
 Rosenbauer Heros® Titan  

Markkinoiden parhailla säädöillä varustettu sammutuskypärä! 
 
Heros Titan palokypärä on suunniteltu kaikkein vaativimpiin palo- ja 
pelastustehtäviin ja täyttää kaikki tärkeimmät palokypärille asetetut 
vaatimukset. 
 
Palokypärän suunnittelussa on huomioitu käytön helppous. Laaduk-
kaat materiaalit ja erinomaiset säätömahdollisuudet varmistaa kypä-
rän istuvuuden kaikissa tilanteissa. Heros Titan on kevyempi ja painaa 
vain noin 1,3 kg. Uusi muotoilu ja materiaalit varmistaa erinomaisen 
mekaanisen kestävyyden ja lämpötilan keston (-40– 300 C°).  
 
EN 443:2008 B/3b E2-E3, EN 16471, EN 16473, ja ISO 16073:2011 
 
Yhteensopivuus kasvo-osien kanssa on testattu puolueettomassa tes-
tilaitoksessa.   
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Heros Titan rakenne 
Heros Titan kypärän kuori on kuumuudenkestol-
taan ja lujuudeltaan ainutlaatuisen kestävää high-
performance polyamidia (HPPA). Ergonominen 
kypärän muotoilu ja materiaalit tekee Heros Titan 
palokypärästä normaalia palokypärää kevyem-
män. Muotoilun ansiosta kypärän ulkomittoja on 
voitu pienentää ja silti kypärä sopii laajalle käyt-
täjäryhmälle koossa 49—67.  
 
Heros Titan sisäosat  
Heros Titan palokypärän säädettävyyteen ja huol-
toon on kiinnitetty erityistä huomiota. Sisäosa 
koostuu vain kymmenestä komponentista, joiden 
säätäminen ei vaadi työkaluja. Voit siis säätää tai 
irrottaa ja pestä ne helposti.  
 
Heros Titan  visiiri on likaa hylkiväksi käsitelty 
ja muotoiltu myös silmälasien käyttäjille soveltu-
vaksi. Titan voidaan tavanomaisen kasvosuojan 
lisäksi varustaa raivaustehtävissä käytännöllisellä  
silmäsuojalla. Kasvosuoja on saatavissa myös 
kullattuna. Silmäsuojassa kirkkaan lisäksi on 
tummennettu vaihtoehto. 
 
Värit: Päivänloiste, huomio punainen, huomio 
keltainen, sininen, musta, valkoinen, hopea, pu-
nainen, keltainen, valkoinen mustalla raidalla ja 
kromi 

Heros Titan kasvo-osan pikakiinnitys 
Paineilmalaitteiden pikakiinnityksenä voidaan 
käyttää sekä ulkopuolisia kiinnityskiskoja että 
Rosenbauerin omaa kypärän sisäpuolista kiinni-
tyskiskosarjaa. Titan on varustettu aina kiinni-
tyksillä ulkopuolisia kiskoja varten. Jokainen 
kypärä voidaan varustaa sopivaksi kaikille ylei-
sesti käytettäville pikakiinnityksille.  
 
Heros Titan käyttömukavuus 
Monipuolisten säätöjen lisäksi on Heros Titan 
kypärän kuoren ja sisäosien suhde ja painopiste 
säädettävissä. Kaikki sisäosien säädöt voidaan 
tehdä helposti  osia irrottamatta.  Paineilmalait-
teiden pikakiinnitys on varustettu pikasäädöllä 
ja suunniteltu ohjaukseltaan helposti käytettä-
väksi. 
 
Heros Titan kokosäätö 
Heros Titan on varustettu ulkopuolisella portaat-
tomasti säätyvällä joustavalla kiristyksellä. Ko-
koa voi säätää nopeasti palokäsineillä ja yhdellä 
kädellä. 
 
Heros Titan lisävarusteet 
Kypärän voi kiinnittää kiinteän ATEX-
hyväksytyn 130 lumenin LED-valaisimen. Muita 
lisävarusteita on mm. silmäsuoja (Kirkas tai 
tummennettu), kasvosuoja (kulta), sisäpuoliset 
kiinnityshihnat kasvo-osaa varten, suojaava 
huppu ääriolosuhteisiin, säilytyspussi ja erilaisia 
teippisarjoja. 

Valmistaja: 
Rosenbauer International 
Paschinger Strabe 90 
A-4060 Leonding    Austria 
www.rosenbauer.com 

 

Rosenbauer Heros® Titan palokypärä 

Pitkää käyttöikää varten suunniteltu äärimmäisiä olosuhteita kestävä 
palokypärä jonka säädöt ovat markkinoiden monipuolisimmat. 
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