
Hełmy ochronne



protecting planet
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uvex pheos planet
uvex pheos planet B-WR // uvex pheos planet B-S-WR

Aby uwidocznić swoją własną misję na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
uvex stworzył serię produktów „protecting planet”.
protecting planet to dla uvex więcej niż tylko slogan. W oparciu o hasło marki „protecting people” 
staje się on obietnicą odpowiedzialnego włączenia trzech filarów zrównoważonego rozwoju: 
ekologii, ekonomii i kwestii społecznych do wszelkich działań we wszystkich obszarach 
przedsiębiorstwa. 

Dlatego też uvex całościowo testuje, ocenia i optymalizuje wszystkie etapy łańcucha tworzenia 
wartości, czego efektem jest możliwie najbardziej zrównoważony produkt.



by using environmentally-
friendly packaging

by using recycled material //
by using bio-based material
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uvex pheos planet BWR uvex pheos planet BSWR
Nr art. 9772042  9772043
Kolor biały biały
Wersja z długim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 

30°C, MM 30°C, MM
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt.

Ważnym elementem systemu  
produktów protecting planet   
jest uvex pheos planet.

Wszystkie opakowania jednostkowe składają się 
z materiałów wtórnie przetworzonych i pochodzą 
z gospodarki cyrkularnej. Opakowania po zużyciu 
mogą zostać poddane recyklingowi. To dodatkowo 
oszczędza surowce kopalne. Instrukcje obsługi 
wykonane są w 100% z makulatury.

Skorupa hełmu składa się w 30 procentach z tworzywa 
sztucznego pochodzenia biologicznego. Organiczny suro-
wiec, jakim jest trzcina cukrowa, jest przetwarzany zgodnie 
z najsurowszymi wymogami jakościowymi i osiąga wysoką 
stabilność i wytrzymałość. Więźba składa się w 50procen-
tach z grantulatu powstałego po przemiale pozostałości po 
skorupach hełmów.  Dzięki temu można znacznie zmniejszyć 
liczbę odrzutów związanych z procesem produkcji.

uvex pheos planet B-WR  
uvex pheos planet B-S-WR
• skorupa hełmu jest częściowo wykonana z tworzywa sztucz-
nego pochodzenia biologicznego

• więźba częściowo wykonana z regranulowanych skorup hełmu



uvex pheos E
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Ogólne informacje o normach
EN 397 · EN 50365

EN 397 — Przemysłowe hełmy ochronne 
Ochrona przed spadającymi przedmiotami i ich następstwami, takimi jak uraz mózgu i pęknięcie czaszki

Obowiązujące wymagania: dotyczące wszystkich hełmów 
z certyfikatem zgodności z normą EN 397.
• amortyzacja uderzeń pionowych 
•  odporność na przebicia (przez uderzenie przedmiotem 
z ostrą krawędzią lub wierzchołkiem)

• odporność na ogień
•  mocowanie paska podbródkowego: pasek podbródkowy 
ustępuje przy min. 150 N i maks. 250 N

Opcjonalne wymagania: hełm z certyfikatem zgodności z 
normą EN 397 może spełniać te wymagania, ale nie jest to 
wymóg bezwzględny.
• bardzo niskie temperatury (20°C lub 30°C)
• bardzo wysokie temperatury (+150°C)
• izolacja elektryczna (440 V)
• ochrona przed stopionym metalem (MM)
• ochrona przed deformacją boczną

EN 50365 – Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia 
Ochrona przed porażeniem elektrycznym i zapobieganie przepływowi przez głowę prądu o niebezpiecznym natężeniu

Wymagania: 
•  wszystkie hełmy muszą spełniać wymagania normy  
EN 397

•  ochrona przed prądem o napięciu zmiennym do 1000 V 
(AC) lub stałym do 1500 V (DC) 

•  hełmy elektroizolacyjne nie mogą zawierać żadnych  
elementów przewodzących prąd

•  otwory wentylacyjne (jeśli występują) nie mogą dopusz-
czać do przypadkowego zetknięcia się głowy z elementa-
mi znajdującymi się pod napięciem

Bardzo niskie  
temperatury 
(20°C lub 30°C)

uvex airwing uvex super boss uvex pheos uvex pheos alpine uvex perfexxion

Bardzo wyso-
kie temperatury 
(+150°C)

uvex thermo boss

Izolacja  
elektryczna  
(440 V)

uvex airwing E uvex thermo boss

Stopiony metal 
(MM)

uvex pheos

Deformacja  
boczna

uvex perfexxion



uvex pheos alpine uvex perfexxion

uvex perfexxion

113

Ogólne informacje o normach
EN 12492 · EN 1078

EN 12492 — Hełmy alpinistyczne 
Ochrona przed zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas wspinaczki

