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Hełm strażacki F1XF  (CNBOP 1868/2013) 
 

Wychodząc naprzeciw potrzebie poprawienia widoczności w bezpośrednim otoczeniu użytkownika firma MSA 

proponuje najnowszy hełm strażacki o nazwie F1 XF wyposażony w zintegrowany moduł oświetleniowy. 

Hełm F1 XF chroni głowę i twarz przed uderzeniami, ostrymi przedmiotami, stałymi, ciekłymi i korozyjnymi 

substancjami chemicznymi,  stopionymi metalami, promieniowaniem cieplnym, ogniem. 

Kształt czaszy hełmu pozwala na stosowanie ochronników słuchu, w bardzo głośnym środowisku pracy np. przy 

prowadzeniu działań z użyciem piły łańcuchowej. 

  

 

Charakterystyka 

 Czasza wykonana z materiału termoplastycznego w wysokiej 

temperaturze, formowany wtryskowo. 

 Wkładka amortyzująca wykonana jest z pianki poliuretanowej,  

absorbującej uderzenia, z dodatkowymi wzmocnieniami z aramidu. 

 Pasek podbródkowy 3-punktowy – regulowany, z klamrą 

zwalniającą. 

 Wnętrze - ognioodporne, wyściełany pasek na głowę wykonany z 

Nomexu lub skóry. Regulowany pasek górny wykonany z aramidu. 

 Osłona twarzy - przezroczysta lub złota osłona oczu. Powlekany 

materiał termoplastyczny w wysokiej temperaturze. 

 Waga: rozmiar M: 1450 g (± 30 g)/ rozmiar L: 1580 g (± 30 g)  

 Rozmiar M: 52-62 cm,  rozmiar L: 58-65 cm 

Opcje i akcesoria 

 Osłona oczu przezroczysta wykonana z poliwęglanu, regulowana (opatentowany system dwuobrotowy) 

Waga: 100 g ± 10 g Oznaczenie CE zgodnie z EN14458. 

Wymagania opcjonalne 

K — odporność na ścieranie 

  — własności elektryczne (izolacja powierzchni) 

T — ekstremalne temperatury (-30°/+120°C) 

Filtr UV (zgodnie z EN170) – 2-1.2 

 Osłony karku mocowane przy pomocy 4 zaczepów przednich i 4 tylnych - oznaczenie CE zgodne z 

EN14458; 

o pokrywane aluminium, materiał wzmocniony włóknem szklanym (90 g) 

o impregnowany Nomex, dwie warstwy (90 g) 

o zintegrowana, wełna lub Nomex (150 g) 

 Zintegrowana latarka -4 diody, 3 baterie AAA. Obudowa z poliwęglanu, waga -100 g ± 10 g, posiada 

Certyfikat CE zgodnie z dyrektywą ATEX. - Certyfikat ATEX 2G Ga Ex ia IIC T4/T3 (baterie jednorazowe/ 

akumulatorki). Certyfikat ATEX ważny tylko w przypadku użycia baterii wymienionych w instrukcji. 

 

 

Certyfikacja: 

Hełm posiada oznaczenie CE zgodne z EN443 :2008, oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP 1868/2013 

 


