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Защита  
головы и лица
Захист голови  
та обличчя



52

65160    
белая / біла

65161    
синяя / синя

65162    
зеленая / зелена

65164
оранжевая / помаранчева

65165
красная / червона

65100   
белая / біла

65101  
 синяя / синя

65102  
 зеленая / зелена

65103
 желтая / жовта

65104
 оранжевая / помаранчева

65105
красная / червона

Материал / Матеріал Полиэтилен/ Поліетилен

Размер / Розмір Регулируется с шагом 2 мм / Регулюється з кроком 2 мм

Вес / Вага 340 г

Условия работы / Умови роботи Защита от электричества 440 Вт /
 Захист від електрики 440 Вт.

Каска OPAL  CE EN 397

65163
желтая / жовта

Материал / Матеріал Полиэтилен / Поліетилен

Размер / Розмір Регулируется с шагом 2 мм / Регулюється з кроком 2 мм

Вес / Вага 370 г

Условия работы / Умови роботи от / від  – 20 оС до + 50 оС

Каска CLASSIC  CE EN 397

Каски комплектуются подкасочником, расстояние от 
корпуса каски до подкасочника составляет от 20 до 40 
мм для лучшей амортизации при ударе / Каски 
комплектуються підкасочником, відстань від корпусу 
каски до підкасочника складає від 20 до 40 мм для 
кращої амортизації при ударі
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62300    
белая / біла

65301
синяя / синя

65303
желтая / жовта

Материал / Матеріал Полипропилен / Поліпропілен

Размер / Розмір  Каска комплектуется подкасочником, который регулируется 
по размеру от 55 см. до 62 см с шагом 2 мм / 

 Каска комплектується підкасочником, який регулюється
 за розміром від 55 см. до 62 см. з кроком 2 мм

Вес / Вага 350 г

Условия работы / Умови роботи  Строительство, промышленность, высотные работы /

 Будівництво, промисловість, роботи на висоті

Каска PACIFIC  CE EN 397

Кепка Anti�Heurt
 CE EN 812

57300
синяя / синя

57302
 зеленая / зелена

57303
желтая / жовта

57305
красная / червона

57306
черная / чорна

57307
лимонная / лимонна

57308
 оранжевая / помаранчева

Не является защитной каской/ 
Не є захисною каскою
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60700 Крепление на голову  
для экранов VISOR /Кріплення  
на голову для екранів VISOR

60706 Адаптер для крепления 
наушников на каску/Адаптер для 
кріплення навушників на каску 

60707 Держатель экрана на каску/ 
Тримач екрану на каску 

60710 VISOR  
Прозрачный защитный экран из 
поликарбоната/ Прозорий захісний 
екран з полікарбонату 40х20 см

 CE EN 166

60705 Крепление на каску для 
экранов VISOR/Кріплення на каску 
для екранів VISOR

 CE EN 166:2002, EN 1731:2007

60711 VISOR BORD METALL  
Прозрачный защитный экран из 
поликарбоната с металлической 
окантовкой/ Прозорий захісний екран  
з полікарбонату з металевою 
окантовкою 40х20 см

 CE EN 166:2002, EN 1731:2007

60713 VISOR TEINTE 
Затемненный защитный экран из 
поликарбоната / Затемнений захісний 
екран з полікарбонату 40х20 см

 CE EN 166

60720 VISOR GRILL  
Защитная металлическая сетка / 
Захисна металева сітка 30х19 см

 CE EN 166:2002, EN 1731:2007

Использование / Використання:  
60707, 60750

Использование / Використання:  
60710, 60711, 60713, 60720, 60706
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Варианты объединения некоторых элементов  
защиты головы и лица / Варіанти об'єднання деяких елементів 

захисту голови та обличчя 

+

+

65105

60710 60720

60750

60705

60710

60720

60700

+ +

+
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Рекомендации к использованию касок и налобной защиты / 
Рекомендації до використання касок і налобного захисту

Код / Код
Регулировка / 
Регулювання

Вес / Вага Рекомендации / Рекомендації Использование / Використання

65160 Да / Так 340 г
Защита от электричества 440 Вт/ Захист від 

електрики 440 Вт
Строительство, промышленность, высотные работы 

/ Будівництво, промисловість, висотні роботи.

