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Persoonlijke beschermingPersoonlijke bescherming

Veiligheidsbrillen
Veiligheidsbrillen met regelbare
montuur. 100 % anti-U.V.
Optische klasse 1.

Overzetbrillen
Polycarbonaat overzetbrillen 100 % anti-U.V.
Optische klasse 1.

MO-11000 Kleurloze, geleverd in koker

MO-11001 Getinte, geleverd in koker

Helm in polyamide
Veiligheidshelm voor industrie en elektriciens.
Nekbeschermkap, maat 53 tot 63. Bazaanleer vooraan,
lengte 37 cm. Regelbaar :
- nekbeschermkap : in stappen van 2 mm,
- draaghoogte : voorhoofd 2 standen, nek 3 standen,
- hoofdomtrek in de kap : 3 standen.
Ingebouwde schokbrekers die zorgen
voor een optimale verluchting
van de kap.
Veiligheidskinband : de bevestigings-
beugels breken bij een kracht van
10 tot 15 dan.
Gewicht : 0,370 kg.

De MS-120 is bruikbaar als
voorhoofdlamp of als zaklamp.
Bediening van de belichting en
regeling van de lichtbundel in
één enkele handeling.
Reservelampje meegeleverd
Voeding met 4 batterijen
type LR 6.

Gelaatsscherm
Veiligheidsscherm voor beves-
tiging op helm. Oogscherm in
polypropionaat, 470 x 200 mm.
100 % anti-U.V.

MO-11010 Kleurloze, geleverd in koker

MO-11011 Getinte, geleverd in koker

Helm met gelaatsscherm
Veiligheidshelm met
ingebouwde gelaatsscherm
voor industrie en elektriciens.
Scherm in polycarbonaat
behandeld tegen krassen en
kondens, volledig inklapbaar
in de helm.
Standaardmaat : hoofdomtrek
regelbaar van 52 tot
64 cm met behulp van een
wieltje.
Ingebouwde schokbrekers met
6 bevestigingspunten.
Snel verstelbare kinband.
Gewicht : 0,720 kg.

Voorhoofdlamp met regelbare lichtbron
Kan naar keuze op het hoofd
of op alle modellen van
helmen worden gedragen.
Bediening van de belichting en
regeling van de lichtbundel in
één enkele handeling, zelfs
met handschoenen.
Het licht is richtbaar van
onder naar boven.
Licht (145 g) - stevig en
betrouwbaar - spatwaterdicht.
Behuizing in polyamide, glas
in onbreekbaar MAKROLON,
afgeschermde kabel.
Reservelampje meegeleverd.
Voeding met platte batterij
van 4,5 V type 3 LR 12.

Voorhoofd- en zaklamp

MS-120 Gewicht : 0,115 kg

M-95-864 Set van 4 bevestigingsbeugels voor MS-120

MO-184 Gewicht : 0,170 Kg

MO-185-BL Wit
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MO-11000 MO-11010 MO-11011MO-11001

MS-118 Voorhoofdlamp

M-95-862

M-95-865 Halogeenlampje

M-95-864 Set van 4 bevestigingsbeugels voor MS-118

Adapter voor 3 ronde batterijen
1,5 V, type LR 6

MO-182/1-B Wit

MO-182/1-R Rood

Isolerende tapijten
en laarzen

Isolerende
handschoenen

Oog- en
hoofdbescherming




