
BALİSTİK OLMAYAN
DARBEDEN KORUYUCU KASK 

* Ağırlıklara boyanmış kask, darbe emici pad sistemi, çene kayış sistemi, gece görüş cihazı monte hamili ve aksesuar taşıyıcı yan raylar dahildir.

• Çok hafif olan kask kabuğu son derece sert özellikte bir reçine emdirilmiş cam elyafından üretilmiştir.
• Darbeye karşı üstün koruma sağlar.
• Kulak kısmındaki yüksek kesim geometrisi muhtelif kulaklılar ve benzeri haberleşme cihazlarının rahatlıkla kullanılmasına olanak verir.
• Kask kabuğu su ve hava trafiğine imkan verecek şekilde delikli veya deliksiz olarak üretilebilmektedir.
• Aksesuar taşıyıcı yan raylar ve GGG montaj yuvası fener, GGG, kamera ve benzeri bir çok aksesuar için platform vazifesi görür.
• Modüler ve hareket ettirilebilir yapıda tasarlanmış darbe emici içlik sistemi azami seviyede darbe koruması ve kullanım konforu sağlar. 
   EN 1385 standardında istenen darbe emme özelliklerini karşılamaktadır. 
• Genişletilmiş polipropilen (EPP) yapılardan oluşan darbe emici içlik sistemi üzerindeki konfor yastıkları tekstil fermuarı ile sabitlenmiş olup 
   kirlenmesi halinde kolaylıkla değiştirilebilmektedir. 
• 4 noktadan bağlantılı, çevirmeli ayarlanabilir ense destekli çene kayış sistemi rahat kullanımı sağlamaktadır.
• Kask üzerine takılabilecek aksesuarlar için  dış yüzeye yumuşak tekstil fermuarları yerleştirilmiştir.
• Arama-kurtarma ekiplerinin operasyon personelini, kara deniz ve hava araçlarında araç içi personeli, açık hava sporlarında kullanıcıyı 
   darbelere karşı korur
• Balistik olmayan kasklar, balistik koruma sağlayan kasklardaki aynı aksesuar taşıyıcı unsurlara sahip olduğu için balistik koruyucu kask 
   kullanacak personele eğitim amaçlı olarak da kullandırılabilir.

Bir UYAR HOLDİNG kuruluşudur.

Ölçüler
Malzeme
Baş çevresi (cm)
Performans standardı
Çene kayış sistemi
Gece görüş cihazı monte hamili 
Aksesuar taşıyıcı yan raylar
Renk alternatifleri
Yüzey alanları +/-5  cm²
Kask ağırlıkları (+/-50 gr) *
Taşıma çantası ve toz torbası
Başlık ile kullanılabilecek aksesuarlar

M/L/XL/XXL
Cam Elyaf
54-56 / 57-59 / 60-61 /62 +
EN 1385
4 noktadan bağlantılı, çevirmeli ayarlanabilir ense destekli
3 delikli model
Üniversal
Haki,  tan, siyah
980 / 1025 / 1185 / 1245
930 / 1030 / 1080 / 1100
Mevcut
Picatinny adaptör, wing loc adaptör, IR bant, IR flaşör, IR aydınlatma,
GGG adaptörü, ağırlık dengeleyici, kulaklık aparatı, kulaklık, kulaklık 
adaptörü ve telsiz/telefon bağlantı kabloları.
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BALİSTİK OLMAYAN
DARBEDEN KORUYUCU KASK 

* Ağırlıklara boyanmış kask, darbe emici pad sistemi, çene kayış sistemi, gece görüş cihazı monte hamili ve aksesuar taşıyıcı yan raylar dahildir.

• Çok hafif olan kask kabuğu son derece sert özellikte bir reçine emdirilmiş cam elyafından üretilmiştir.
• Darbeye karşı üstün koruma sağlar.
• Kulak kısmındaki yüksek kesim geometrisi muhtelif kulaklılar ve benzeri haberleşme cihazlarının rahatlıkla kullanılmasına olanak verir.
• Kask kabuğu su ve hava trafiğine imkan verecek şekilde delikli veya deliksiz olarak üretilebilmektedir.
• Aksesuar taşıyıcı yan raylar ve GGG montaj yuvası fener, GGG, kamera ve benzeri bir çok aksesuar için platform vazifesi görür.
• Modüler ve hareket ettirilebilir yapıda tasarlanmış darbe emici içlik sistemi azami seviyede darbe koruması ve kullanım konforu sağlar. 
   EN 1385 standardında istenen darbe emme özelliklerini karşılamaktadır. 
• Genişletilmiş polipropilen (EPP) yapılardan oluşan darbe emici içlik sistemi üzerindeki konfor yastıkları tekstil fermuarı ile sabitlenmiş olup 
   kirlenmesi halinde kolaylıkla değiştirilebilmektedir. 
• 4 noktadan bağlantılı, çevirmeli ayarlanabilir ense destekli çene kayış sistemi rahat kullanımı sağlamaktadır.
• Kask üzerine takılabilecek aksesuarlar için  dış yüzeye yumuşak tekstil fermuarları yerleştirilmiştir.
• Arama-kurtarma ekiplerinin operasyon personelini, kara deniz ve hava araçlarında araç içi personeli, açık hava sporlarında kullanıcıyı 
   darbelere karşı korur
• Balistik olmayan kasklar, balistik koruma sağlayan kasklardaki aynı aksesuar taşıyıcı unsurlara sahip olduğu için balistik koruyucu kask 
   kullanacak personele eğitim amaçlı olarak da kullandırılabilir.

Bir UYAR HOLDİNG kuruluşudur.

Ölçüler
Malzeme
Baş çevresi (cm)
Performans standardı
Çene kayış sistemi
Gece görüş cihazı monte hamili 
Aksesuar taşıyıcı yan raylar
Renk alternatifleri
Yüzey alanları +/-5  cm²
Kask ağırlıkları (+/-50 gr) *
Taşıma çantası ve toz torbası
Başlık ile kullanılabilecek aksesuarlar

M/L/XL/XXL
Cam Elyaf
54-56 / 57-59 / 60-61 /62 +
EN 1385
4 noktadan bağlantılı, çevirmeli ayarlanabilir ense destekli
3 delikli model
Üniversal
Haki, tan, siyah
980 / 1025 / 1185 / 1245
950 / 1050 / 1100 / 1120
Mevcut
Picatinny adaptör, wing loc adaptör, IR bant, IR flaşör, IR aydınlatma,
GGG adaptörü, ağırlık dengeleyici, kulaklık aparatı, kulaklık, kulaklık 
adaptörü ve telsiz/telefon bağlantı kabloları.
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