65100 Да / Так 370 г
Срок годности 5 лет с даты производства /Термін 

придатності 5 років з дати виробництва
Строительство, промышленность, высотные работы 

/ Будівництво, промисловість, висотні роботи

57300 Да / Так 170 г

Не является защитной каской, т.к. не 
предотвращает последствий от падения 

предметов / Не є захисною каскою, оскільки не 
запобігає наслідкам від падіння предметів

Использовать в помещениях, где не может быть 
падений крупных предметов / Використовувати в 

приміщеннях, де не може бути падінь великих 
предметів

60700 Да / Так 200 г
Условия, когда необходима защита глаз и лица с 
помощью экрана / Умови, коли необхідний захист 

очей і обличчя за допомогою екрану

60705 Да / Так 100 г Крепится на строительную каску / Кріпиться на 
будівельну каску

Условия, когда необходима одновременно защита 
глаз и лица с помощью экрана, а также головы с 

помощью каски / Умови, коли необхідний одночасно 
захист очей і обличчя за допомогою екрану, а також 

голови за допомогою каски

65300 Да / Так 350 г.
Игольчатая регулировка размера / Голчасте 

регулювання за розміром
Строительство, промышленность, высотные работы 

/ Будівництво, промисловість, роботи на висоті.

Код / Код
Характеристика / 
Характеристика

Вес / Вага Рекомендации / Рекомендації Использование / Використання

60710

Прозрачный 
поликарбонат 

40х20 см / 
Прозорий 

полікарбонат 
40х20 см

Адаптирован ко всем видам 
креплений на каску и налобным 
защитам. Защищает от жидких и 
твердых частиц. / Адаптований до 

всіх видів кріплень на каску і 
налобних захистів. Захищає від 

рідких і твердих частинок.

Условия, требующие защиты глаз и 
лица: работа в саду, общественные 
работы, столярное производство, 
работа со слабыми химическими 

растворами / Умови, що вимагають 
захисту очей і обличчя: робота в саду, 

суспільні роботи, столярне 
виробництво, робота із слабкими 

хімічними 
розчинами

Не защищает от солнечного 
света. Рекомендовано 

использовать с защитными 
очками, т.к. экран не прилегает 
плотно к лицу и не защищает от 

высоких рисков. / Не захищає 
від сонячного світла. 

Рекомендовано використовувати 
з захисними окулярами, оскільки 

екран не прилягає щільно до 
обличчя і не захищає від високих 

ризиків.

60711

Прозрачный 
поликарбонат 

40х20 см, 
металлический 

бордюр / 
Прозорий 

полікарбонат 
40х20 см, 

металевий бордюр

Металлический бортик делает его 
более долговечным. Защищает от 

жидких и твердых частиц. / 
Металевий бортик робить його 

довговічнішим. Захищає від рідких і 
твердих частинок.

60713

Затемненный 
поликарбонат 

40х20 см / 
Затемнений 
полікарбонат 

40х20 см

Затемнен. Адаптирован ко всем 
видам креплений на каску и 

налобным защитам. / Затемнений. 
Адаптований до всіх видів кріплень на 

каску і налобних захистів.

Условия, требующие защиты глаз и 
лица, в том числе при высокой 

яркости: работа в саду, общественные 
работы, столярное производство, 
работа со слабыми химическими 

растворами / Умови, що вимагають 
захисту очей і обличчя, зокрема при 

високій яскравості: робота в саду, 
суспільні роботи, столярне 

виробництво, робота із слабкими 
хімічними розчинами

Рекомендовано использовать с 
защитными очками, т.к. экран не 

прилегает плотно к лицу и не 
защищает от высоких рисков. / 

Рекомендовано використовувати 
з захисними окулярами, оскільки 

екран не прилягає щільно до 
обличчя і не захищає від високих 

ризиків.

60720

Металлическая 
сетка 30х19 см / 
Металева сітка 

30х19 см

Металлический бортик делает ее 
более долговечной / Металевий 
бортик робить її довговічнішою.

Условия, требующие защиты глаз и 
лица: работа в саду, общественные 
работы, столярное производство, 

лесное хозяйство / Умови, що 
вимагають захисту очей і обличчя: 

робота в саду, суспільні роботи, 
столярне виробництво, лісове 

господарство

Не использовать при работе с 
жидкостями. Рекомендовано 
использовать с защитными 

очками, т.к. экран не прилегает 
плотно к лицу и не защищает от 

высоких рисков. / Не 
використовувати при роботі з 

рідинами. Рекомендовано 
використовувати з захисними 
окулярами, оскільки екран не 

прилягає щільно до обличчя і не 
захищає від високих ризиків.


