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CAPACETE
KASK HP BREC

Descritivo técnico:

 O casco externo do capacete é feito de ABS. O casco externo 
apresenta um sistema para uso de lanternas com quatro pontos 
de encaixe, capazes de aceitar qualquer modelo de lanterna 
para uso na cabeça do mercado. O casco externo apresenta 
um sistema de ventilação com dez saídas de ar, garantindo 
máxima ventilação e conforto ao usuário. 

O casco externo apresenta pontos de fixação para o visor e 
adaptadores de protetores auriculares, o capacete possui 
protetores para estes pontos, garantindo sua proteção quando 
não estiver em uso. O casco externo cumpre os requisitos da EN 
14052.
O casco interno do capacete é feito em poliestireno de alta 
densidade, garantindo maior absorção de choques mecânicos. 
O casco interno possui dutos para reciclagem e circulação de 
ar. Entre o casco interno e a cabeça do usuário existe um 
estofamento interno constituído por três partes: frontal, central e 
traseira. O estofamento interno é totalmente removível e capaz 
de ser lavado em máquinas. O estofamento interno é feito em 
um tecido anti-transpirante tratado em polygiene, inibindo 
permanentemente o crescimento de bactérias causadoras de 
odor, proporcionando maior sensação de frescor, eliminação 
de odores, integridade e preservação do material e redução da 
frequência de lavagem. 
A queixeira do capacete apresenta no mínimo quatro pontos de 
fixação, todos os pontos são fixados ao casco sem rebites 
metálicos. A queixeira possui travamento e abertura rápidos 
com um sistema de liberação de segurança em conformidade 
com a EN 14052. A queixeira possui dois reguladores laterais feitos 
em polietileno macio, garantindo conforto ao usuário e 
controlando o comprimento das tiras. Em um dos reguladores 
laterais está presente um anel para possibilitar ao usuário segurar 
seu capacete no cinto.
O capacete é de tamanho universal, podendo alcançar no 
mínimo 51cm até 62 cm no máximo. O sistema de ajuste do 
capacete é localizado na parte traseira do capacete e é capaz 
de ser utilizado até com luvas. O sistema de ajuste do capacete 
é capaz de realizar movimentação vertical, sendo capaz de se 
adaptar aos mais variados formatos de cabeça.
O peso total do capacete sem acessórios é de 450g.
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