
ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Elektricienhelm met badgehouder. 

Technische details
Materiaal: schaal van zeer bestendig ABS met UV-stabilisator,
binnenhelm van polyester textiel, clips en sluiting van HDPE, katoenen
zweetband.
Waterdichte en veilige crashbox van nylon 66 met polycarbonaat.
Elektrisch geïsoleerde kap.
6-punts binnenhelm van textiel.
Via een stelband verstelbare binnenhelm.
Vervangbare zweetband.
Maat (mm): 530 - 640.
Badgehouder bevestigd aan voorzijde. Grootte van de badge
afgestemd op de BTP-kaart (85 mm x 55 mm).
Gewicht: 375 g.

Richtlijnen
Reinig de helm met warm water en zeep en droog hem met een zachte
doek af.
Gebruik hiervoor geen chemicaliën of schuurmiddelen.

Toepassingen
Bescherming tegen schokken en vallende voorwerpen voor
werkzaamheden binnen en buiten.

Gebruiksmethode
1. Kan met de helm op het hoofd meer of minder strak worden gezet.
2. Voor het plaatsen van een kaart drukt u op de clip, verschuift de

klep, brengt de kaart aan en sluit de klep.

Eigenschappen
Kleur : Wit

Voordelen
Comfortabele binnenhelm van textiel die op
6 punten rust.
Instellen van de binnenhelm met een
stelband.
Ergonomisch systeem om de helm beter te
kunnen instellen zodat hij ook beter op het
hoofd blijft zitten.
Vervangbare zweetband.

Evolite® comfort elektricienhelm met badgehouder
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Verpakking Oververpakking 1

LOGISTIEKE INFORMATIE

Eenvoudige plastic zak
Hoogte (cm) : 20
Lengte (cm) : 30
Diepte (cm) : 23

Netto gewicht : 0,382
Bruto gewicht (kg) : 0,383

Karton
Hoogte (cm) : 45
Lengte (cm) : 58
Diepte (cm) : 24

Netto gewicht : 3,82
Bruto gewicht (kg) : 3,8310.00x

TECHNISCHE GEGEVENS 2850 408435
BIZ 731 685

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Telephone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS with a capital of 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Edition March 2023


