Polowanie
i strzelectwo sportowe
2008

Technology Protecting People
Celem grupy Aearo jest dostarczanie produktów chroniących
głowę, oczy, twarz i słuch oraz zapewniających wygodę i zadowolenie z pracy osobom, które muszą przebywać w potencjalnie szkodliwym środowisku.
Aby osiągnąć ten cel, grupa Aearo zaprojektowała najbardziej
kompletny zestaw produktów dostępny na rynku. Produkty te
nie tylko umożliwiają bardziej bezpieczną pracę, ale również
pomagają stworzyć bardziej wygodne i przyjazne środowisko
pracy.
Połączenie naszych marek oraz produktów znanych na całym
świecie jest kluczem do osiągnięcia tego celu.

Members of Aearo Technologies
Firma Peltor jest czołowym producentem urządzeń
komunikacyjnych oraz sprzętu ochrony głowy i twarzy na
świecie. Ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu i
produkowaniu ochronników słuchu stawia nas na czele
pod względem bezpieczeństwa, wygody i estetyki.
Wiele z naszych innowacji wynika z uwag przekazanych
nam przez użytkowników. Ich doświadczenie i nasza wiedza stanowią idealne połączenie umożliwiające stworzenie
bezpiecznego i efektywnego środowiska pracy.
Obecnie poszerzamy zakres oferowanych przez nas
produktów o okulary ochronne. Rodzina produktów
ochronnych firmy Peltor obejmuje również kaski i osłony
twarzy.
Będącą częścią międzynarodowej grupy Aearo,
firma Peltor ma dostęp do wyników najnowszych badań.
Skupiając się na funkcjonalności i konstrukcji, tworzymy
zaawansowane i wygodne produkty ochronne i komunikacyjne, których używanie jest przyjemnością.
Nasze produkty mają na celu nie tylko ochronę, ale
również zapewnienie komunikacji pomiędzy pracownikami.
Produkty firmy Peltor są optymalnym rozwiązaniem uznanym przez profesjonalistów.

Firma E·A·R jest producentem kompletnego wyposażenia
do ochrony słuchu dla osób przebywających w głośnym
otoczeniu. Naszym celem jest zapewnienie jak największej
wygody, bezpieczeństwa i ochrony.
Ponad 30 lat temu firma E·A·R wprowadziła na rynek zatyczki do uszu wykonane z żółtej pianki, które ustanowiły
nowe standardy pod względem ochrony i wygody
użytkownika. Na rynku nie było wtedy żadnego porównywalnego produktu — nawet opakowanie było jedyne
w swoim rodzaju! Do dzisiaj zatyczka w opakowaniu o
charakterystycznym kształcie poduszki stanowią najlepiej
rozpoznawany produkt ochrony słuchu na świecie.
A to był tylko początek! Od tego czasu firma E·A·R niezmiennie zajmuje pozycję lidera postępu w tej dziedzinie.
Jest autorem wielu nowych technologii, osiągnęła jeszcze
wyższe standardy, a marka E·A·R zaskarbiła sobie
najwyższe zaufanie wśród klientów.
E·A·R to nie tylko produkty. Współpracujemy z dystrybutorami, specjalistami BHP i firmami, które starają się chronić
swoich pracowników przed szkodliwym działaniem hałasu
i niebezpieczeństwem utraty słuchu. Mając biura na całym
świecie, zawsze jesteśmy blisko ważnych spraw.

Dwoje uszu, które mają starczyć na całe życie
Ludzkie ucho zbudowane jest tak, by odbierać „naturalne”
dźwięki. Niestety, maszyny i narzędzia emitują wiele „nienaturalnych” dźwięków, do których ucho nie jest przystosowane.
Wrażliwe rzęski na komórkach włosowatych znajdujących się
w uszach zostają uszkodzone pod wpływem wielokrotnego
wystawienia na działanie silnych fal dźwiękowych. Pozostaje
niewielka ilość rzęsek, które mogą przekazać jedynie ułamek
informacji.
Następuje trwała utrata słuchu.

