
 Rosenbauer Heros® Extreme  
Äärimmäisiä olosuhteita varten suunniteltu EN443:2008 E2E3C tyyppi B/3b     

hyväksytty vaativia savusukellus ja raivaustehtäviä varten rakennettu            
täydellisesti varusteltu ja kaikille käyttäjille sopiva  helposti säädettävä            

lujitemuovikomposiittirakenteinen palokypärä 

   Heros Extreme: kaikkien aikojen                                            

 ykkönen savusukellukseen  



Heros Extreme rakenne 
Heros Extreme kypärän kuori on kuumuuden  
kestoltaan ja lujuudeltaan ainutlaatuisen kestä-
vää lujitemuovikomposiittia. Uuden materiaalin 
ansiosta Heros Extreme kestää vaikeimmatkin 
tositilanteet ja raskaat konttisimulaattoriharjoi-
tukset ilman tavanomaisilla muovikypärillä yleisiä 
muodonmuutoksia. Heros Extreme eristää   
lämpöä tavanomaisista materiaaleista valmistet-
tuja kypäriä paremmin. 
 
Heros Extreme sisäosa verhoilu on kuumuuden 
ja liekinkestävää Nomex-kangasta. Sisäosa   
voidaan irrottaa pesua varten. 
 
Leukahihna on kolmesta pisteestä kiinnitetty, 
pehmustettu ja Nomex-verhoiltu 
 
Heros Extreme visiiri on likaa hylkiväksi käsi-
telty ja muotoiltu myös silmälasien käyttäjille 
soveltuvaksi. Extreme voidaan tavanomaisen kas-
vosuojan lisäksi varustaa raivaustehtävissä käy-
tännöllisellä  silmäsuojalla. Kasvosuoja on saata-
vissa myös kullattuna. 
 
Värit: keltainen, punainen, valkoinen, sininen, 
helmenharmaa, musta ja päiväloiste valkoinen. 

Heros Extreme kasvo-osan pikakiinnitys 
Paineilmalaitteiden pikakiinnityksenä voidaan 
käyttää sekä ulkopuolisia kiinnityskiskoja että 
Rosenbauerin omaa kypärän sisäpuolista kiinni-
tyskiskosarjaa. Extreme on varustettu aina kiin-
nityksillä ulkopuolisia kiskoja varten. Jokainen 

kypärä voidaan varustaa sopivaksi kaikille ylei-
sesti käytettäville pikakiinnityksille.  
 
Heros Extreme käyttömukavuus 
Heros Extreme kypärän kuoren muoto on suun-
niteltu kallon muotojen mukaan. Sisäosien sää-
döt ovat monipuoliset. Etu– ja takaosan syvyys 
on erikseen säädettävissä.   
 
Heros Extreme on varustettu ulkopuolisella    
portaattomasti säätyvällä joustavalla yhdenkä-
den kiristyksellä. 

 
Yksi kuori kattaa koot  52—65 
 
Heros Extreme valaisin  
Kaikki Extreme kypärä voidaan varustaa T4 luo-
kan Ex-suojatulla LED-valaisimella, jolle on pika-
kiinnitys kuoren keskiosan vahvikkeessa. 
 

Valmistaja: 
Rosenbauer International 
Paschinger Strabe 90 
A-4060 Leonding    Austria 
www.rosenbauer.com 
puh + 43 732 6794 0 

office@rosenbauer.com 

Myynti ja maahantuonti: 
Oy Veljekset Kulmala Ab 
Linjatie 4 
01260 VANTAA 
www.veljeksetkulmala.fi 
puh: 09—875 1800           

sales@veljeksetkulmala.fi 

Rosenbauer Heros® Extreme palokypärä 

Pitkää käyttöikää varten suunniteltu äärimmäisiä olosuhteita kestävä 

palokypärä jonka säädöt ovat markkinoiden monipuolisimmat. 

Ergonominen muotoilu 
joka mahdollistaa puheli-
men käytön kypärää  
riisumatta 

Ulkopuolinen yhden  
käden pikasäätö 

Kolmesta pisteestä kiin-
nitetty Nomex-verhoiltu 
leukahihnasto 
 
Hyvä suojaus korvalle ja 
ohimolle. 
 
Nopea ja helppo huolto 

Mahdollisuus sisä– tai 
ulkopuoliseen kasvo-
osan pikakiinnitykseen 

Ainutlaatuisen kestä-
vä pitkäikäinen          
komposiittikuori 

Uusi Atex-suojattu    
LED-valaisin 

Monipuolisesti säädet-
tävä mukava helposti 
pestävä Nomex-
verhoiltu sisäosa 

Tehokas melunvaimennus 
Nomex-niskasuoja 

Saatavilla kaksoisvisiirillä 
varustettuna: 
-kasvosuoja 
-silmäsuoja 
-kullattu kasvosuoja 
-tummennettu silmäsuoja 


