
Kényelem 
kompromisz-
szum nélkül.
Az új 3M™ SecureFit™ védősisak 
kényelmet és védelmet 
biztosít a magasban történő 
munkavégzéshez.



A védősisakok új 
modelljeinek bemutatása.

Akár a magasban, akár a földön dolgozik, a munkát 
el kell végezni – a mi védősisakunk pedig mindig 
megfelel az igényeinek. Ha biztonságról van szó, 
a 3M úgy véli, a lécet nem lehet elég magasra tenni. 
Büszkén mutatjuk be a 3M™ SecureFit™ védősisakját. 

A szabadalmaztatott kialakítástól kezdve egészen 
az iparágban kiemelkedőnek számító innovációkig a 3M™ 
SecureFit™ sisakot olyan munkavédelmi szakemberek 
dolgozták ki, akik a munkavállalók érdekeit tartják 
szem előtt. Az eredmény egy forradalmi sisakkialakítás. 
Kényelem kompromisszum nélkül.

3M.com/SecureFitSafetyHelmet



Általános 
alkalmazások

  Minden olyan iparág, 
ahol a magasban történik 
a munkavégzés

  Építkezés

  Gyártás

  Olaj-, gázipar és szélerőművek 

  Erdészet

Jellemzők és előnyök
  A fejkosárnak része a szabadalmaztatott 

egyenletes nyomáseloszlású technológia

  A 4 vagy 6 pontos, racsnis fejkosárral  
a sisak viselője személyre szabhatja  
a magasságot és az illeszkedést

  A termékcsalád megfelel a védősisakokra 
vonatkozó EN 12492 vagy EN 397 
szabványok előírásainak (mindkettőnek 
megfelelően átalakítható)

  Hegymászó sisakok ihlette kialakítás

  Függőleges beállítással személyre 
szabható az illeszkedés

  Együtt használható a 3M számos 
arcvédőjével, fültokjával és egyéb 
kiegészítőjével



3M innováció a munkában
A szabadalmaztatott egyenletes nyomáseloszlású technológiától az Uvicator™ UV-érzékelőig  
a 3M™ SecureFit™ védősisak maga a 3M innováció. Két modellben kapható; mind az X5000-et, 
mind az X5500-et teljesítményre tervezték – függetlenül a munka követelményeitől.

Egyenletes nyomáseloszlású 
technológia
A szabadalmaztatott technológia átlagosan 
20%-kal csökkenti a homlokot érő nyomást 
a 3M hagyományos sisakjaihoz képest.

Racsnis fejkosár
A problémamentesen és egyszerűen 
kezelhető racsnis fejkosár a fej 
alsó részére illeszkedik a kényelem 
és a biztonság érdekében.

Uvicator™ UV-érzékelő
A szabadalmaztatott technológia segítségével a viselő  
tudni fogja, ha ideje lecserélni az UV-sugárzásnak 
túlzottan kitett sisakot.

Megfelel az EN megfelelőségi 
szabványoknak
A 3M egyedi, négypontos állszíjrendszere lehetővé 
teszi a sisak viselője számára, hogy a viselést az 
EN 12492 és az EN 397 szabvány előírásai szerint 
váltogassa. Megfelel az EN 12492, EN 397 és 
EN 50365 (1000 Vac) szabványoknak.* 

* Az állszíj beállításától függ. 
1000 Vac esetén nem fényvisszavető.

3M™ SecureFit™ X5000 védősisak



Személyre szabható
Számtalan 3M-kiegészítő 
választható a munkahelyi 
követelmények teljesítéséhez.

Állszíjak
Az állítható műanyag csatos állszíj 
az alapfelszerelés része, de mágneses 
csatos állszíj is választható a fokozott 
biztonság érdekében. Kiváló szellőzés 
az oldalsó és hátsó részeken is.

Rögzítőkapcsok gumipánthoz
A beépített kapcsok megtartják a 3M zárt 
védőszemüvegek és lámpák gumipántját.

Tartozékcsatlakozók 
a fültokokhoz és  
kommunikációs eszközökhöz
Tartozékcsatlakozók a 3M fültokok 
és kommunikációs eszközök rögzítéséhez.