Zwykłe, zdrowe ucho. Zdjęcie wykonane mikroskopem elektronowym pokazuje nieuszkodzone
rzęski słuchowe poruszane przez fale dźwiękowe.
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Leicht zu schädigen - Leicht zu schützen
Ucho uszkodzone przez hałas. Delikatne rzęski
uszkodzone w wyniku działania nadmiernego
hałasu. Nastąpiła nieuleczalna utrata słuchu.
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Łatwo uszkodzić – jednak łatwo ochronić
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Wyostrz zmysły za pomocą
odpowiedniej ochrony słuchu.
Myśliwi oraz osoby uprawiające strzelectwo, amatorsko oraz profesjonalnie, mają podobne
potrzeby – ich słuch oraz wzrok są kluczowe w każdej formie strzelectwa. Wszyscy zgadzają się,
że odpowiedni sprzęt pomaga skupić się w kluczowych momentach.
Firma Peltor podjęła współpracę z myśliwymi, żołnierzami, policjantami oraz osobami uprawiającymi
strzelectwo sportowe w celu opracowania unikatowej oraz cenionej gamy ochronników wzroku oraz
słuchu, które nie tylko chronią strzelców, ale także pomagają w trafianiu w cel w najważniejszych
momentach – od Olimpiady w Sydney po polowanie na łosie w szwedzkich lasach.
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Optymalny współczynnik tłumienia
Wystrzał należy do dźwięków impulsowych, które są wyjątkowo
szkodliwe dla ludzkiego ucha. Bez odpowiedniej ochrony
słuchu, nawet pojedynczy wystrzał może nieodwracalnie
uszkodzić słuch.
Ochronniki słuchu firmy Peltor przeznaczone do użycia przy
strzelania są zaprojektowane tak, by tłumić właśnie dźwięk
wystrzału. Jest to najlepsza możliwa ochrona.
Proste w użyciu i wygodne.
Wielu strzelców musi nosić ochronniki słuchu przez długi czas.
Ochronniki firmy Peltor gwarantują, że skupienie przez ten
czas nie będzie problemem. Niskie, dwupunktowe zapięcia
zapewniają równe rozłożenie nacisku na całą poduszkę, tak iż
pozostaje ona na swoim miejscu nawet przy nagłych ruchach
głowy oraz zarzucaniu broni na ramię.
System mocujący zapewnia także odpowiednie, nie za ciasne,
przyleganie.
Słysz to, co chcesz słyszeć.
Ochronniki słuchu firmy Peltor z aktywną kontrolą głośności
to zaawansowany układ elektroniczny z filtrem częstotliwości
oraz wbudowanymi mikrofonami.
Układ elektroniczny działa w sposób natychmiastowy, chroniąc
użytkownika przed impulsami dźwiękowymi wystrzałów.
Jednak przed wystrzałem i po nim dźwięki z otoczenia, na
przykład mowa lub odgłos łamanych gałązek, są wzmacniane,
co poprawia słuch użytkownika. Słyszy się do dziesięciu razy
więcej niż w przypadku pasywnych ochronników słuchu.
Dźwięki są nie tylko wzmacniane, ale także odtwarzane
stereofoniczne, co pozwala dokładnie określić ich źródło.
Możliwość usłyszenia psów oraz zdobyczy z większej odległości
pozwala łatwiej zdobywać myśliwskie trofea. Bezpośrednie
połączenie z zewnętrznym radiem poprawia współpracę z
innymi myśliwymi oraz zwiększa bezpieczeństwo.

Aktywna kontrola głośności to zaawansowany układ elektroniczny, który
wzmacnia ciche dźwięki, a wycisza głośne. Pozwala to kontrolować
położenie psa oraz zdobyczy, lecz nie przestaje chronić słuchu przed
wystrzałem. Modele dla myśliwych oraz strzelców są również wyposażone w
wejście audio, które umożliwia podłączenie zewnętrznego radia lub sprzętu
śledzącego lokalizację psa.

