívó pánt, PU/bőr 115
9760.011 uvex pheos alpine Fejkosár 115
9760.012 uvex pheos E-WR Fejkosár 115
9762.020 uvex airwing B Védősisak fehér 108
9762.021 uvex airwing B-S Védősisak fehér 109
9762.030 uvex airwing B-WR Védősisak fehér 108
9762.031 uvex airwing B-S-WR Védősisak fehér 109
9762.120 uvex airwing B Védősisak sárga 108
9762.121 uvex airwing B-S Védősisak sárga 109
9762.130 uvex airwing B-WR Védősisak sárga 108
9762.131 uvex airwing B-S-WR Védősisak sárga 109
9762.220 uvex airwing B Védősisak narancssárga 108
9762.221 uvex airwing B-S Védősisak narancssárga 109
9762.230 uvex airwing B-WR Védősisak narancssárga 108
9762.231 uvex airwing B-S-WR Védősisak narancssárga 109
9762.320 uvex airwing B Védősisak piros 108
9762.321 uvex airwing B-S Védősisak piros 109
9762.330 uvex airwing B-WR Védősisak piros 108
9762.331 uvex airwing B-S-WR Védősisak piros 109
9762.420 uvex airwing B Védősisak zöld 108
9762.421 uvex airwing B-S Védősisak zöld 109
9762.430 uvex airwing B-WR Védősisak zöld 108
9762.431 uvex airwing B-S-WR Védősisak zöld 109
9762.520 uvex airwing B Védősisak kék 108
9762.521 uvex airwing B-S Védősisak kék 109
9762.530 uvex airwing B-WR Védősisak kék 108
9762.531 uvex airwing B-S-WR Védősisak kék 109
9762.920 uvex airwing B Védősisak fekete 108
9770.020 uvex pheos E Védősisak fehér 104
9770.026 uvex pheos E Védősisak fényvisszaverő 

 matricával
fehér 107

9770.030 uvex pheos E-WR Védősisak fehér 104
9770.031 uvex pheos E-S-WR Védősisak fehér 105
9770.036 uvex pheos E-WR Védősisak fényvisszaverő 

 matricával
fehér 107

9770.120 uvex pheos E Védősisak sárga 104

Cikkszám Név Leírás Szín Oldal
9770.126 uvex pheos E Védősisak fényvisszaverő 

 matricával
sárga 107

9770.130 uvex pheos E-WR Védősisak sárga 104
9770.131 uvex pheos E-S-WR Védősisak sárga 105
9770.136 uvex pheos E-WR Védősisak fényvisszaverő 

 matricával
sárga 107

9770.230 uvex pheos E-WR Védősisak narancssárga 104
9770.231 uvex pheos E-S-WR Védősisak narancssárga 105
9770.330 uvex pheos E-WR Védősisak piros 104
9770.331 uvex pheos E-S-WR Védősisak piros 105
9770.430 uvex pheos E-WR Védősisak zöld 104
9770.431 uvex pheos E-S-WR Védősisak zöld 105
9770.530 uvex pheos E-WR Védősisak kék 104
9770.531 uvex pheos E-S-WR Védősisak kék 105
9770.832 uvex pheos E-S-WR Védősisak sötétszürke 105
9770.931 uvex pheos E-S-WR Védősisak fekete 105
9772.001 Tartozékok IES-fejkosár 115
9772.002 Tartozékok Rögzítőelem 116
9772.020 uvex pheos B Védősisak fehér 103
9772.026 uvex pheos B Védősisak fényvisszaverő 

 matricával
fehér 107

9772.030 uvex pheos B-WR Védősisak fehér 103
9772.031 uvex pheos B-S-WR Védősisak fehér 104
9772.035 uvex pheos B-WR Védősisak fényvisszaverő 

 matricával
fehér 107

9772.038 uvex pheos B-S-WR Védősisak fényvisszaverő 
 matricával

fehér 107

9772.040 uvex pheos IES Védősisak fehér 103
9772.120 uvex pheos B Védősisak sárga 103
9772.126 uvex pheos B Védősisak fényvisszaverő 

 matricával
sárga 107

9772.130 uvex pheos B-WR Védősisak sárga 103
9772.131 uvex pheos B-S-WR Védősisak sárga 104
9772.137 uvex pheos B-S-WR Védősisak fényvisszaverő 

 matricával
sárga 107

9772.138 uvex pheos B-WR Védősisak fényvisszaverő 
 matricával

sárga 107

9772.140 uvex pheos IES Védősisak sárga 103
9772.220 uvex pheos B Védősisak narancssárga 103
9772.226 uvex pheos B Védősisak fényvisszaverő 

 matricával
narancssárga 107

9772.230 uvex pheos B-WR Védősisak narancssárga 103
9772.236 uvex pheos B-WR Védősisak fényvisszaverő 

 matricával
narancssárga 107

9772.240 uvex pheos IES Védősisak narancssárga 103
9772.320 uvex pheos B Védősisak piros 103
9772.326 uvex pheos B Védősisak fényvisszaverő 

