
3M™
 
Průmyslová ochranná

přilba H-700/H-701

Technický

Popis produktu
3M™ průmyslová ochranná přilba H-700 je komfortní, odolná 
a lehká. Řada H700 má nízkoprofilovou konstrukci, která 
zajišťuje její stabilitu a vyváženost. Poskytuje vynikající komfort 
a ochranu. Tyto přilby jsou vybaveny adaptéry pro kombinaci 
s OOPP pro ochranu sluchu a obličeje včetně svářečského štítu. 
Ochranné přilby řady H-700 splňují požadavky EN397:2012.

Hlavní přednosti
• K dispozici s mechanismem pro nastavení velikosti 

s upínacím kolečkem nebo klasickým upínacím systém
• K dispozici je verze s ventilací pro zvýšení komfortu
• Možnost umístění vlastního loga
• Výměnné kožené nebo plastové potní pásky
• Upínací mechanismus na hlavu je otočný o 180°, takže je 

možné přilbu nosit přední částí dozadu
• Schváleno pro použití při -30°C (EN397:2012)  

a -50°C (ГОСТ P EH 397/A1-2010)
• K dispozici je rozsáhlá řada příslušenství
• Úzký štítek pro lepší výhled nahoru
• K dispozici je volitelný 6bodový upínací systém

Aplikace
• Stavebnictví
• Lesnictví
• Těžký a lehký průmysl
• Báňský průmysl
• Ropný průmysl
• Stavby silnic

Materiály

Část Materiál

Skořepina HDPE

Náhlavní páska HDPE

Vnitřní kostra Polyester

Potní páska Kůže nebo plast

Příslušenství
• GH7: 2bodový podbradní pásek
• HYG3: Plastová potní páska (standard)
• HYG4: Kožená potní páska
• H-700-S6: Pásek pro šestibodový upínací systém
• G3E: Pásek pro šestibodový upínací systém
• GR3C: Ochrana proti dešti
• V6*: Integrovaná ochrana zraku
• V4*/V5*: štíty, informace najdete v příslušných technických 

listech
• Ochrana sluchu, informace najdete v příslušných technických 

listech

Omezení použití
Ochrannou přilbu nikdy neupravujte
• Nepoužívejte ochrannou přilbu pro jiné účely než jsou 

uvedené v pokynech pro uživatele.
• Ochrannou přilbu používejte, skladujte a udržujte v souladu 

s pokyny uvedenými v pokynech pro uživatele.

Normy a homologace
3M™ průmyslová ochranná přilba řady H-700 splňuje 
požadavky směrnice PPE (89/686/EEC) a nese tedy označení 
CE. Produkt testovala a schválila firma BSI sídlící na adrese 
Kitemark Court, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, Velká Británie 
(notifikovaný orgán č. 0086).
Tento produkt byl testován a schválen v souladu s EN397:2012.
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Klasifikace produktu
Další ochranné charakteristiky

Nízké teploty -10°C ✓ -20°C ✓ -30°C ✓ -50°C ✓

Elektrické vlastnosti 440 VAC* ✓ EN50365*

Vysoké teploty +50°C ✓ +150°C
Roztavený 

kov* ✓

Elektrické vlastnosti* a ochrana proti roztavenému kovu* jsou k dispozici pouze u modelů se skořepinou bez ventilace H-701

Konfigurace produktu

Skořepina přilby

H-700 S ventilací

H-701 Bez ventilace

Upínání

G2C
4bodová náhlavní páska s nastavením 
pomocí klasického upínacího systému 
se syntetickou potní páskou

G2D
4bodová náhlavní páska s nastavením 
pomocí klasického upínacího systému 
s koženou potní páskou

H-700-S6 Doplňkový šestibodový upínací systém

G2M
4bodová náhlavní páska s nastavením 
pomocí upínacího kolečka s koženou potní 
páskou

G2N
4bodová náhlavní páska s nastavením 
pomocí upínacího kolečka s plastovou potní 
páskou

Velikost
Náhlavní páska s nastavením pomocí klasického upínacího 
systému – 54–62 cm
Náhlavní páska s nastavením pomocí upínacího kolečka – 
53–62 cm

Hmotnost
H-700 s náhlavní páskou s nastavením pomocí klasického 
upínacího systému váží přibližně 330 g
H-700 s náhlavní páskou s nastavením pomocí upínacího 
kolečka váží přibližně 350 g
6bodový upínací pásek váží 8 gramů

Použití a skladování

Teplotní rozsah pro použití -50°C až +50°C

Doporučené skladovací 
podmínky

+3°C až +40°C

Maximální doporučená
skladovatelnost

2 až 5 let v závislosti 
na pracovním prostředí 
a podmínkách používání. 
Klíčovým faktorem pro provozní 
životnost přilby je vystavení 
působení vnějších sil, chemikálií 
a ultrafialového záření. V případě 
fyzického nebo chemického 
poškození je nutné přilbu 
okamžitě vyměnit.

Důležité upozornění
Společnost 3M nepřijímá žádnou odpovědnost, přímou ani 
nepřímou (včetně, ale ne výhradně, ztrát zisku, ztrát obchodních 
příležitostí anebo dobrého jména), vyplývající z jakýchkoliv 
informací poskytnutých zde společností 3M. Uživatel je 
odpovědný za určení vhodnosti tohoto zboží pro jeho zamýšlené 
použití. Nic v tomto prohlášení nevylučuje nebo neomezuje 
odpovědnost společnosti 3M za úmrtí nebo zranění osob vzniklé 
následkem jejich vlastní nedbalosti.

3M Česko,spol. s r. o.
V Parku 2343/24
148 00  Praha 4
Tel.: +420 261 380 111
www.3M.cz

3M je ochranná známka společnosti 3M.
Prosím, recyklujte. © 3M 2013.
Všechna práva vyhrazena.
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