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TYTAN MAX cască petru pompieri tip HTM 102
Tytan Max este un echipament personal de protecție în categoria III care îndeplinește 
patru standarde pentru căști. Aceasta este destinat operațiunilor de luptă împotriva 
incendiilor (păduri și pajiști), precum și operațiunilor de salvare tehnică și rutieră, fiind 
ideala pentru echipajele de descarcerare. Construcția inovatoare, realizată prin tehnologia 
de injecție folosind materialele de cea mai bună calitate, cu parametri mecanici 
îmbunătățiți. Este o cască multifuncțională, ușoară și ventilată.

Siguranță
• Îndeplinește cerințele următoarelor standarde:

–EN 16471: 2014 Căști de pompieri. Căști de luptă împotriva incendiilor de vegetație
–EN 16473: 2014 Căști de pompieri. Căști de salvare tehnică.
–EN 12492: 2012 Echipament de alpinism. Căști pentru alpinisti. Cerințe de securitate
și metode de încercare.
–EN 397: 2012 Căști de protecție industriale

fapt confirmat de certificatul de examinare CE nr. DPI / 0497/1125 eliberat de 
organismul notificat nr. 0497 CSI S.p.A., Italia.
• Protecție completă la temperaturi scăzute și ridicate (-20 ° C ÷ + 50 ° C), în ceea ce

privește absorbția impactului, protectie împotriva particulelor cu viteza de până la 120 
m/s, rezistență la forțele laterale de compresie, rezistență la lichide chimice, substanțe 
solide fierbinți, rezistență împotriva contactului pe termen scurt cu cabluri electrice cu 
tensiune AC de până la 440 V și a celorlalte caracteristici conform standardelor 
menționate mai sus.

• Toate elementele exterioare ale căștii sunt ignifuge, inclusiv curelușe.
• Elementele reflectorizante asigură o bună vizibilitate a pompierului.

Confort:
• Posibilitate de reglare optimă a circumferinței căștii (47-68 cm) fără a fi nevoie să o

scoateți printr-un buton rotativ ce poate fi utilizat inclusiv echipat cu mânușile de
pompier, casca este prevazuta cu curelușă pentru bărbie cu suport în 3 puncte.

• Ca standard casca este echipată cu un suport multifuncțional, protector encefal scurt
din material ignifug, sistem de ventilație și elemente reflectorizante.

• O gamă largă de accesorii opționale: protecția feței și a ochilor - ochelari de protecție
sau o vizieră lungă, care poate fi utilizată cu mască respiratorie, apărătoare encefală din
material ignifug(-OS1- dotare standard), vizieră din policarbonat, curelușe de susținere
realizare din NOMEX®, sistem de ventilație cu posibilitate de închidere, suport
multifuncțional si modular pentru lanternă. Creată să poată fi folosit a impreună cu 
măștile respiratorii.

• Căștile sunt disponibile în orice culoare, inclusiv fotoluminescente și cromate.
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