Ważne sygnały ostrzegawcze
Pasywne ochronniki słuchu wyciszają wszystkie odgłosy. Taka
ochrona jest lepsza niż żadna, lecz ochronniki słuchu firmy
Peltor wyposażone w aktywną kontrolę głośności pozwalają
na komunikację z otoczeniem. Można dzięki temu usłyszeć
ostrzeżenia, alarmy oraz inne sygnały. Instruktorzy na strzelnicy
mogą komunikować się ze strzelającymi bez narażania własnego
słuchu.
W połączeniu z zewnętrznym radiem oraz mikrofonem, ochronniki
wyposażone w aktywną kontrolę głośności umożliwiają pełną,
dwustronną komunikację.

Ochronniki słuchu firmy Peltor z aktywną kontrolą głośności są bezcenne
dla instruktorów oraz osób kierujących grupami w klubach strzeleckich oraz
na zawodach.

Skąd dochodzi dźwięk?
Ochronniki słuchu firmy Peltor wyposażone w aktywną kontrolę
głośności odtwarzają dźwięk w stereo, tak samo jak ucho
ludzkie, tak iż można ustalić, skąd dochodzi dźwięk.
Niektóre z modeli pozwalają dostosować balans stereo, co jest
przydatne przy uszkodzeniu słuchu w jednym uchu.
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SportTac
Unikatowy, cyfrowy obwód przetwarzania dźwięku eliminuje ostre
trzaski, które są typowe dla większości aktywnych ochronników słuchu
dostępnych na rynku.
Dla wielu użytkowników występowanie tych trzasków jest bardzo nieprzyjemnym i przeszkadzającym zjawiskiem.
Nowy układ elektroniczny zastosowany w ochronnikach Peltor SportTac
działa w sposób natychmiastowy, chroniąc użytkownika przed impulsami dźwiękowymi o dużej głośności. Czyni to jednak w sposób tak
płynny, że często nawet nie słychać, kiedy układ zostaje włączony.
Podobnie jak inne aktywne ochronniki słuchu firmy Peltor, SportTac
wzmacnia słyszane dźwięki, dzięki czemu są one słyszalne lepiej niż
bez ochronnika słuchu. Oczywiście można także do nich podłączyć
bezpośrednio radiotelefon używany na polowaniu.
• Zaprojektowane specjalnie dla myśliwych i strzelców sportowych
• Płynnie działająca funkcja aktywnej głośności eliminuje nagłe spadki
głośności
• Wymienne czasze umożliwiają łatwą zmianę koloru
• Automatyczne wyłączanie
• Składane
• Czas żywotności baterii około 600 godzin
• Gniazdo wejściowe audio umożliwiające podłączenie zewnętrznego
urządzenia do komunikacji radiowej

MT16H210F-478-GN

MT16H210F-478-GN
Częstotliwość (Hz)

125

250

Średnie tłumienie (dB)

500 1000 2000 4000 8000

21.1

17.9

27

26.8

30.5

38.3

36.4

Odchylenie standardowe (dB)

4.3

3.1

3.8

3

3

3.7

5.4

Spodziewane tłumienie (dB)

7.8

14.8

23.2

23.8

27.5

34.6
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SNR=26 H=29 M=23 L=16

Opis
Myślistwo:
w zestawie pomarańczowe oraz zielone czasze.
Sporty strzeleckie:
w zestawie czarne oraz czerwone czasze.

Czasza
zapasowa

Numer produktu

Pałąki/Załączniki

Masa (g)

