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 * شرکت نمادین طرح *

 

طراح و سازنده ی خودروهای آتش نشانی، تجهیزات، خدمات 

 شهری، امداد و نجات و بحران

کاله ایمنی     
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 ، امداد و نجات ، هالل احمر ، مهندسان ، کارگران و .... یآتشنشان ی* مناسب برا

 .باشد یم دیباز که در برابر نور خورش یها طیکار در مح ی* مناسب برا

محافظ صورت و  دیر،شلیصداگ یگوش لیاز قب یبه استفاده هم زمان کاله و لوازم جانب ازیکه ن ییها طیمح  ی*مناسب  برا

 .باشد یم  ...

 بر سر وجود دارد. عاتیامکان پاشش ما ایاز باال و و  میمستق یکه امکان ضربه  یصنعت یکارگاه ها و مکان ها ی*مناسب برا

 شد.با برابر استاندارد اروپا و آمریکا می 2دارای تاییدیه از مرکز تحقیقات وزارت کار و دارای تست ضربه مقاومت تا *

  2012:397EN*دارای استاندارد :  

 ،د این دریچه ها موجب تهویه بهتر و تسریع در امر گردش هوا می شو، تایی دریچه تهویه هوا می باشد  3ردیف  2دارای *

 .بخصوص در فصل تابستان که دمای هوا باالتر می رود

 .نیز تعبیه شده است روکالهی ایمنی گوشی در قسمت کناری دریچه ای جهت اتصال*

 .افظ صورت و عینک ایمنی را نیز دارا می باشدهمچنین این کاله ایمنی قابلیت اتصال شیلد مح*

 .در قسمت کناری این کاله محلی برای اتصال بند زیر چانه نیز طراحی شده است*

 .کنید سیستم تنظیم سایز کاله از نوع چرخشی می باشد و با چرخاندن پیچ کاله می توانید آن را در هر سایزی تنظیمدارای *

 چراغ پشانی کشدار برایکتیبه جلویی کاله محلی مناسب *

 تنظیم ارتفاع یراق کاله*

 UV پوسته کاله ضد اشعه*

 گرم می باشد 400وزن محصول *

دور پوسته کاله است که هنگام پاشش مواد شیمیایی یا قطرات باران ، آن ها را به اطراف  درواقع شیار هایناودانی دور کاله : *

 .پخش می کند

ه وسیله گیره ای صورتی که برای مدتی می خواهید استفاده از کاله را متوقف کنید می توانید ب: در گیره متصل کننده به کمر *

 .که در کاله تعبیه شده است آن را به کمر خود متصل نمایید

 و قابل تعویض می باشد. عرق گیر پیشانی به جهت رعایت موارد بهداشتی قابل شست و شوعرق گیر پیشانی : *

 :ایمنی پرشینمشخصات فنی کاله 

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) :جنس پوسته کاله 

https://kooher.com/product/%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%b5%d8%af%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c-uvex-%d9%85%d8%af%d9%84-k2h/
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 مقاومت حرارتی و مکانیکی بیشتر و انعطاف کمتر*

 دارای برتری های زیر نسبت به پلی اتیلن می باشد*

 مناسب جهت محیط های گرم بدلیل مقاومت باالی پوسته در برابر نرم شدگی*
 شدنمقاومت مناسب در برابر سوراخ *

 .دارای روکشی مقاوم در برابر حالل ها و اسیدها و بخصوص اشعه ماوراء بنفش خورشید می باشد*

میلیمتر بیشتر ، باعث تقویت کاله در ضربات مستقیم از باال میشود و حالت منحنی آن باعث منحرف  2وجود تاج با ضخامت *

 کردن اشیاء و کاهش شدت ضربه می گردد

 میلیمیتر از سایر قسمت ها ضخیم تر است 3قسمت مرکز تاج نیز *

ند ها کاهش پیدا وجود این قطعه فنـری شکل باعث می شود تا نیروی وارده به یراق ، قبل از انتقال به ب :سیستم کاهنده فشار 

 .کرده و خفیف شود

 

 

 

 

 

 

 