Kivehető izzadságszívó 
betét
Az izzadságszívó betétek 
eltávolíthatók és moshatók, illetve 
a cseretartozékkal is kicserélhetők.



Személyre szabható
Alakítsa a 3M™ SecureFit™ védősisakot az elvégzendő 
munkához a számtalan tartozék segítségével!

3M™ rövid arcvédő
Öntött polikarbonátból 
készült a becsapódások 
elleni védelemhez, többféle 
feladathoz; páramentes, 
karcálló bevonattal 
rendelkezik. Víztiszta, szürke 
és borostyán színben.

3M™ U5B arcvédőtartó
Rögzíti a 3M számos 
arcvédőjét a 3M™ SecureFit™ 
védősisakokhoz. Egyedülálló 
rendszere másodpercek alatt 
lehetővé teszi az arcvédő 
cseréjét. 

Cserélhető 
fejkosárrendszerek 
és pántok
Hosszabbítsa meg a 3M™ 
SecureFit™ védősisak 
élettartamát a megfelelő 4 vagy 
6 pontos fejkosár-pótalkatrésszel. 
Másik lehetőségként hozzáadhat 
egy pántot a 4 pontos 
fejkosárhoz, így 6 pontos 
fejkosárrendszert hozhat létre.

Izzadságszívó betétek
A 3M™ SecureFit™ védősisakok 
izzadságszívó betétjei 
eltávolíthatók és moshatók, 
de szükség esetén tartalék 
izzadságszívó betéttel 
is kicserélhetők.



EN 397 
állszíj – átváltó nélkül
Választhat átváltó nélküli 
állszíjat műanyag csattal, 
vagy cserélje prémium 
állszíjra mágneses 
gyorskioldó csattal.

A mágneses csat 1000 Vac 
esetén nem használható.

Lámpatartó készlet
A tartós bányászlámpatartó tartozék állandó használatra 
felszerelhető, szerszám nélkül is. Az elülső tartó szabvány 
bányászlámpához való. A hátsó rögzítő a bányászlámpa 
kábelét tartja, hogy ne legyen útban.

Azonosítótartó készlet
A készlet munkavállaló azonosítójának vagy egyéb 
információnak megjelenítését teszi lehetővé a 3M™ 
SecureFit™ védősisakokon. Nincs szükség szerszámra 
a felszereléshez.

Fényvisszavető készlet
A 3M™ Scotchlite™ 
fényvisszavető szalagkészlet 
nyomásérzékeny 
ragasztórendszere 
megkönnyíti a termék 
használatát, továbbá 
öntapadós.

A fényvisszavető 
szalag 1000 Vac esetén 
nem használható.

EN 12492/EN 397  
állszíj – átváltóval
Csak az X5000-es modellnél: 
a 4 pontos állszíj lehetővé 
teszi az EN 12492 és az 
EN 397 szabványok közötti 
egyszerű váltást.



Rendelési információk: X5000 – 
átállítható az EN 397 és az EN 12492 szabványnak való megfelelőséghez

Termék # Leírás 3M azonosító #

3M™ SecureFit™ X5000 védősisak: szellőző, fényvisszavető

X5001V-CE 3M™ SecureFit™ védősisak, X5001V-CE, fehér, szellőző, fényvisszavető, CE 7100175093

X5002V-CE 3M™ SecureFit™ védősisak, X5002V-CE, sárga, szellőző, fényvisszavető, CE 7100175094

X5003V-CE 3M™ SecureFit™ védősisak, X5003V-CE, kék, szellőző, fényvisszavető, CE 7100175095

X5004V-CE 3M™ SecureFit™ védősisak, X5004V-CE, zöld, szellőző, fényvisszavető, CE 7100175096

X5005V-CE 3M™ SecureFit™ védősisak, X5005V-CE, piros, szellőző, fényvisszavető, CE 7100175097

X5007V-CE 3M™ SecureFit™ védősisak, X5007V-CE, narancssárga, szellőző, fényvisszavető, CE 7100175098

X5012V-CE 3M™ SecureFit™ védősisak, X5012V-CE, fekete, szellőző, fényvisszavető, CE 7100175099