MT16H210F-478-GN

Składany pałąk

318

MT16H210F-478-RD

Składany pałąk

318

Opis

Numer produktu

Para zapasowych czas, kolor zielony

210100-478-GN

Para zapasowych czas, kolor pomarańczowy

210100-478-OR

Para zapasowych czas, kolor czarny

210100-478-SV

Para zapasowych czas, kolor czerwony

210100-478-RD

Para zapasowych czas, kolor biały

210100-478-VI

Para zapasowych czas, maskujące

210100-CF

Kolor
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Tactical XP
• Aktywna regulacja głośności pozwala usłyszeć odgłosy dochodzące
z otoczenia, takie jak rozmowy, odgłosy pracy maszyn oraz sygnały
ostrzegawcze
• Głosowy system menu
• Zawiera następujące funkcje: aktywna regulacja głośności, balans,
regulowany czas wyłączania, korektor dźwięku, poziom głośności
dźwięku ze źródła zewnętrznego i tryb dźwięku zewnętrznego
• Dużo miejsca dla uszu
• Zapisywanie ostatnich ustawień przy wyłączeniu urządzenia.
• Funkcja automatycznego wyłączania urządzenia po dwóch godzinach
nieaktywności
• Przed wyłączeniem w wyniku zużycia baterii emitowany jest sygnał
ostrzegawczy
• Gniazdo wejściowe audio umożliwiające podłączenie zewnętrznego
urządzenia do komunikacji radiowej
• Czas żywotności baterii około 1000 godzin
MT1H7F2

MT1H7F2

Częstotliwość (Hz)

125

250

500 1000 2000 4000 8000

Średnie tłumienie (dB)

13,8

21,5

30,9

36,6

35,9

35,5

39

Odchylenie standardowe (dB)

1,8

0,9

1,3

1,5

5,5

3,1

2,3

Spodziewane tłumienie (dB)

12,0

20,6

29,6

35,1

30,4

34,4

36,7

SNR=31 H=32 M=25 L=20

Opis
Standardowy

Numer produktu
MT1H7F2

Pałąki/Załączniki
Składany pałąk

Masa (g)
400

ws TaCtiCal xp

Kolor

• Wyposażone w bezprzewodowe połączenie Bluetooth z systemem
łączności radiowej lub telefonem komórkowym
Bluetooth to nazwa technologii, która umożliwia bezprzewodowe
przenoszenie dźwięku oraz danych za pomocą połączenia radiowego.
Oparta jest na powszechnym standardzie, który wykorzystywany jest
na całym świecie. W 1998 roku najwięksi gracze z branży elektronicznej, Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba oraz Intel, uruchomili wspólne
przedsięwzięcie, które miało na celu uczynienie z Bluetooth SIG
międzynarodowego standardu. Na dzień dzisiejszy ponad 2000 firm z
całego świata łączy się za pomocą technologii Bluetooth.

Dane techniczne:
Częstotliwość:
Przepustowość:
Moc wyjściowa:
Przeskoki sygnału w paśmie:

2,45 GHz (zakres 2400–2500 MHz)
1Mb/s
1 mW (0 dBm)
1600/s

MT1H7F2WS3

Opis
Ochronnik słuchu WS – Bluetooth

Numer produktu
MT1H7F2WS3

Pałąki/Załączniki
Składany pałąk

Masa (g)
400

Ochronnik słuchu WS – Bluetooth

MT1H7B2WS3

Z pałąkiem na szyję

385
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Kolor

ProTac II
• Poprawiona komunikacja i zwiększone bezpieczeństwo
• Aktywna regulacja głośności w stereo pozwala usłyszeć odgłosy
dochodzące z otoczenia, takie jak rozmowy, odgłosy pracy maszyn oraz
sygnały ostrzegawcze
• Dużo miejsca dla uszu
• Zapisywanie ostatnich ustawień przy wyłączeniu urządzenia.
• Opcjonalna wersja ochronnika słuchu z mikrofonem zainstalowanym na
wysięgniku
• Dostępne w trzech kolorach: wojskowym zielonym, czerwonym i czarnym
• Funkcja automatycznego wyłączania urządzenia po dwóch godzinach
nieaktywności
• Czas żywotności baterii około 1000 godzin. Przed wyłączeniem w wyniku
zużycia baterii emitowany jest sygnał ostrzegawczy
• Gniazdo wejściowe audio umożliwiające podłączenie zewnętrznego
urządzenia do komunikacji radiowej
MT15H7A2 ** **

MT15H7A2 GN

Częstotliwość (Hz)

125

250

Średnie tłumienie (dB)

19.7

25.4

500 1000 2000 4000 8000
31

34.6

32.2

38.7

42.1

Odchylenie standardowe (dB)

