
Nova generacija gasilskih čelad HEROS. 
Lažje. Varnejše. Udobnejše.

HEROS-titan
Kos vsaki nalogi.



Rosenbauer – HEROS-titan
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HEROS-titan – Rosenbauer

Kos vsaki 
nalogi.
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Nova čelada HEROS-titan.
Najvišja stopnja zaščite z izboljšanim konceptom.

Kos vsaki nalogi: HEROS-titan. 

Nova čelada HEROS-titan podjetja Rosenbauer je ena najvarnejših gasilskih čelad 
na svetu. Občutno smo izboljšali odpornost čelade na vročino in plamene. Z zunanjo 
lupino v inovativni, športni obliki Bionic Design iz visokozmogljivih poliamidov ima 
tako zagotovljeno vrhunsko mehansko zaščito, ki bo trajala leta in leta, zaradi 
izjemne stabilnosti in odpornosti na visoke temperature. Tako bodo gasilci med 
opravljanjem nalog vedno zaščiteni, tudi pri ekstremnih temperaturah in nevarnih 
situacijah.

Rosenbauer – HEROS-titan

Razvita za najzahtevnejše naloge na svetu. 

Nova čelada HEROS-titan nudi polno zaščito tipa B/3b 
za gašenje v notranjosti in na prostem. Ustreza vsem 
pomembnim standardom in certifikatom za gasilske 
čelade po svetu: EN 443:2008, EN 16471 in EN 16473  
in ISO 16073:2011*. 

Z novo čelado HEROS-titan Rosenbauer postavlja nov standard za maksimalno 
zaščito pri delu gasilcev. Nova generacija gasilskih čelad HEROS združuje vrhunsko 
zaščito z lahkostjo in odlično lego. Podjetje Rosenbauer se ni izneverilo svoji 
tradiciji inovacij, zato ta čelada tehta zgolj 1,3 kg, tako da je udobna za nošenje. 
Čelada je kos vsaki nalogi, zato brez težav prenese visoke mehanske obremenitve in 
ekstremne temperature. Nova čelada HEROS-titan podjetja Rosenbauer je ustvarjena 
za vse mogoče naloge, saj konec koncev ščiti najpomembnejše – človeško življenje.

Varna zaradi dolgoletnih izkušenj. Lahka zaradi našega znanja in 
tehnologije. Utelešenje inovativnih idej. Vrhunska tehnika za optimalno 
zaščito in udobje pri delu: nova gasilska čelada HEROS-titan.
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EN 443:2008  EN 16471
Gašenje gozdnih 

in površinskih 
požarov

EN 16473
Tehnično  
reševanje

ISO 16073:2011 Odporna na 
kemikalije

Električna 
izolacija

  Vse značilnosti

EN 14458:2004  
vizirji in ščitniki 

za obraz 
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Junakinja med čeladami.
Združevanje inovativnih idej v čelado.

 ▪ Zmogljiva svetilka na čeladi
Svetilka na čeladi z optimizirano 
svetilno močjo in trajanjem ter 3 
stopnjami nastavitve.

 ▪ Vizirji: optični razred 1
Vizirji optičnega razreda 1 olajšajo 
gledanje in tako še dodatno 
prispevajo k udobju uporabnika (vizir 
za zaščito oči je dodatna oprema).

 ▪ Možnost integracije infrardeče kamere
Unikat v svetovnem merilu: infrardeča 
kamera za iskanje ljudi neposredno na 
čeladi (dodatno).

Rosenbauer – HEROS-titan

  Funkcije

Adapter maske Vrtljivi gumb

Vizir za zaščito 
obraza

Trapezoidni trak s 
podlogo

Zaščita robov

Zaščitna očala Integrirana 
svetilka

Zaščita tilnika

Polna lupina Nastavljive osi
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Junakinja med čeladami.

HEROS-titan – Rosenbauer

 ▪ Izbirno: prilagodljiv adapter za masko
Prilagodljiva nastavitev adapterja za masko 
v smeri gor-dol in naprej-nazaj.

 ▪ Nova, lahka lupina čelade
Ergonomsko oblikovana lupina čelade iz 
lahkega materiala v tanjši izvedbi z izboljšano 
stabilnostjo.