Wymagania: 
• amortyzacja uderzeń pionowych oraz od strony czołowej,  
 bocznej i grzbietowej
• odporność na przebicia
• element mocujący (zwolnienie paska podbródkowego przy  
 sile wynoszącej min. 500 N)
•  wytrzymałość mocowania: pasek podbródkowy może 
rozciągać się maksymalnie o 25 mm

•  skuteczność mocowania: hełm nie może przesuwać się po 
głowie

EN 1078 – Europejski standard hełmu kolarskiego 
Ochrona rowerzystów i użytkowników deskorolek i łyżworolek

Wymagania: 
• zdolność absorpcji wstrząsów przy przyłożeniu siły pionowej
• odporność na przebicie
• niskie temperatury (20°C)
•  gwarancja skuteczności paska podbródkowego za pomo-
cą próby odrywania

•  zapewnienie wytrzymałości mechanicznej paska podb-
ródkowego o maksymalnej dopuszczalnej rozciągliwości 
35mm 
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uvex perfexxion
Wielofunkcyjna ochrona głowy zapewniająca najwyższy komfort noszenia 

uvex perfexxion spełnia w 
równym stopniu standardy 
ochrony dla hełmów prze-
mysłowych, alpinistycznych 
i rowerowych — i jest 
szczególnie wygodny w no-
szeniu dzięki optymalnej 
kontroli mikroklimatu i kom-
fortowemu dopasowaniu.

Brak gromadzenia się 
ciepła — dzięki mak-
symalnej wentylacji
Regulowane otwory wentylacyjne 
zapewniają optymalną cyrkulację 
powietrza i zapobiegają groma-
dzeniu się nieprzyjemnego ciepła 
pod hełmem.

Wyjątkowa wygoda 
i wysoki komfort 
noszenia
Wbudowane wnętrze z siateczki i 
wyściełana więźba zapewniają 
dodatkowy komfort. Siateczka 
zapewnia optymalną wentylację.

Idealne dopaso-
wanie do każdego 
użytkownika 
poprzez bezstopniową regulację 
szerokości i wysokości.



9720940

9720950

9720040

9720050
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uvex perfexxion
Nr art. 9720940 9720950 9720040 9720050
Kolor czarny czarny biały biały
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał ABS ABS ABS ABS
Norma EN 397, 30°C, LD EN 397, 30°C, LD EN 397, 30°C, LD EN 397, 30°C, LD

EN 12492, EN 1078 EN 12492, EN 1078 EN 12492, EN 1078 EN 12492, EN 1078
Rozmiar M (od 52 do 58 cm) L (od 59 do 63 cm) M (od 52 do 58 cm) L (od 59 do 63 cm)
Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt.

Hełmy ochronne
uvex perfexxion

uvex perfexxion 
• unikalne połączenie norm EN 397 (częściowo), EN 12492 oraz  
EN 1078

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do przypinania  
ochronników słuchu 

• dodatkowe sloty do rozbudowy za pomocą różnych akcesoriów
• zgodność z następującymi normami: 

 - EN 397 (częściowo) – norma dla przemysłowych hełmów ochronnych 
• opcjonalne wymagania: LD, 30°C

 - EN 12492 – norma dla kasków alpinistycznych
 - EN 1078 – norma dla kasków rowerowych

• zwiększona sztywność boczna (LD) zapewnia dodatkową funkcję 
ochronną

• regulowane, komfortowe otwory wentylacyjne zapewniające maksymal-
ną wentylację

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości i wysokości
• więźba ze zintegrowaną siateczką zapewniająca dodatkowy komfort  
noszenia

• dostępne dwa rozmiary (M i L) dla optymalnego dopasowania
• dodatkowy przypinany daszek w zestawie

Testowane pod kątem LD
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uvex airwing B ze standardową więźbą
Nr art. 9762020 9762120 9762220 9762320 9762420 9762520 9762920
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski czarny
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma 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
Rozmiar od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex super boss ze standardową więźbą
Nr art. 9750020 9750120 9750520
Kolor biały żółty niebieski
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, 20°C EN 397, 20°C EN 397, 20°C
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex airwing BWR z pokrętłem
Nr art. 9762030 9762130 9762230 9762330 9762430 9762530
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

Hełmy ochronne
uvex airwing B · uvex airwing BWR · uvex super boss

uvex airwing B · uvex airwing B-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i  
nahełmowych ochronników słuchu 

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy 
bardzo niskich temperaturach (30°C)

•  trzy regulowane szczeliny wentylacyjne gwarantujące maksymalną  
wentylację 

• standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopaso-
wanie (uvex airwing B)

