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Náhlavní díly 3M™ Versaflo™ řady M

Integrovaná ochrana proti kombinovaným škodlivým vlivům
Poskytuje ochranu proti specifickým rizikům pro dýchací orgány, 
hlavu a zrak 

 

Možnost ochrany sluchu

Moderní, dobře vyvážená konstrukce
Nízká hmotnost a vynikající vyvážení 
Plně nastavitelný náhlavní kříž
Deflektor pro nasměrování proudu vzduchu uvnitř  
náhlavního dílu zvyšuje pohodlí uživatele

 
 

Jednoduché ošetřování a údržba  
Náhradní díly a příslušenství lze rychle, snadno 
a intuitivně vyměnit 

 
 

Konstrukce zorníku
Konstrukce zorníku umožňuje  vynikající periferní vidění 
a výhled směrem dolů  
Zorník je odolný vůči chemikáliím a poškrábání

Zorníky 3MTM VersafloTM řady M-100 - pro 

ochranu dýchacích orgánů, zraku a obličeje 

 

Typ M-106 s polyuretanovým obličejovým těsněním 
je vhodný k ochraně obličeje proti prachu, odstřikujícím 
kapalinám a chemikáliím.

Typ M-107 s obličejovým těsněním z nehořlavého 
polyesteru je vhodný k ochraně obličeje proti žhavým 
částicím.

Přilby 3MTM VersafloTM řady M-300 - pro 

ochranu dýchacích orgánů, zraku, obličeje a hlavy

 

Typ M-306 s polyuretanovým obličejovým  těsněním 
je vhodný pro ochranu obličeje ve stavebnicvtí, 
chemickém a těžkém průmyslu.

Typ M-307 s těsněním z nehořlavého polyesteru 
je vhodný pro ochranu obličeje proti žhavým částicím.

Přilby 3MTM VersafloTM řady M-400 - pro 

ochranu dýchacích orgánů, zraku, obličeje a hlavy

 

Typ M-406 s odolným ochranným límcem z Cordura® 

nylonu je vhodný k ochraně obličeje, hlavy a krku 
ve stavebnictví, při demoličních pracech a v těžkém 
průmyslu.

Typ M-407 s těsněním z nehořlavého materiálu Nomex® 
a s nehořlavým ochranným límcem je vhodný pro 
ochranu obličeje, hlavy a krku před žhavými částicemi.

Přilby s vestavěnými chrániči 
sluchu 3M™ Versaflo™ H-31 

Odlupovací kryty zorníků 
3M™ Versaflo™ M-928

(H31P3AF_300)
SNR = 28 dB
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Výjimečně univerzální pevné náhlavní díly

Obličejové štíty a helmy 3M™ Versaflo™  řady M

Náhlavní díly 3M™ Versaflo™ řady M zahrnují lehké, 
kompaktní a dobře vyvážené obličejové štíty a přilby, 
které mohou poskytovat integrovanou ochranu před řadou 
nebezpečí pro dýchací orgány, hlavu, zrak i sluch a také 
mohou zakrýt krk a ramena.  

Versaflo přilba M-307 a obličejový štít M-107 je možné 
používat v kombinaci s jednotkou s pohonem vzduchu 
3M™ Adflo™ nebo s regulátorem přiváděného vzduchu 
3M™ Versaflo™ V-500.

Plně nastavitelný kříž z textilních popruhů pro 
optimální nasazení a rozložení hmotnosti. 

Deflektor umožňuje, aby si uživatel 
nasměroval proud vzduchu uvnitř 
náhlavního dílu pro zvýšenou kontrolu 
i pohodlí.

Aby náhlavní díly Versaflo řady 
M vyhověly široké škále potřeb 
různých odvětví a aplikací, jsou 
k dispozici obličejová těsnění 
a pláště z různých látek. 

Konstrukce zorníku v sobě kombinuje 
výborný výhled do stran i dolů s dobrou 
optickou čirostí. Zorníky ošetřené ochrannou 
vrstvou mají vyšší odolnost vůči chemikáliím 
i poškrábání.Mezi příslušenství patří mušlové chrániče, kryt 

na hlavu a řemínek. Výměna náhradních dílů 
i příslušenství je rychlá a snadná; například 
zorník se jednoduše nasune na své místo 
a rychle zaklapne dvěma knoflíky.

Vynikající průtok vzduchu
Náhlavní díly 3M™ Versaflo™ řady M směřují pohodlný 
proud vzduchu tam, kde ho pracovníci potřebují nejvíce: na 
hlavu a obličej. Díky proudícímu vzduchu může být horké 
prostředí snesitelnější a současně se zmírňuje zamlžování 
zorníku.
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Obličejový štít 3M™ Versaflo™ M-107 
Lehký, kompaktní a dobře vyvážený obličejový štít, který dokáže poskytnout 
integrovanou ochranu před různými nebezpečími ohrožujícími zrak, obličej i sluch. 
Obsahuje ohnivzdorné obličejové těsnění pro aplikace s horkými částicemi. 
 