X5014V-CE 3M™ SecureFit™ védősisak, X5014V-CE, Hi-Viz zöld, szellőző, fényvisszavető, CE 7100175100

3M™ SecureFit™ X5000 védősisak: szellőző

X5001VE-CE 3M™ SecureFit™ védősisak, X5001VE-CE, fehér, szellőző, 1000V, CE 7100175101

X5002VE-CE 3M™ SecureFit™ védősisak, X5002VE-CE, sárga, szellőző, 1000V, CE 7100175511

X5003VE-CE 3M™ SecureFit™ védősisak, X5003VE-CE, kék, szellőző, 1000V, CE 7100175512

X5004VE-CE 3M™ SecureFit™ védősisak, X5004VE-CE, zöld, szellőző, 1000V, CE 7100175533

X5005VE-CE 3M™ SecureFit™ védősisak, X5005VE-CE, piros, szellőző, 1000V, CE 7100175534

X5007VE-CE 3M™ SecureFit™ védősisak, X5007VE-CE, narancssárga, szellőző, 1000V, CE 7100175535

X5012VE-CE 3M™ SecureFit™ védősisak, X5012VE-CE, fekete, szellőző, 1000V, CE 7100175536

X5014VE-CE 3M™ SecureFit™ védősisak, X5014VE-CE, Hi-Viz zöld, szellőző, 1000V, CE 7100175537

3M™ rövid arcvédő

X5-SV01-CE 3M™ X5-SV01-CE rövid arcvédő az X5000 sorozatú védősisakokhoz, víztiszta, páramentes, karcálló polikarbonát, CE 7100176840

X5-SV02-CE 3M™ X5-SV02-CE rövid arcvédő az X5000 sorozatú védősisakokhoz, szürke, páramentes, karcálló polikarbonát, CE 7100176972

X5-SV03-CE 3M™ X5-SV03-CE rövid arcvédő az X5000 sorozatú védősisakokhoz, borostyán, páramentes, karcálló polikarbonát, CE 7100176968

3M™ U5B arcvédőtartó

U5B-CE 3M™ U5B-CE arcvédőtartó a SecureFit™ védősisakhoz 7100179684

3M™ állszíj az X5000 sorozathoz

X5-S4PTCS1 3M™ X5-S4PTCS1 normál négypontos állszíj csattal a SecureFit™ védősisakhoz 7100175586

X5-S4PTCS2 3M™ X5-S4PTCS2 normál négypontos állszíj csattal és állítóval a SecureFit™ védősisakhoz 7100175587

X5-P4PTCS1 3M™ X5-P4PTCS1 prémium négypontos állszíj mágneses csattal a SecureFit™ védősisakhoz 7100175588

X5-P4PTCS2 3M™ X5-P4PTCS2 prémium négypontos állszíj mágneses csattal és állítóval a SecureFit™ védősisakhoz 7100175589

3M™ fejkosarak

X5-SWBD01 3M™ X5-BWPD01 fekete/szürke cserélhető izzadságszívó betét a SecureFit™ védősisakhoz 7100180680

X5-6PTSTRAP 3M™ X5-6PTSTRAP 6 pontos fejkosárpánt a SecureFit™ védősisakhoz 7100180681

X5-4PTSUS 3M™ X5-4PTSUS cserélhető 4 pontos fejkosár a SecureFit™ X5000 védősisakhoz 7100180682

X5-6PTSUS 3M™ X5-6PTSUS cserélhető 6 pontos fejkosár a SecureFit™ X5000 védősisakhoz 7100180703

3M™ Scotchlite™ fényvisszavető készlet

X5-REFKIT 3M™ X5-REFKIT öntapadó fényvisszavető készlet a SecureFit™ védősisakhoz 7100175590

Biztosítsa a termék újrahasznosítását. Nyomtatás helye: Magyarország 
A 3M, a Scotchlite, a SecureFit és az Uvicator a 3M Company 
védjegyei. © 3M 2019. Minden jog fenntartva. J444608

Munkavédelmi üzletág 
3M Hungária Kft. 
1117 Budapest  
Neumann János utca 1/E 
Tel.: +36 1 270 7777 
www.3m.hu/munkabiztonsag