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości (uvex airwing BWR)
• wyposażony w napotnik 9760005
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie  
i wygodę

uvex super boss
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i  
nahełmowych ochronników słuchu 

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy 
bardzo niskich temperaturach (20°C)

• standardowa więźba zapewniająca komfortowe dopasowanie
• wyposażony w napotnik 9790004 
• regulowane boczne szczeliny wentylacyjne
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie  
i wygodę

9762020 97624209762220

9762130 9762330 9762530

9762920

9750020 97505209750120
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uvex airwing BS ze standardową więźbą
Nr art. 9762021 9762121 9762221 9762321 9762421 9762521
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C
Rozmiar od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex thermo boss
Nr art. 9754000 9754100 9754300
Kolor biały żółty czerwony
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym
Norma EN 397 EN 397 EN 397

+150°C, 440 V AC +150°C, 440 V AC +150°C, 440 V AC
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex airwing BSWR z pokrętłami
Nr art. 9762031 9762131 9762231 9762331 9762431 9762531
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i naheł-
mowych ochronników słuchu 

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy 
bardzo niskich temperaturach (30°C)

• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację 
 

• konwencjonalna więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopa-
sowanie (uvex airwing BS)

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości (uvex airwing BSWR)
• wyposażony w napotnik 9760005
• krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i 
wygodę

Hełmy ochronne
uvex airwing BS · uvex airwing BSWR · uvex thermo boss

uvex thermo boss
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłony twarzy uvex, 
ochronników słuchu i rynienki

• skorupa hełmu z odpornego na działanie wysokich temperatur  
poliwęglanu

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymogi  
 (440 V AC i +150 °C)

• standardowa więźba zapewniająca komfortowe dopasowanie 
• wyposażony w napotnik 9790004
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie  
i wygodę

9754000 97543009754100

9762021 9762121 9762221

9762331 9762431 9762531
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uvex pheos alpine z pokrętłem
Nr art. 9773050 9773150 9773250 9773350 9773450 9773550 9773950
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski czarny
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał ABS, 30°C ABS, 30°C ABS, 30°C ABS, 30°C ABS, 30°C ABS, 30°C ABS, 30°C
Norma 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
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt., szt., szt., szt., szt., szt., szt., 

pakowane pojedynczo pakowane pojedynczo pakowane pojedynczo pakowane pojedynczo pakowane pojedynczo pakowane pojedynczo pakowane pojedynczo
w karton w karton w karton w karton w karton w karton w karton

Opakowanie zbiorcze karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt.

Hełmy ochronne
uvex pheos alpine

uvex pheos alpine
• wielofunkcyjny hełm ochronny do pracy na wysokości oraz akcji ratun-
kowych

• połączenie właściwości przemysłowych hełmów ochronnych (EN 397)  
i wymogów dla kasków alpinistycznych (EN 12492)

• lekka skorupa hełmu z ABS zapewnia ochronę i wytrzymałość
• krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry 
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu  
i osłony twarzy

• możliwość mocowania czołówki i gogli ochronnych
• stale otwarte otwory wentylacyjne
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy 
bardzo niskich temperaturach (30°C)

• przymocowany pasek podbródkowy do zastosowania zgodnie z EN 12492
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie  
i wysoki komfort

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości

• hełm jest wyposażony standardowo w czarny napotnik  
z poliuretanu (nr art. 9760009). Opcjonalnie można  
zamówić jasny napotnik ze skóry syntetycznej  
(nr art. 9760005)

9773050 97733509773150

9773450

9773250

9773550 9773950

2013
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uvex pheos forestry — zmontowany fabrycznie zestaw
Nr art. 9774236 9774237 9774238
Kolor żółty pomarańczowy czerwony
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał ABS ABS ABS
Norma EN 397, 30°C, MM EN 397, 30°C, MM EN 397, 30°C, MM

EN 1731:2006F EN 1731:2006F EN 1731:2006F
EN 3523 EN 3523 EN 3523

Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka szt. szt. szt.
zamówienia
Opakowanie zbiorcze karton, 15 szt. karton, 15 szt. karton, 15 szt.

uvex pheos forestry — części zamienne
Nr art. Jednostka zamówienia
9790210 metalowa osłona twarzy szt.
2600214 uvex K2P mocowanie mechaniczne szt.
9760106 więźba pheos ABS szt.
9760009 napotnik pheos ABS szt.
9790021 4punktowy pasek podbródkowy szt.
9790146 gwizdek szt.

uvex pheos ABS BSWR z pokrętłem
Nr art. 9772071 9772171 9772271 9772371
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał ABS ABS ABS ABS
Norma EN 397, EN 397 EN 397 EN 397

30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka szt. szt. szt. szt.
zamówienia
Opakowanie zbiorcze karton, 24 szt. karton, 24 szt. karton, 24 szt. karton, 24 szt.