Č. dílu:  

84 77 20 Obličejový štít Versaflo M107 s jednotkou s pohonem vzduchu 3M™ Adflo™.*

M107     Pouze obličejový štít Versaflo M107. (Regulátor přiváděného vzduchu  
 3M™ Versaflo™  V500E se musí objednávat samostatně, viz strana 51)

Přilba 3M™ Versaflo™ M-307
Obsahuje ohnivzdorné obličejové těsnění pro aplikace s horkými částicemi. 
Ochrana hlavy schválena podle EN 397.
 
Č. dílu:  

85 77 20 Přilba Versaflo M307 s jednotkou s pohonem vzduchu 3M™ Adflo™.*

M307     Pouze přilba Versaflo M307. (Regulátor přiváděného vzduchu  
 3M™ Versaflo™  V500E se musí objednávat samostatně, viz strana 51)

Kompletní systémy na 
ochranu dýchacích orgánů

Ochranný zorník 3M™, odstín 5
Ochrana zraku, obličeje a dýchacích orgánů pro podmínky se silným 
osvětlením, jako například při řezání kyslíkem nebo plazmou. Zorník 
z polykarbonátu, odstín 5.
 
Č. dílu: 

89 77 25 Ochranný zorník, odstín 5 s jednotkou s pohonem vzduchu 3M™ Adflo™.*

* Částicový filtr je zahrnut. Potřebujete-li ochranu proti plynům, přijdete do objednávky následující čísla dílů: 83 72 42 pro plynový filtr A1B1E1 nebo 83 75 42 pro plynový filtr A2.  

 Tyto filtry vyžadují použití dýchací hadice s tlumičem (83 40 08) a vysokokapacitní baterie (83 76 21). 

 f Technické specifikace na straně 63. Informace k objednání na stranách 5657.



M-107

84 77 20 Obličejový štít Versaflo M107 
s jednotkou Adflo

85 77 20 Přilba Versaflo M307 s jednotkou Adflo M107* Obličejový štít Versaflo M107 
M307* Přilba Versaflo M307

Č. dílu Popis Č. dílu Popis Č. dílu Popis

83 40 18

83 40 08
83 40 16
83 40 17
BT-20**
BT-30**
BT-40**

* V případě jednotek s přívodem vzduchu nahlédněte na stranu 51 a objednejte regulátor.

** Při použití s regulátorem přiváděného vzduchu 3M™ Versaflo™ V-500E se musí použít dýchací hadice 3M™ Versaflo™ řady BT.
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Náhlavní díly  
3M™ Versaflo™ řady M

16 80 10 Čelenka, fleece bavlna, 2 ks v bal.
83 40 08 Dýchací hadice s tlumičem, bez 

QRS.
83 40 16 Dýchací hadice, samonastavovací 

(52,5 až 85 cm), s QRS spojkou.
83 40 17 Dýchací hadice, odolná pryž, s QRS 

spojkou.
83 40 18 Ohnivzdorný kryt dýchací hadice.
BT20 S&L**  Dýchací hadice, polyuretanová (ve 

dvou délkách), se spojkou QRS.
Bt30** Dýchací hadice, samonastavovací 

(52,5 až 85 cm), s QRS spojkou.
BT40** Dýchací hadice, odolná pryž, s QRS 

spojkou.
M116  Deflektor vzduchu (M107)
M150 Hlavový kříž (M107)

M154  Těsnění čela (M107)
M316  Deflektor vzduchu (M307)
M350 Hlavový kříž (M307)
M354  Těsnění čela (M307)
M919 Tlačítka pro rámeček zorníku
M920 Rámeček zorníku
M921 Těsnění zorníku
M925 Standardní zorník (nepotažený), 

ochrana proti stříkajícímu 
roztavenému kovu podle EN166.

M927 Zorník potažený
M928 Odlupovací kryt zorníku
M937 Ohnivzdorné obličejové těsnění
M953 Západka
M956 Pohodlná podložka
M958 Řemínek

M960  Sada čepu
M972 Ohnivzdorný kryt náhlavního dílu
M976 Kryt na hlavu, krk a ramena
H31P3AF300 Chránič sluchu Peltor H31,
 s připevněním na přilbu 
H510P3AF  Chránič sluchu Peltor Optime I,
    405GU s připevněním na přilbu
H520P3AF Chránič sluchu Peltor Optime II,
    410GQ s připevněním na přilbu 
H540P3AF Chránič sluchu Peltor Optime III,
    413SV s připevněním na přilbu 

Příslušenství a náhradní díly
Č. dílu Popis Č. dílu Popis Č. dílu Popis

M-307

M-150

M-953

M-953

M-350

M-976

M-937
M-928

M-958

M-925
M-927

M-972

M-921
M-919

M-920

M-116

M-154

M-316 M-354 M-960

H31P3AF 300
H510P3AF-405-GU
H520P3AF-410-GQ
H540P3AF-413-SV

16 80 10

16 80 10