 matricával
piros 107

9772.330 uvex pheos B-WR Védősisak piros 103
9772.332 uvex pheos B-S-WR Védősisak piros 104
9772.340 uvex pheos IES Védősisak piros 103
9772.430 uvex pheos B-WR Védősisak zöld 103
9772.520 uvex pheos B Védősisak kék 103
9772.526 uvex pheos B Védősisak fényvisszaverő 

 matricával
piros 107

9772.530 uvex pheos B-WR Védősisak kék 103
9772.531 uvex pheos B-S-WR Védősisak kék 104
9772.537 uvex pheos B-S-WR Védősisak fényvisszaverő 

 matricával
kék 107

9772.538 uvex pheos B-WR Védősisak fényvisszaverő 
 matricával

kék 107

9772.540 uvex pheos IES Védősisak kék 103
9772.832 uvex pheos B-S-WR Védősisak sötétszürke 104
9772.920 uvex pheos B Védősisak fekete 103
9772.926 uvex pheos B Védősisak fényvisszaverő 

 matricával
fekete 107

9772.930 uvex pheos B-WR Védősisak fekete 103
9772.932 uvex pheos B-S-WR Védősisak fekete 104
9772.936 uvex pheos B-WR Védősisak fényvisszaverő 

 matricával
fekete 107

9773.050 uvex pheos alpine Védősisak fehér 106
9773.150 uvex pheos alpine Védősisak sárga 106
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Védősisakok
Áttekintés

Cikkszám Név Leírás Szín Oldal
9773.250 uvex pheos alpine Védősisak narancssárga 106
9773.350 uvex pheos alpine Védősisak piros 106
9773.450 uvex pheos alpine Védősisak zöld 106
9773.550 uvex pheos alpine Védősisak kék 106
9773.950 uvex pheos alpine Védősisak fekete 106
9774.233 uvex pheos Erdészei munkákhoz kifejlesztett 

készlet
narancssárga 117

9780.001 Tartozékok Fejkosár forgatható méretállítóval 115
9780.020 uvex 9780 antistatic Védősisak fehér 105
9780.030 uvex 9780 antistatic-WR Védősisak fehér 105
9780.550 uvex 9780 antistatic-WR Védősisak égkék 105
9790.000 Tartozékok Fejkosár 115
9790.004 Tartozékok Izzadságfelszívó pánt, bőr 115
9790.005 Tartozékok Bőr állszíj 116
9790.006 Tartozékok Papírsapka fehér 114
9790.007 Tartozékok Négypontos állszíj 116
9790.010 Tartozékok Téli sapka fekete 114
9790.012 Tartozékok Téli sapka fekete 114
9790.015 Tartozékok Téli sapka fekete 114
9790.016 Tartozékok Téli sapka fekete 114
9790.018 uvex pheos 

fényvisszaverő készlet M
Fényvisszaverő készlet 107

9790.021 Tartozékok Négypontos állszíj 116
9790.022 Tartozékok Szemüvegcsíptető, állszíjcsíptető 116
9790.023 Tartozékok Tolltartó 116
9790.029 Tartozékok KS-6001-DUO LED-es fejlámpa 117
9790.035 Tartozékok Bőr állszíj 116
9790.040 Tartozékok Sisakra szerelt tartó 107
9790.042 Tartozékok Adapter fülvédő tok nélküli sisakra való 

 csatlakoztatáshoz
107

9790.043 Tartozékok Hálós arcvédő (nejlon) 107
9790.044 Tartozékok Hálós arcvédő (fém) 107
9790.047 Tartozékok Sisakra szerelt tartó fekete 112
9790.048 Tartozékok Arcvédő látómezők, PC víztiszta 112
9790.062 Tartozékok pheos Lights LED-es fejlámpa 117
9790.063 Tartozékok pheos Lights EX LED-es fejlámpa 117
9790.064 Tartozékok u-cap sport LED-es fejlámpa 117
9790.065 Tartozékok Téli sapka hi-viz sárga 114
9790.066 Tartozékok Balaclava maszk fekete 114
9790.067 Tartozékok Arcvédő adapter fekete 111
9790.068 Tartozékok Téli sapka hi-viz 