Hełmy ochronne
uvex pheos forestry · uvex pheos ABS

uvex pheos forestry
• zestaw specjalnie dostosowany do wymagań prac leśnych składający się 
z hełmu ochronnego uvex pheos ABS BSWR, osłony twarzy do prac 
 leśnych uvex pheos oraz ochronników słuchu mocowanych mechanicznie 
uvex pheos K2P

• z fabrycznie naklejonym zestawem naklejek i zamontowanym paskiem 
podbródkowym i gwizdkiem

• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności  
na działanie bardzo niskich temperatur (30°C), EN 3523 i EN 1731

• wbudowana osłona twarzy z metalową siatką o wysokiej przepuszczalno-
ści światła chroni przed ciałami obcymi, nie zasłaniając pola widzenia

• ochronniki słuchu o wysokim poziomie tłumienia (SNR: 30 dB) idealnie 
uzupełniają system i skutecznie chronią przed hałasem emitowanym przez 
piły łańcuchowe i kosy spalinowe

• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentyla-
cję w kierunku ruchu użytkownika

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości jedną ręką

uvex pheos ABS
• hełm ochronny z ABS ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, 
nahełmowych ochronników słuchu i latarek

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymogi ochrony przy 
bardzo niskich temperaturach (30°C)

• wysoka sztywność boczna
• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
• więźba z pokrętłem (9760106) i napotnikiem (9760009) 
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie  
i wygodę

Więcej informacji na stronie  
uvex-safety.com/en/forestryset  
(lub poprzez skanowanie kodu QR).

9774236 9774237

9774238

97723719772171 97722719772071
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uvex pheos B ze standardową więźbą
Nr art. 9772020 9772120 9772220 9772320 9772520 9772920
Kolor biały żółty pomarań czerwony niebieski czarny

czowy
Wersja z długim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma 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
Rozmiar od 51 od 51 od 51 od 51 od 51 od 51

do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm
Jednostka szt. szt. szt. szt. szt. szt.
zamówienia
Opakowanie karton, karton, karton, karton, karton, karton, 
zbiorcze 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt.

uvex pheos BWR z pokrętłem
Nr art. 9772030 9772130 9772230 9772330 9772430 9772530 9772930
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski czarny
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma 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
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex pheos BSWR z pokrętłem
Nr art. 9772031 9772131 9772231 9772332 9772531 9772832 9772932
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony niebieski ciemnoszary czarny
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma 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
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

Hełmy ochronne
uvex pheos B · uvex pheos BWR · uvex pheos BSWR

uvex pheos B-S-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, naheł-
mowych ochronników słuchu i latarek

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności 
na działanie bardzo niskich temperatur (30°C) i odpryski stopionego 
metalu (MM = „Molten Metal”)

• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację 

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości 
• wyposażony w napotnik 9760005
• krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie  
i wygodę

uvex pheos B · uvex pheos B-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, naheł-
mowych ochronników słuchu i latarek

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności 
na działanie bardzo niskich temperatur (30°C) i odpryski stopionego 
metalu (MM = „Molten Metal”)

• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
• standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopaso-
wanie (uvex pheos B)

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości (uvex pheos BWR)
• wyposażony w napotnik 9760005
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie  
i wygodę

97721209772020 9772220 9772430 9772530

9772332 9772832 9772932
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uvex pheos EWR z pokrętłem
Nr art. 9770030 9770130 9770230 9770330 9770430 9770530 9770830
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski ciemnoszary
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma 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

Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex pheos ESWR z pokrętłem
Nr art. 9770031 9770131 9770231 9770331 9770431 9770531 9770832 9770931
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski ciemnoszary czarny
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma 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

Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex pheos E ze standardową więźbą
Nr art. 9770020 9770120
Kolor biały żółty
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397

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

Rozmiar od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt.

Hełmy ochronne
uvex pheos E · uvex pheos EWR · uvex pheos ESWR

uvex pheos E · uvex pheos E-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nahełmowych  
ochronników słuchu i latarek

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• całkowicie zamknięta skorupa hełmu zapewniająca izolację elektryczną
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na  
działanie bardzo niskich temperatur (30°C) i odpryski stopionego metalu  
(MM = „Molten Metal”). Jest także dopuszczony do użytku zgodnie z  
normą EN 50365 (1000 V AC).

• standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopasowanie 
 (uvex pheos E)

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości (uvex pheos EWR)
• wyposażony w napotnik 9760005 (uvex pheos E) lub 9760009 (uvex pheos EWR)
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos E-S-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, naheł-
mowych ochronników słuchu i latarek

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• całkowicie zamknięta skorupa hełmu zapewniająca izolację elektryczną
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności 
na działanie bardzo niskich temperatur (30°C) i odpryski stopionego 
metalu (MM = „Molten Metal”). Jest także dopuszczony do użytku zgod-
nie z normą EN 50365 (1000 V AC)

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości 
• wyposażony w napotnik 9760009
• krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie  
i wygodę

9770020 9770230 9770430 97705309770120

977093197708329770331
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uvex pheos IES z pokrętłem 
Nr art. 9772040 9772140 9772240 9772340 9772540
Kolor biały żółty pomarań czerwony niebieski
Wersja z długim daszkiem czowy
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma 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
Rozmiar od 55 od 55 od 55 od 55 od 55

do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm
Jednostka szt. szt. szt. szt. szt.
zamówienia
Opakowanie karton, karton, karton, karton, karton, 
zbiorcze 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt.

uvex pheos reflex set L
Nr art. Kolor Wersja Nr art. Kolor Wersja
9772026 biały uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi 9772038 biały uvex pheos BSWR z naklejkami odblaskowymi
9772126 żółty uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi 9772137 żółty uvex pheos BSWR z naklejkami odblaskowymi
9772226 pomarańczowy uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi 9772239 pomarańczowy uvex pheos BSWR z naklejkami odblaskowymi
9772326 czerwony uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi 9772334 czerwony uvex pheos BSWR z naklejkami odblaskowymi
9772526 niebieski uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi 9772537 niebieski uvex pheos BSWR z naklejkami odblaskowymi
9772926 czarny uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi 9770026 biały uvex pheos E z naklejkami odblaskowymi
9772035 biały uvex pheos BWR z naklejkami odblaskowymi 9770126 żółty uvex pheos E z naklejkami odblaskowymi
9772138 żółty uvex pheos BWR z naklejkami odblaskowymi 9770036 biały uvex pheos EWR z naklejkami odblaskowymi
9772236 pomarańczowy uvex pheos BWR z naklejkami odblaskowymi 9770136 żółty uvex pheos EWR z naklejkami odblaskowymi
9772437 zielony uvex pheos BWR z naklejkami odblaskowymi 9770536 niebieski uvex pheos EWR z naklejkami odblaskowymi
9772538 niebieski uvex pheos BWR z naklejkami odblaskowymi
9772936 czarny uvex pheos BWR z naklejkami odblaskowymi

Opakowanie 25 szt.

uvex pheos SKR 
Nr art. 9772034 9772134 9772234 9772335 9772534
Kolor biały żółty pomarań czerwony niebieski
Wersja z krótkim daszkiem czowy
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma 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
Rozmiar od 52 od 52 od 52 od 52 od 52

do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm
Jednostka szt. szt. szt. szt. szt.
zamówienia
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

Hełmy ochronne
uvex pheos IES · uvex pheos SKR · Paski odblaskowe

uvex pheos reflex set L
• hełm ochronny z zestawem naklejek odblaskowych • naklejki są fabrycznie naklejone na hełmie

uvex pheos reflex set L 
(dowolny wybór koloru hełmu)

  Szczegółowych informacji udziela 
nasza bezpłatna infolinia pod numerem 
0800 6644893.

uvex pheos IES
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nahełmo-
wych ochronników słuchu, latarek i systemu Integrated Eyewear System (IES)

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności 
na działanie bardzo niskich temperatur (30°C) i odpryski stopionego 
metalu (MM = „Molten Metal”)

• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości — dodatkowo istnie-
je możliwość zamontowania okularów ochronnych uvex pheos, uvex 
pheos s lub uvex iworks  

• wyposażony w napotnik 9760007
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie  
i wygodę

uvex pheos S-KR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, naheł-
mowych ochronników słuchu i latarek

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
• wyposażony w napotnik 9760005 
• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości  
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie  
i wygodę

• przymocowany 4punktowy pasek podbródkowy 
• klips mocujący (9790022) do ustawiania paska podbródkowego w  
pozycji spoczynkowej lub jako uchwyt do gogli ochronnych

• produkty dopuszczone przez BGBau dostępne na zamówienie

9772040

9772034

9772240

9772234

9772340

9772335

9772540

9772534

9772140

9772134
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Kaptur zimowy uvex Kominiarka uvex Osłona szyi uvex Chłodząca osłona szyi
Nr art. 9790065 9790068 9790066 9790075 9790076 9790086
Wersja 100% poliester 100% poliester 100% poliester 100% poliester 100% poliester 100% poliester
Kolor jaskrawy żółty jaskrawy pomarańczowy czarny pomarańczowy żółty żółty
Rozmiar rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny
Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt. szt. szt.

