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Capacete Climax Lenhador 437 

_Es 

Características Técnicas: 

Composição:  
Capacete: Polietileno de alta densidade 
Viseira: Malha metálica 
Protetores Auriculares: ABS 

Nível de Proteção: Se não houver, escrever N/A 

Descrição: 
 O capacete Climax 437 confere proteção no trabalho florestal, jardinagem e corte, ou atividades que requeiram proteção 

conjunta da cabeça, olhos, orelhas e rosto. 
 O conjunto é composto por: 

o Capacete; 
o Viseira de rede dobrável adaptável ao capacete; 
o Protetores auriculares adaptáveis ao capacete. 

 Quando a proteção auricular ou a viseira não são necessárias, podem ser retiradas do capacete. 
 O capacete é fabricado por injeção de polietileno de alta densidade. A sua superfície é lisa tem duas saliências paralelas 

sobre o seu eixo longitudinal, que proporcionam uma maior rigidez para o capacete. No interior, o arnês de polietileno ajuda ao 
conforto e inclui um rodízio com seis pontos de fixação para um melhor ajuste. A cabeça é coberta na frente por uma banda de 
suor têxtil. 
 A viseira é composta por uma malha de arame, rematada em plástico preto, com 320 x 201 mm. A parte superior da 

viseira tem vários furos para a fixação ao capacete. 
 Os protetores auriculares são feitos de ABS. A espuma de poliéster que absorve o som tem 20 mm de espessura, é 

antialérgica e forrada a PVC. 

Exemplos de Aplicações: 
Trabalhos florestais, Jardinagem, Construção e Indústria. 

 

Normas: 
UNE-EN 397: 1995, UNE-EN 1731: 1997 e UNE-EN 352-3:2003. 

FICHA DESCRITIVA DO PRODUTO Proteção Cabeça 

 

Cores: Laranja  

Tamanhos:  
Peso: 653g 
Viseira: 320 x 201 mm 


