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Maximální ochrana
minimální hmotnost.



Rosenbauer - HEROS H30

Všechny funkce

EN 443: 2008 EN 16471 EN 16473 ISO 16073: 2011 EN 14458: 2018



HEROS H30 - Rosenbauer

HEROS H30.

Bratr HEROS Titan.

U HEROS H30 se špičková technologie výkonné přilby 
HEROS Titan přenáší do jiného tvaru přilby, aby byla 
přístupná všem uživatelům helem typu A. HEROS H30 a 
HEROS Titan mají stejnou DNA a slouží jednomu a 
stejnému účelu: nabídnout hasičským pohotovostním 
službám nejlepší ochranu, nejlepší pohodlí při nošení a 
nejlepší použitelnost.

Bezpečné, lehké a vždy inovativní

HEROS H30 převzal primární vlastnosti od svého bratra. 
Patří mezi ně: minimální hmotnost s maximální 
ochranou, velké množství nástavců od adaptérů masky 
po držáky na lampu helmy nebo termovizní kameru, 
stejně jako plná flexibilita díky široké škále možností 
nastavení. Kromě toho je veškeré příslušenství mezi 
HEROS H30 a HEROS Titan zaměnitelné. HEROS H30 má 
také novou bezpečnostní funkci - poziční světlo na 
zadní straně helmy. Ztělesňuje to, za čím Rosenbauer 
stojí: snaha o to, aby byly vynikající výrobky ještě lepší.

HEROS H30 a HEROS Titan mají stejnou 
vysoce výkonnou DNA. HEROS H30 je 
navržen jako helma typu A, HEROS Titan 
jako helma typu B. Jedno jméno, jeden slib: Rosenbauer

Rosenbauer je již více než 150 let průkopníkem a 
partnerem záchranných služeb. Pouze my se 
specializujeme na poskytování rozumných řešení pro 
všechny rozhodující okamžiky při hašení požárů a katastrof. 
Od preventivní požární ochrany po vozidla pro všechny 
účely, od digitálních aplikací po osobní a technická zařízení. 
Rosenbauer to všechno pokrývá kompetencí a zkušenostmi 
poskytovatele systému.
Pro Rosenbauera znamená dokonalost zůstat zvědavý podle 
tradice. Neustále nastavujeme nové standardy v řízení 
požárů a katastrof díky technicky špičkovým inovacím. V 
intenzivní výměně s našimi zákazníky najdeme přesně to 
správné řešení a jsme na místě, kdykoli to bude potřeba. 
Celosvětově. Vše musí být v rozhodující chvíli dobře 
připraveno.
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Rosenbauer - HEROS H30 Vysoce účinná odpružená vložka
Pro minimalizaci energie nárazu prostřednictvím 
sofistikované koncepce ochrany

Mysleli jsme na všechno.

Chytré funkce pro silnou přilbu.

Optimalizované těžiště
Dokonalé vyvážení, protože 
těžiště helmy lze srovnat s osou 
těla

Poziční světlo
Pro viditelnost záchranné služby 
v situacích bez cizího světla

Osvědčený otočný knoflík HEROS 
pro nastavení šířky
Ergonomický provoz a vynikající 
přilnavost pro rychlé nastavení

Integrovaná ochrana hran
Účinně chrání okraj helmy 
před nárazy a opotřebením

Plně flexibilní adaptér masky
S nastavitelností dopředu a 
dozadu i nahoru a dolů

Chytrý tvar přilby
Nabízí maximální sluch s vynikajícími 
ochrannými vlastnostmi
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HEROS H30 - Rosenbauer
Výkonná LED lampa na helmu
Se 3 úrovněmi nastavitelné svítivosti a 
dlouhou dobou svícení lze odstranit bez 
použití nářadí a lze jej použít jako ruční lampu

Termovizní kamera bez dalšího adaptéru
Na podporu hledání lidí lze přímo na 
helmu připevnit termovizní kameru 
(není zobrazena).

Zorníky pomáhající vize
Hledí nejvyšší optické třídy 1 
zajišťují lepší viditelnost a 
lepší pohodlí při nošení.

Maximální ochrana s minimální hmotností
Skořepina přilby vyrobená z lehkého, vysoce výkonného

Materiál s vysokou stabilitou

kg

Funkce Hmotnost (Standardní provedení) Rozměry dx š xv
290 x 290 x 290 mmcca 1,23 kg

Ochrana obličeje
hledí

Ochranné brýle* Integrované
  světlo na přilbu *

Integrované
poziční světlo *

Nastavitelný

Adaptér masky *

* volitelné 
příslušenství

Knoflík ochrana hran Ochrana krku Trapézový podbradní řemínek
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Víc než jen trochu světla.
Poziční světlo dostupné pro HEROS H30 je více než jen 
malé světlo na zadní straně helmy. Zviditelňuje také 
pohotovostní služby tam, kde reflexní pruhy selhávají. A 
to je všude tam, kde je příliš málo cizího světla. Poziční 
světlo může nepřetržitě blikat a rozsvítit se, přičemž si 
můžete vybrat z 5 různých úrovní osvětlení. LED světlo je 
odolné proti výbuchu (aktuálně probíhá certifikace) a je 
napájeno baterií AAA. Při střední svítivosti to stačí na 
přibližně 75 provozních hodin.