Czepek higieniczny Czapki zimowe
Nr art. 9790006 9790010 9790015 9790016 9790012
Wersja 100% włóknina 50% bawełna 50% bawełna 60% poliester, 30% bawełna 60% poliester, 30% bawełna

50% wełna 50% żywa wełna 8% nylon, 2% elastan 8% nylon, 2% elastan
Kolor biały granatowy czarny czarny granatowy
Rozmiar rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny od S do M od L do XL rozmiar uniwersalny
Jednostka zamówienia 100 szt. szt. szt. szt. szt.

Hełmy ochronne
Akcesoria

Kaptur zimowy uvex 
• kaptur zimowy do zastosowania ze wszystkimi hełmami uvex
• materiał zewnętrzny chroni przed wiatrem i wodą
• okalająca taśma odblaskowa
• boczna siatka dla łatwiejszego kontaktu z otoczeniem (okolice uszu)
• ocieplający materiał polarowy od wewnątrz

Kominiarka uvex
• kominiarka uvex to idealne uzupełnienie zimowego kaptura — bezstop-
niowa regulacja za pomocą zapięcia na rzep

Osłona szyi uvex  
• osłona szyi uvex chroni przed brudem, kurzem, odłamkami i promienio-
waniem słonecznym

• do zastosowania ze wszystkimi hełmami uvex
• zacisk do okularów 9790022 umożliwia przypięcie osłony szyi do skoru-
py hełmu uvex pheos

Chłodząca osłona szyi uvex
• z wyjątkową funkcją chłodzenia — efekt utrzymuje się do 8 godzin, 
ochrona przeciwsłoneczna

9790065
do użytku z hełmem 
ochronnym 
(hełm należy dokupić 
osobno)

9790076 do użytku 
z hełmem ochronnym 
(hełm należy dokupić 
osobno)

9790075 do użytku 
z hełmem ochronnym 
(hełm należy dokupić 
osobno)

9790086  do użytku 
z hełmem ochronnym 
(hełm należy dokupić osobno)

Czepki higieniczne · Czapki zimowe

9790068

9790066

9790006 9790010 9790015 9790016 9790012

9790086
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Więźba do uvex super Napotnik do uvex super boss
boss i uvex thermo boss i uvex thermo boss

Nr art. 9790000 9790004
Wersja sześciopunktowa więźba tekstylna skóra ekologiczna

napotnik
Jednostka zamówienia szt. szt.

uvex pheos reflex set M
Nr art. 9790018
Jednostka zamówienia szt.

Więźba do IES Napotnik do
do uvex pheos pheos IES 
(nie do pheos E i pheos alpine)

Nr art. 9772001 9760007
Wersja sześciopunktowa więźba tekstylna z tkanina, pianka

napotnikiem tekstylnym i z 
zaciskiem do okularów uvex pheos

Jednostka zamówienia szt. szt.

Więźba do Więźba do
uvex pheos EWR uvex pheos alpine

Nr art. 9760012 9760011
Wersja Sześciopunktowa więźba tekstylna Sześciopunktowa więźba tekstylna

Napotnik Napotnik
Jednostka zamówienia Szt. Szt.

Standardowa więźba Więźba do uvex pheos
do uvex pheos i uvex airwing i uvex airwing (nie do uvex 

pheos E) z pokrętłem
Nr art. 9760000 9760001
Wersja sześciopunktowa więźba tekstylna sześciopunktowa więźba tekstylna

napotnik napotnik
Jednostka zamówienia szt. szt.

Napotnik do uvex pheos alpine Osłona na pokrętło
i uvex pheos EWR

Nr art. 9760009 9760014
Wersja PU, skóra Poliester
Jednostka zamówienia Szt. Szt.

Napotnik do uvex pheos, uvex airwing i uvex pheos alpine
Nr art. 9760005
Wersja skóra ekologiczna

napotnik
Jednostka zamówienia szt.

Hełmy ochronne
Akcesoria

uvex pheos reflex set M
• zestaw naklejek odblaskowych
• bardzo wysoka jasność dzięki folii pryzmatycznej
• wystarczy nakleić
• do wszystkich hełmów ochronnych uvex pheos i uvex pheos alpine

Akcesoria do hełmów uvex super boss i 
uvex thermo boss

Akcesoria do uvex pheos IES

Akcesoria do uvex pheos E-WR i  
uvex pheos alpine

Akcesoria do uvex pheos i uvex airwing

9760000

97600119760012

9760001

9790000
9790004

9772001

9760007

9760009 9760014

9760005

9790018
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Skórzany pasek podbródkowy do uvex pheos (nie do pheos IES i pheos E),
uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss i uvex thermo boss