3.4

2.5

3.4

1.8

3.6

3.8

3.6

Spodziewane tłumienie (dB)

16.3

22.9

27.6

32.8

28.6

34.9

38.5

SNR=32 H=31 M=29 L=24

Opis
Norma

Numer produktu
MT15H7A2 GN

Pałąki/Załączniki
Pasek

Masa (g)
370

Norma

MT15H7A2 RD

Pasek

370

Kolor

ComTac XP
Ekstremalne sytuacje oraz środowiska wymagają ekstremalnego oraz
niezawodnego sprzętu. Słuchawki Peltor ComTac XP spełniają najbardziej surowe wojskowe standardy wytrzymałości oraz funkcjonalności.
Słuchawki są także wyposażone w najbardziej zaawansowaną na świecie
funkcjonalność taktyczną (dzięki takim funkcjom jak korektor dźwięku),
która pozwala użytkownikowi skoncentrować się na aktualnym zadaniu.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Wąska, wysoce tłumiąca czasza (SNR 28)
Testowana do wartości IP 68 oraz pod względem specyfikacji wojskowych
Wodoodporne mikrofony
Aktywna regulacja głośności z nowymi opcjami ustawień:
Tryb zatyczek (Plug mode) – zwiększenie głośności w trakcie noszenia
słuchawek w połączeniu z zatyczkami w niezwykle głośnych środowiskach
Tryb balansu (Balance mode) – dostosowanie balansu pomiędzy prawą a
lewą słuchawką
Tryb korektora (EQ mode) – dostosowanie oraz odcinanie wysokich lub
niskich częstotliwości
Tryb wyciszania sygnału zewnętrznego (External mute mode) – pozwala
na automatyczne wyciszenie funkcji Tactical, gdy podłączone zostaje
zewnętrzne urządzenie do komunikacji radiowej
Tryb czasu zanikania (Release time mode) – zmiana ilości czasu do
ponownego włączenia funkcji Tactical
Pałąk wykonany ze stali o wysokiej jakości, a czasza ze skóry
Dużo miejsca dla uszu
Przewody w osłonie z tworzywa Kevlar
Czas żywotności baterii około 500 godzin
MT17H682FB-** ***

MT17H682FB

Częstotliwość (Hz)

125

250

500 1000 2000 4000 8000

Średnie tłumienie (dB)

11.5

17.9

27.8

30.0

32.1

36.2

Odchylenie standardowe (dB)

2.5

2.7

1.8

2.3

3.0

2.0

40.3
3.1

Spodziewane tłumienie (dB)

9.0

15.3

25.9

27.7

29.1

34.2

37.2

SNR=28 H=31 M=25 L=16

Opis
Norma

Numer produktu
MT17H682FB-02

Pałąki/Załączniki
Składany pałąk

Masa (g)
295

Kolor
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TILLBEHÖR
Przewód dla myśliwych
Przewód połączeniowy z mikrofonem oraz przyciskiem transmisyjnym
do elektronicznych ochronników firmy Peltor z wejściem audio, czyli na
przykład ComTac, Tactical XP oraz SportTac. Przewód ten współpracuje
z radiami takich firm jak m.in. Alan, Hunter, Genzo, Zodiac oraz Icom.
Numer produktu
TAMT06 z prostym stykiem, 3,5 mm, 2,5 mm.
TAMT06 z prostym zakrzywionym stykiem.

HY21

M60/2

HY68

HY79

  M41/2

Przewód połączeniowy
Przewód połączeniowy pasuje do wszystkich elektronicznych ochronników
firmy Peltor wyposażonych w gniazda słuchawkowe typu jack.
Numer produktu
FL6H gniazdo mono 3,5 mm
FL6M gniazdo mono 2,5 mm
FL6N gniazdo stereo 3,5 mm
FL6H-31 gniazdo mono 3,5 mm do radia 31 MHz

Zestawy higieniczne
Do ochronników słuchu
SportTac			
ComTac 			
ProTac			
Tactical XP		

Numer produktu
HY21
HY68
HY79
HY79

Osłona przed wiatrem
Do ochronników słuchu
ComTac 			
ProTac			
Tactical XP		
SoundTrap		