 ▪ Optimalno težišče
Odlično ravnotežje na glavi, zaradi 
ergonomske postavitve težišča čelade 
na os telesa.

 ▪ Izboljšan vrtljivi gumb
Za uporabo prijazen vrtljivi gumb z 
boljšim oprijemom in izboljšanim otipom.

 ▪ Integrirana zaščita robov
Na robovih zaščiti čelado pred 
udarci in znaki obrabe.

 ▪ Optimiziran blažilni vložek
Izboljšani koncept zaščite, še 
odpornejši na prebitje.

Z veliko novimi podrobnostmi je čelada HEROS-titan najbolj inovativna, tehnično 
dovršena gasilska čelada za vsako nalogo. S svojo obliko, visoko stopnjo 
udobja in izjemno robustnimi komponentami ter premišljenimi podrobnostmi 
nova generacija čelad Rosenbauer postavlja nova merila na področju varnosti, 
funkcionalnosti in udobja.
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Tako lahka, da jo boste komaj čutili. Tako učinkovita, da je 
ne boste nikdar pozabili vzeti. Čelade HEROS-titan se vedno 
natančno prilegajo glavi in vedno ohranijo ravnotežje. 

Lahki materiali, visoko udobje. 

Izjemno nizka teža pri kar največji zaščiti – to je tisto, kar 
odlikuje gasilske čelade Rosenbauer HEROS-titan. S težo 
samo pribl. 1,3 kg so tako lahke, da bodo tudi pri daljši 
uporabi udobne in varno nameščene. Novo razvito vodilo 
robov Dynamic Line zagotavlja izjemno stabilnost. 

Ena velikost lupine za vse številke. 

Še ena od prednosti novih čelad HEROS-titan je širok 
razpon velikosti. Z izbiro velikosti od 49 do 67 bodo vse 
gasilke in gasilci dobili čelado, ki se prilega kot ulita. 
Izjemno varna lupina ostane enaka pri vseh velikostih.

Imamo čelado za vsako glavo!
Popolna lega in vrhunsko udobje v vsaki situaciji.

Rosenbauer – HEROS-titan

Prijazna do uporabnikov in serviserjev. 

Vzdrževanje in zamenjava elementov vam bosta pri 
novi čeladi HEROS-titan vzeli zelo malo časa. S samo 
10 komponentami je notranjo opremo čelade zelo 
lahko vzdrževati, prati ali zamenjati. Uporabnik za 
odstranjevanje posameznih komponent ne potrebuje 
orodja, vse nastavitve pa je mogoče izvesti tudi brez 
odstranjevanja notranje opreme. Celotno čelado je 
poleg tega mogoče oprati, za kar so na voljo posebne 
vrečke.
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NEVARNE SNOVI in dekontaminacija - Rosenbauer

Popolna lega in vrhunsko udobje v vsaki situaciji.

Edino, kar je lažje od te čelade,  
je odločitev zanjo. HEROS-titan.

Okrog tega se vrti gasilski svet: 
HEROS-titan.

Ta vrtljivi gumb je spremenil svet 
gasilskih čelad. Noben drug koncept 
ne omogoča tako enostavnega in 
hitrega prilagajanja velikosti čelade z 
zunanje strani kot vrtljivi mehanizem 
čelad HEROS. V podjetju Rosenbauer 
smo šli še korak dlje in novo čelado  
HEROS-titan opremili z izboljšanim 
vrtljivim gumbom z boljšim oprije-
mom ter otipom. Zobnike vrtljivega 
gumba smo prav tako optimizirali, da 
omogočajo širše območje nastavitev.
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Vsakdo ima svojo glavo.

Rosenbauer – HEROS-titan

Za čelade HEROS-titan to ne predstavlja težave.

  V 5 korakih do popolnega prileganja.

1. Zaradi trakov za glavo v notranjosti je 
mogoče nastaviti višino nošenja. Višino nošenja 
je najlažje nastaviti z odstranjeno notranjo 
opremo.