Nr art. 9790005
Wersja solidna skórzana konstrukcja z oczkami 

z tworzywa sztucznego z metalowymi nitami,
regulacja długości

Jednostka szt.
zamówienia

Czteropunktowy pasek podbródkowy Skórzany pasek podbródkowy
do uvex airwing i pheos do uvex pheos

(nieodpowiedni do uvex pheos alpine)
Nr art. 9790007 9790035
Wersja pasek tekstylny z zapięciem na solidna wersja skórzana z

przycisk, oczkami z tworzywa sztucznego i haczykami z tworzywa sztucznego 
wyściółką części podbródkowej z metalowymi nitami, 
z regulacją długości regulacja długości

Jednostka szt. szt.
zamówienia

Czteropunktowy pasek podbródkowy do uvex pheos (nie do uvex pheos alpine) 
i uvex pheos E

Nr art. 9790021
Wersja pasek tekstylny z zapięciem na przycisk, haczyki z tworzywa sztucznego 

i wyściółką części podbródkowej z regulacją długości
Jednostka szt.
zamówienia

Mocowanie okularów IES (z suwakiem) Uchwyt na ołówek do uvex pheos 
do systemu IES uvex pheos i uvex pheos E

Nr art. 9772002 9790023
Wersja tworzywo sztuczne tworzywo sztuczne
Opakowanie 10 szt. szt.

Klips do gogli do uvex pheos/ klips do paska podbródkowego do uvex pheos alpine
Nr art. 9790022
Wersja plastikowy klips do mocowania paska gogli ochronnych lub

paska podbródkowego do hełmu
Opakowanie 10 szt.

Podkładka pod kark uvex spiderneck
Nr art. 9790149
Wersja odpowiednia do hełmów uvex pheos i uvex airwing z pokrętłem

więźba odpowiednia do uvex pheos alpine po zdjęciu pokrętła
powiększenie powierzchni przylegania na karku, podwyższenie
komfortu, lepszy rozkład ciężaru hełmu 
łatwy montaż: dopasowanie za pomocą pokrętła

Jednostka szt.
zamówienia

Uchwyt na wizytówki
Nr art. 9790166
Zawartość 10 uchwytów + 20 wizytówek z PCW
Opakowanie 10 szt.

Torba na hełm uvex do Zestaw
Przechowywania i transportu zatyczek do szczelin hełmu
hełmów ochronnych uvex

Nr art. 9790071 9790077
Wersja poliester tworzywo sztuczne
Jednostka szt. szt.
zamówienia

Naklejka na hełm uvex pheos
Nr art. 9790150 9790151 9790152 9790153 9790154 9790155 9790156
Kolor srebrny żółty pomarań czerwony zielony niebieski czarny

czowy
Materiał folia PCV folia PCV folia PCV folia PCV folia PCV folia PCV folia PCV
Jednostka szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.
zamówienia

Hełmy ochronne
Akcesoria

Akcesoria do uvex pheos, uvex pheos al-
pine, uvex airwing, uvex super boss i uvex 
thermo boss

Naklejka na hełm uvex pheos
• do oznaczania różnych brygad roboczych
• trwała i odporna na warunki atmosferyczne wysokowydajna folia PCV
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9790023

9790022
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9790071

9790077
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9790021

9772002

9790149

9790153
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Czołówka LED pheos Lights Czołówka LED pheos Lights EX Lampa czołowa LED KS6002DUO Lampa czołowa LED uvex ucap sport Adapter do hełmu uvex pheos
Nr art. 9790062 9790063 9790029 9790064 9790069
Wersja do hełmów uvex pheos do hełmów uvex pheos – ATEX do hełmów uvex pheos do uvex ucap sport do lampy czołowej LED uvex ucap sport

do połączenia z hełmami
uvex pheos i uvex pheos alpine

Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt. szt.

Suprabeam V3air rechargeable Uniwersalna opaska silikonowa
Nr art. 9790213 9790214
Wersja z opaską; z art. 9790214 pasuje do wszystkich hełmów uvex do V3air rechargeable
Jednostka zamówienia szt. szt.

KS 7630 MCII
Nr art. 9790028
Wersja do hełmów uvex pheos  
Jednostka zamówienia szt.