Numer produktu
M60/2
M60/2
M41/2
M60/2

Bull’s eye I
Peltor Bull’s Eye I
Słuchawki Peltor Bull’s Eye I zaprojektowano we współpracy ze
strzelcami światowej klasy, co pozwoliło opracować uniwersalne
ochronniki słuchu. Na przykład, ukośna krawędź u dołu czasy zapobiega stykaniu się słuchawek z lufą w trakcie celowania. Ochronniki słuchu zapewniają wyciszenie konieczne w większości
sytuacji, a jednocześnie nie są tak duże, by przeszkadzać
użytkownikowi.
Wygoda korzystania to kluczowa kwestia w przypadku ochronników słuchu. Wygoda gwarantuje, że użytkownik nosi ochronniki w każdej sytuacji, ale także sprawia, że użytkownik nie
jest rozpraszany przez jej brak. Dlatego słuchawki Peltor Bull’s
Eye I mają szerokie i wygodne poduszki tłumiące wypełnione
mieszanką pianki oraz płynu, co zapewnia optymalne tłumienie
oraz mały nacisk na głowę. Składany pałąk sprawia, że ochronnik słuchu zajmuje niewiele miejsca, gdy nie jest używany.
Słuchawki Peltor Bull’s Eye I dostępne są w kolorze
czerwonym, zielonym oraz czarnym. Waga: 190 g.

Färg

H515FB***
Częstotliwość (Hz)

125

250

500 1000 2000 4000 8000

Średnie tłumienie (dB)

10.9

17.2

26.6

28.3

33.5

37.8

Odchylenie standardowe (dB)

3.2

2.5

2.2

2.7

2.6

2.0

2.6

Spodziewane tłumienie (dB)

7.7

14.8

24.4

25.6

30.9

35.7

35.3

Zestawy higieniczne

HY51

Do ochronników słuchu
Bull´s Eye I
Bull´s Eye II
Bull´s Eye III
Peltor Kid

37.9

SNR=27 H=32 M=24 L=15

Numer produktu
HY51
HY52
HY54
HY51
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Bull’s Eye II to ochronniki słuchu przydatne w sytuacjach charakteryzujących
się intensywnym hałasem. Nosi się je wygodnie nawet przez długi okres czasu.
Mają wąski, wygodny oraz składany pałąk.
Dostępne są w kolorze czerwonym, zielonym i czarnym. Waga: 230 g.
H520F
Częstotliwość (Hz)

125

250

500 1000 2000 4000 8000

Średnie tłumienie (dB)

14,5

20,3

32,6

39,1

35,1

34,7

Odchylenie standardowe (dB)

1,8

2,6

2,4

2,5

2,3

2,7

2,5

Spodziewane tłumienie (dB)

12,7

17,7

30,2

36,6

32,8

32,0

37,3

39,8

SNR=31 H=34 M=26 L=20

Kolor

Bull’s Eye III to ochronniki słuchu o bardzo wysokim stopniu tłumienia,
dzięki czemu idealnie sprawdzają się w przypadku bardzo dużego hałasu
lub w sytuacjach, w których na koncentrację negatywny wpływ mogą mieć
rozpraszające dźwięki. Szeroki, miękko wyłożony pałąk zapewnia optymalną
wygodę nawet przez wiele godzin pracy.
Dostępne w kolorze zielonym. Waga: 285 g.
H540A
Częstotliwość (Hz) 125

250

500 1000 2000 4000

Średnie tłumienie (dB)

17,4

24,7

34,7

41,4

39,3

47,5

8000

Odchylenie standardowe (dB)

2,1

2,6

2,0

2,1

1,5

4,5

2,5

Spodziewane tłumienie (dB)

15,3

22,1

32,7

39,3

37,8

43,0

40,0

42,6

SNR=35 H=40 M=32 L=23

Kolor

Ochronniki KID zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o dzieciach. Słuch
dzieci jest niezwykle czuły, a jednocześnie trudniej jest im chronić się przez
niebezpiecznym hałasem.
Ochronniki te dostępne są w kolorze odblaskowym różowym i odblaskowym
zielonym. Waga: 180 g.
H510AK KID
Częstotliwość (Hz)