Být viditelný.
Vždy a všude.



Rosenbauer - HEROS H30

Světlo. Skvěle padne. Služba přátelská.
Požární přilby Rosenbauer HEROS H30 a HEROS 
Titan zajišťují dokonalé uchycení díky své nízké 
hmotnosti a důmyslnému systému nastavení
- a tím pro maximální bezpečnost a vynikající 
komfort při nošení. Kromě toho je zde dobrá 
nastavitelnost a vysoká úroveň pohodlí při čištění 
a výměně dílů.

Nastavení výšky nošení Nastavení obvodu hlavy Nastavení šířky pomocí originálního otočného knoflíku HEROS
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HEROS H30 - Rosenbauer

Perfektně padne.
Maximální komfort a snadné ovládání.

Správné nasazení hasičské přilby je zásadní. Zaručuje nejen maximální 
ochranu, ale také trvale dobrý komfort při nošení, který výrazně 
minimalizuje známky únavy, zejména při dlouhodobém používání. HEROS 
H30 a HEROS Titan se svým inovativním designem zajišťují optimální 
přizpůsobení - pro každou hlavu.

Jednorázové nastavení, trvale perfektně padnoucí

Vnitřní vybavení obou helem umožňuje optimální přizpůsobení v několika 
jednoduchých krocích.Šířku hlavy lze nastavit během několika sekund 
pomocí otočného knoflíku HEROS na vnějším plášti, který lze také ovládat 
rukavicemi. Popruhy na hlavu, čelní část, popruh na helmu, podbradní 
řemínek a kompenzační kusy volitelně dostupné redukční sady umožňují 
dokonalé, ale zároveň jednoduché přizpůsobení individuálnímu tvaru hlavy. 
Dokončení trvá několik minut, ale díky označení všech možností nastavení na 
helmě je intuitivně srozumitelné a dlouhodobě zajišťuje vynikající pohodlí při 
nošení.

Snadné nastavení
ve všech osách

Kromě velikosti helmy uvnitř lze upravit také těžiště a vzdálenost k 
hledí. Umístěním těžiště přilby na podélnou osu těla zůstává hlava v 
rovnováze. Tím se enormně zvyšuje pohodlí při nošení a nositel téměř 
zapomene svou helmu.

Snadno se čistí, snadno 
se udržuje

Údržba a výměna prvků u HEROS 
H30 a HEROS Titan sotva 
zaberou čas. Pouhých 10 
komponentů umožňuje rychlou 
péči o vnitřek ochranných přileb, 
jejich praní nebo výměnu. K 
demontáži jednotlivých textilních 
součástí nejsou zapotřebí žádné 
nástroje. Samozřejmě lze prát i 
celou helmu; k tomu je k 
dispozici speciální prací taška.

Montáž hledí
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Dokonalá 
ochrana.





HEROS H30
Inteligentní hasičská helma.

Informace pro objednání HEROS H30 s ochranou krku a obličejovým štítem

157500

157501

157504

157505

157506

157508

157512

HEROS H30 luminiscenční 

HEROS H30 denní světlo 

červená HEROS H30 modrá

HEROS H30 černá

HEROS H30 bílá

HEROS H30 červená

HEROS H30 fluorescenční žlutá fotoluminiscenční 157500 157501 157504

Pruhy na přilbě a nápisy
na přilbě
sestaven

volné jako

Náhradní díl

157564 15756401 Pruhy na přilbě, barva červená, reflexní 
(3M SCOTCHLITE 580)

15756405 15756406 Pruhy na přilbě, barva denní světlo 
červená, nereflexní (3M SCOTCHCAL) 157505 157506 157508

157565 15756501 Pruhy na přilbě, barva stříbrná, reflexní 
(3M SCOTCHLITE 580)

157566 15756601 Pruhy na přilbě, barva žlutá / zlatá, 
reflexní (3M SCOTCHLITE 580)

15756605 15756606 Pruhy na přilbě, barva jasně žlutá, 
nereflexní (3M SCOTCHCAL)

15759402
15759502
1575991

15759401
15759501
15759910

Nápis "FEUERWEHR", barva červená 

Nápis "FEUERWEHR", barva stříbrná

Lze vybrat jednořádkové písmo, barvu a 
znění

157512 HEROS H30 s volitelně dostupnými 
pásky na přilbu

1575992 15759920 Lze vybrat dvouřádkový
nápis, barvu a text

www.vyzbrojna.cz                                                                                                                                                          www.rosenbauer.com VI
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