Hełmy ochronne
Akcesoria: latarki nahełmowe

KS-6002-DUO
•  latarka na hełm LED z dwiema oddzielnymi 
soczekwami do emisji swiatła punktowego i 
reflektorowego 

• kompaktowa konstrukcja
•  obszar oświetlany jest regulowany bezstop-
niowo

• źródło energii elektrycznej: akumulator litowo-
jonowy 3,7 V, 1,7 Ah
• natężenie oświetlenia: maks. 8500 lx
• temperatura użytkowania: od 20°C do +60°C
•  klasa szczelności: IP67 (pyło i wodoszczelność)
• w zestawie ładowarka
• czas ładowania: około 5 h 
 
 

Nacisnąć  
wyłącznik 

Tryby 
pracy Lumeny Zasięg Czas  

świecenia
Światło  
reflektorowe

Normalny 80 5 m 11 h
Silny 200 10 m 4 h

Światło punktowe
Normalny 80 80 m 11 h
Silny 160 180 m 5,5 h

Lampa czołowa LED u-cap 
sport · Adapter do hełmu 
uvex pheos
• lampa czołowa LED z dwoma oddzielnymi ele-
mentami świecącymi zapewniającymi widocz-
ność z daleka i przy oświetleniu reflektorowym

• zwarta budowa przy bardzo małej masie (55 
g bez baterii)

• źródło energii elektrycznej: 3 baterie AAA (na-
leży dokupić osobno)

• natężenie oświetlenia: ok. 4000 lx
• temperatura użytkowania: od 20°C do +45 °C
• klasa ochrony IP 66 (całkowita ochrona przed 
kurzem i silną strugą wody)

• adapter pasuje do hełmów uvex pheos i uvex 
pheos alpine

Przytrzymać wy-
łącznik przez 1 s 

Tryby 
pracy Lumeny Zasięg Czas  

świecenia
Światło  
reflektorowe

Wysoki 30 7 m 80 h
Niski 10 3 m 150 h

Światło punktowe
Środkowy 40 80 m 70 h
Wysoki 100 110 m 30 h
Niski 5 10 m 150 h

  Wszystkie lampy 
czołowe LED uvex 
są wpinane w 
przednią szczelinę 
hełmów uvex pheos, 
uvex pheos alpine.

Lampa czołowa uvex pheos 
Lights · pheos Lights EX 
• lampa czołowa LED z dwoma oddzielnymi reflekto-
rami zapewniającymi widoczność z daleka i z bliska

• zwarta budowa, niewielka masa (80 g), wysoka 
wytrzymałość

• źródło energii elektrycznej: akumulator litowojono-
wy 1,7 h

• natężenie oświetlenia: maks. 6500 lx 
• temperatura użytkowania: od 20°C do +50°C
• w zestawie ładowarka
• czas ładowania: około 4,5 h
• stopień ochrony IP67 (pyło i wodoszczelność) 
• 9790063: dopuszczenie ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4 
 

Nacisnąć 
wyłącznik 

Tryby 
pracy Lumeny Zasięg Czas  

świecenia
Światło  
reflektorowe

Niski 55 5 m 11 h
Wysoki 115 10 m 5,5 h

Światło  
punktowe

Niski 55 50 m 11 h
Wysoki 115 100 m 5,5 h

Suprabeam V3air rechargeable · Uniwersalna opaska  
silikonowa do Suprabeam V3air rechargeable
• lampa czołowa LED z regulacją umożliwiającą 
uzyskanie światła punktowego i reflektorowego

• płynna regulacja ściemnienia w zakresie od 
180 do 8 lm

• mocna konstrukcja przy niewielkiej masie  
(148 g); równomierny rozkład wagi dzięki  
akumulatorowi z tyłu opaski

• źródło energii elektrycznej: akumulator  
litowopolimerowy 1,4 Ah

• strumień świetlny: maks. 320 lm
• czas świecenia: maks. 100 h 

• temperatura użytkowania: od 20°C do +50°C
• klasa ochrony IPX4 (ochrona przed bryzgami 
wody

• regulacja kąta padania światła: oświetlenie na 
odległość lub bezpośrednio przed użytkowni-
kiem we wszystkich kierunkach

• zasięg 210 m
•  9790214: do mocowania do wszystkich heł-
mów ochronnych uvex

• 9790214: zapobiega ześlizgiwaniu się latarki z 
hełmu 

KS-7630-MCII
• kompaktowa konstrukcja
• stopień ochrony IP 67 (pyłoszczelna i wodo 
 szczelna)
• temperatura zastosowania od 15°C do +50°C
• źródło energii elektrycznej: akumulator lito 
 wojonowy
• czas ładowania: około 9 h
• >80% pojemności po 500 cyklach ładowania
• dopuszczenie ATEX (RiLi 2014/34/UE) 
Tryb Lumeny Moc** Zasięg Czas świecenia
Światło awaryjne 70 lm ≥3000 lx 80 m ≥30 h
Oświetlenie robocze 180 lm ≥5500 lx 140 m ≥14 h
Silne oświetlenie* 230 lm ≥10 000 lx 190 m ≥6 h

* tylko do KS7630MCII
** mierzone w odległości 1 m

9790213

9790214

9790064

9790069

9790029

9790062
9790063