2. Trak za glavo je mogoče na obeh straneh 
nastaviti na tri različne stopnje.

3. Na območju ušes je mogoče nastaviti tudi 
položaj oblazinjenja pasu za brado.
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Vsakdo ima svojo glavo.

HEROS-titan – Rosenbauer

Za čelade HEROS-titan to ne predstavlja težave.

Najboljša zaščita je tista, ki je ne opazite. Čelada HEROS-
titan podjetja Rosenbauer s svojim inovativnim konceptom 
zagotavlja odlično prileganje. Notranja oprema te čelade 
omogoča, da jo prilagodite z zgolj nekaj kretnjami. Z 
vrtljivim gumbom na zunanji strani, ki ga je mogoče 
zlahka uporabljati tudi v rokavicah, lahko čelado natančno 
prilagodimo obsegu glave. Trakovi za glavo, čelni del, pas 
za brado in izravnalni deli izbirnega kompleta za manjše 
velikosti omogočajo varno ter enostavno prilagoditev obliki 
glave. Uporaba je zaradi označenih nastavitev na čeladi 
lažja kot kadarkoli prej.

Vedno uravnotežena. 

Tudi optimizacija težišča čelade HEROS-titan je nova in 
enkratna. Zaradi ergonomske postavitve težišča čelade 
na os telesa je glava vedno uravnotežena. Težišče čelade 
HEROS-titan in razdalja do vizirja omogočata hitro ter 
preprosto prilagajanje. Preprosto nastavljanje notranjega 
dela poskrbi, da bo čelada HEROS-titan vedno v ravnotežju. 

4. Z zunanjim vrtljivim gumbom lahko zgolj z rahlim pritiskom prilagodite 
občutek pri nošenju, to pa lahko izvedete tudi z gasilskimi rokavicami.

5. S premikanjem lupine čelade glede na notranjo opremo lahko čelado 
optimalno prilagodite osi, na kateri je težišče telesa.

Enostavno nastavljanje po vseh oseh.
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HEROS-titan
Kos vsaki nalogi.

Nalepke in napisi za čelado

157364 Trakovi za čelado, barva: rdeča

157365 Trakovi za čelado, barva: srebrna

157366 Trakovi za čelado, barva: rumena

157367 Trakovi za čelado, barva: modra

157394 Napis, barva: rdeča

157395 Napis, barva: srebrna

157396 Napis, barva: rumena

157397 Napis, barva: modra

Podatki za naročanje čelade HEROS-titan

157300 HEROS-titan, fosforescenčna

157301 HEROS-titan, fluorescenčno rdeča

157302 HEROS-titan, fluorescenčno rumena

157304 HEROS-titan, modra

157305 HEROS-titan, črna

157306 HEROS-titan, bela

157307 HEROS-titan, srebrna

157308 HEROS-titan, rdeča - RAL3020

157309 HEROS-titan, rumena - RAL1018

157310 HEROS-titan, bela s črnim grebenom

157311 HEROS-titan, kromirana

Vizirji

15735402 Vizir za zaščito oči, majhen, prozoren

15735401 Vizir za zaščito oči, majhen, toniran

15735103 Vizir za zaščito obraza, z naparjenim zlatom

Dodatna oprema

157348 Integrirana termo kamera 

157349 Možnost integracije svetilke

15736301 Univerzalni nosilec za stransko svetilko

15733101 Adapter maske

156862 Komplet zaskočnih trakov (1 par) za pritrditev 
maske

15736801 Ščitnik tilnika ("nizozemski ščitnik tilnika")

156871 Nastavek za brado iz usnja

15737003 Obloga naglavnega traku iz usnja (namesto 
tekstila)

157374 Zaščitna kapuca za čelado iz NOMEX® za HOT 
FIRE treninge

15684301 Vrečka za prenašanje in pranje

157304

157300 157301 157302

157305 157306

157307 157308 157309

157310 157311 15684301

157349

157331

15736301

157364

157365

157366

157367Set za komunikacijo za čelado HEROS-titan na zahtevo.

Besedilo in slikovni material nista zavezujoča. Slike lahko vsebujejo posebne različice, ki so na voljo po doplačilu. Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehnološkega razvoja.

www.rosenbauer.com Follow us on