 narancssárga
114

9790.069 Tartozékok u-cap sport LED-es fejlámpa 117
9790.071 Tartozékok Sisaktartó táska 116
9790.074 Tartozékok Napfényszűrő/esővédő 111
9790.075 Tartozékok nyakvédő narancssárga 114
9790.076 Tartozékok nyakvédő sárga 114
9790.077 Tartozékok Sisaknyílás-lezáró készlet 116
9790.078 Tartozékok Sisakadapter 111
9790.083 uvex perfeXXion Fényvisszaverő készlet 101
9790.084 Tartozékok IES-rögzítés csúszóelemmel 116
9790.085 Tartozékok IES-rögzítés csúszóelemmel 116
9790.086 Tartozékok hűtő hatású nyakvédő 114
9794.110 Baseballsapka hosszú karimás, 55–63�cm-es méret fekete 122
9794.111 Baseballsapka rövid karimás, 55–63�cm-es méret fekete 122
9794.200 uvex u-cap basic Alap ütésálló sapka antracit 124
9794.300 uvex u-cap premium Ütésálló sapka hosszú karimával antracit 124
9794.301 uvex u-cap premium Ütésálló sapka rövid karimával antracit 124
9794.310 uvex u-cap premium Ütésálló sapka hosszú karimával antracit 124
9794.311 uvex u-cap premium Ütésálló sapka rövid karimával antracit 124
9794.400 uvex u-cap sport Ütésálló sapka, 52–54�cm-es méret fekete 122
9794.401 uvex u-cap sport Ütésálló sapka, 55–59�cm-es méret fekete 122
9794.402 uvex u-cap sport Ütésálló sapka, 60–63�cm-es méret fekete 122
9794.403 uvex u-cap sport Ütésálló sapka, 55–59�cm-es méret fekete 122
9794.404 uvex u-cap sport Ütésálló sapka, 60–63�cm-es méret fekete 122
9794.407 uvex u-cap sport Ütésálló sapka, 55–59�cm-es méret sötétkék 123
9794.408 uvex u-cap sport Ütésálló sapka, 60–63�cm-es méret sötétkék 123
9794.409 uvex u-cap sport Ütésálló sapka, 52–54�cm-es méret fekete 122

Cikkszám Név Leírás Szín Oldal
9794.415 uvex u-cap sport Fejkosár fekete 122
9794.416 uvex u-cap sport vent 

hálós szellőzéssel
Ütésálló sapka, 55–59�cm-es méret fekete 123

9794.417 uvex u-cap sport vent 
hálós szellőzéssel

Ütésálló sapka, 60–63�cm-es méret fekete 123

9794.420 uvex u-cap sport vent 
hálós szellőzéssel

Ütésálló sapka, 55–59�cm-es méret fekete 123

9794.421 uvex u-cap sport vent 
hálós szellőzéssel

Ütésálló sapka, 60–63�cm-es méret fekete 123

9794.422 uvex u-cap sport Ütésálló sapka, 55–59�cm-es méret fekete 122
9794.423 uvex u-cap sport Ütésálló sapka, 55–59�cm-es méret fekete 122
9794.424 uvex u-cap sport Ütésálló sapka, 60–63�cm-es méret fekete 122
9794.425 uvex u-cap sport Ütésálló sapka, 60–63�cm-es méret fekete 122
9794.430 uvex u-cap sport vent 

hálós szellőzéssel
Ütésálló sapka, 52–54�cm-es méret fekete 123

9794.442 uvex u-cap sport Ütésálló sapka, 52–54�cm-es méret fekete 122
9794.443 uvex u-cap sport Ütésálló sapka, 52–54�cm-es méret fekete 122
9794.444 uvex u-cap sport vent 

hálós szellőzéssel
Ütésálló sapka, 52–54�cm-es méret fekete 123

9794.480 uvex u-cap sport hi-viz Ütésálló sapka, 55–59�cm-es méret hi-viz sárga 123
9794.481 uvex u-cap sport hi-viz Ütésálló sapka, 60–63�cm-es méret hi-viz sárga 123
9794.482 uvex u-cap sport hi-viz Ütésálló sapka, 52–54�cm-es méret hi-viz sárga 123
9794.490 uvex u-cap sport hi-viz Ütésálló sapka, 55–59�cm-es méret hi-viz 

 narancssárga
123

9794.491 uvex u-cap sport hi-viz Ütésálló sapka, 60–63�cm-es méret hi-viz 
 narancssárga

123

9794.492 uvex u-cap sport hi-viz Ütésálló sapka, 52–54�cm-es méret hi-viz 
 narancssárga

123

9794.800 uvex u-cap hi-viz Ütésálló sapka hosszú karimával hi-viz sárga 124
9794.900 uvex u-cap hi-viz Ütésálló sapka hosszú karimával hi-viz 

 narancssárga
124

9906.002 uvex pheos Arcvédő víztiszta 110
9906.003 uvex pheos magnetic Arcvédő víztiszta 110
9906.005 uvex pheos SLB 1 Arcvédő víztiszta 110
9906.006 uvex pheos SLB 1 

 magnetic
Arcvédő víztiszta 110

9906.007 uvex pheos SLB 2 Arcvédő kék 110
9906.008 uvex pheos SLB 2 

 magnetic
Arcvédő kék 110

9906.012 Tartalék látómező víztiszta 110
9906.013 Tartalék látómező víztiszta 110
9906.017 Tartalék látómező kék 110
9924.010 Tartozékok Adapter fekete 112
9954.362 Tartozékok Textiltáska uvex arcvédőkhöz fekete 111
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