125

250

500 1000 2000 4000 8000

Średnie tłumienie (dB)

11,6

18,7

27,5

32,9

33,6

36,1

35,8

Odchylenie standardowe (dB)

4,3

3,6

2,5

2,7

3,4

3,0

3,8

Spodziewane tłumienie (dB)

7,3

15,1

25,0

30,1

30,2

33,2

32,0

SNR=27 H=32 M=25 L=15

Kolor
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Lepsze widoki dzięki okularom ochronnym
Każdego roku podczas polowań oraz strzelania dochodzi do wielu wypadków. Są one powodowane odrzutem strzelby, zabłąkanymi kulami, wiatrem lub nisko położonymi gałęziami. Niektóre wypadki są także powodowane przez myśliwych, którzy celują „nie do końca” dokładnie.
Dlatego bardzo ważne jest korzystanie z okularów ochronnych z ochroną po bokach, które
zapewniają szerokie pole widzenia oraz idealnie pasują do ochronników słuchu, tak iż nie
pogarszają tłumienia.
Ważne jest także użycie odpowiednich szkieł, dzięki którym cel na strzelnicy lub w terenie
staje się maksymalnie widoczny na zielonym lub niebieskim tle. Z tego właśnie powodu firma
Peltor zaprojektowała okulary ochronne o szerokiej gamie szkieł, które gwarantują optymalną
widoczność oraz bezpieczeństwo w każdych warunkach.

Specjalny zestaw z okularami dla myśliwych oraz
strzelców zawiera:
• przezroczyste szkła Maxim Ballistic
• zapasowe żółte szkła do okularów Maxim Ballistic
• zapasowe brązowe szkła do okularów Maxim Ballistic
• zapasowe czerwone szkła do okularów Maxim Ballistic
• pasek nylonowy na głowę o regulowanej długości
• czarny futerał z mikrowłókien na okulary
Cały zestaw dostarczany jest w wytrzymałym futerale wraz z rzepami, klipsem do
paska oraz zatrzaskami.
Płaskie końcówki zauszników można w prosty sposób zdjąć i zastąpić paskiem o
regulowanej długości, by w połączeniu z ochronnikami słuchu firmy Peltor zapewnić
jak najlepsze tłumienie. Szkła także można w prosty sposób wymienić, nie trzeba do
tego żadnych narzędzi. Woreczek z mikrowłókien może także pełnić rolę ściereczki
do czyszczenia szkieł.
Numer produktu: 13300-99999P
MAXIM BALLISTIC
Zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach myśliwych oraz strzelców zapewniają
duże pole widzenia oraz chronią oczy. Okulary Maxim Ballistic wyposażone są w opatentowane niesferyczne szkła, które zapewniają 180° pole widzenia – stanowią one ochronę
wzroku na światowym poziomie. Kanaliki wentylacyjne nad szkłami oraz unikatowa
powłoka DX minimalizują ryzyko zamglenia oraz czynią szkła wyjątkowo odpornymi na
zarysowania.
Krótkie i płaskie końcówki nauszników, które można zginać według potrzeb, doskonale
współgrają z ochronnymi słuchawkami oraz kaskami. Ten model przekracza wymagania
wojskowego testu Vo na zderzenia przy wysokiej prędkości (MIL-STD 662 – zderzenie
przy prędkości 198 m/s). 100 % ochrona przed promieniami UV. Spełniają wymagania
norm europejskich EN 166:2001 oraz EN 170.
Przezroczyste szkła: do użytku wewnątrz, gdy ważne jest zauważanie kontrastów oraz
kolorów. Ogólna ochrona oczu.
Numer produktu: 13296-00000
MAXIM BALLISTIC Z BURSZTYNOWYMI SZKŁAMI:
Model identyczny z powyższym, lecz o wyrazistym bursztynowym odcieniu. 94-proc. przepuszczenie światła sprawia, że ten filtr poprawia widoczność przy słabym oświetleniu,
na przykład o poranku lub zmroku.
Dobrze sprawdza się także we mgle oraz przy dużym zachmurzeniu. Te okulary ochronne są idealne do strzelania za pomocą pistoletu lub strzelby do czarno-białych celów.
Świetnie sprawdzają się w halowych strzelnicach.
Numer produktu: 13299-00000

MAXIM BALLISTIC Z CYNOBROWYMI SZKŁAMI:
Specjalne cynobrowe (czerwone) szkła do strzelania do celów znajdujących się na zielonym tle (kolor tonuje kolor zielony i wzmacnia pomarańczowy cel, za którym znajdują
się drzewa lub niebieskie niebo). Szkła te są także doskonałe dla osób, które mają
problemy z widzeniem koloru pomarańczowego. Przepuszczalność światła: 50 %
Numer produktu: 13326-00000P

MAXIM BALLISTIC Z BRĄZOWYMI SZKŁAMI:
Brązowe szkła są doskonałym filtrem do strzelania do pomarańczowych celów – gdy
dzień jest słoneczny, a za celem jest otwarty teren – gdyż cel zostaje wówczas
wyróżniony. Są także doskonałe do polowania na śniegu. Przepuszczalność światła: 16 %
Numer produktu: 13297-00000

MAXIM BALLISTIC RX:
Metalowe, częściowo bezoprawkowe mocowanie do zmatowionych szkieł do okularów Maxim Ballistic.
Mocowane do mostka. Mogą być wykorzystywane ze wszystkimi rodzajami zmatowionych szkieł – od +4,00 do −4,00, cylinder 2.00.
Numer produktu: 13320-00000P (tylko oprawki)
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World leaders in head, face & hearing
protection as well as communication
in noisy environments.

Okulary ochronne
Zaawansowana technika optyczna to podstawa sprzętu ochrony
oczu firmy Peltor obejmująca
formę, właściwości ochronne i
wygodę. Doskonała technologia
soczewek firmy Peltor zapewnia wygodę noszenia i zmniejsza zmęczenie oczu. Dzięki
wykorzystaniu zaawansowanych
technik optycznych eksperci
firmy Peltor opracowali nowatorskie soczewki o właściwościach,
których uzyskanie wydawało się
wielu optykom niemożliwe. Skorzystaj z bogatej oferty okularów
ochronnych, gogli, osłon twarzy i
akcesoriów.

Zatyczki do uszu i ochronniki
słuchu
Firmy E·A·R i Peltor są obecnie najlepiej rozpoznawanymi
markami produktów do ochrony
słuchu, jakie są dostępne na
rynku. Dzieje się tak dlatego, że
postrzegamy naszą działalność
w wyjątkowy sposób. Firmy
E·A·R i Peltor nie tylko sprzedają
produkty służące do ochrony
słuchu, ale oferują klientom
kompletne, dopasowane do ich
potrzeb rozwiązania związane z
ochroną słuchu. Pomożemy Ci
znaleźć rozwiązanie każdego
problemu związanego ze
zdrowym słuchem.

Produkty do komunikacji
Firma Peltor oferuje doskonałe
rozwiązania komunikacyjne nie
tylko zaprojektowane z myślą o
bezpieczeństwie i wydajności,
ale również wygodzie w pracy!
Rozwiązania komunikacyjne
firmy Peltor umożliwiają
użytkownikom ochronników
słuchu efektywną komunikację,
zarówno z osobami w pobliżu,
jak i bardziej oddalonymi.

Zastosowania specjalne
Firmy Peltor i E·A·R oferują
nie tylko produkty do ogólnych
zastosowań przemysłowych,
ale także szeroką gamę produktów zaprojektowanych z myślą o
niestandardowych zastosowaniach, np. w sportach motorowych,
strzelectwie, lotnictwie czy
wojsku.
Więcej informacji na temat
naszych produktów można
znaleźć na naszej stronie
internetowej pod adresem
www.aearo.eu lub uzyskać
w jednym z naszych licznych
przedstawicielstw handlowych
na całym świecie.
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