
Ögon- och ansiktsskydd

TurboshieldTM 
Ändrar säkerhetens utseende

Certifierade enligt standard SS-EN 166

Alla Turboshield-visir är certifierade UV-skydd som ger skydd mot vätskestänk och smält metallstänk (SS-EN 166)  
samt medelhårda stötar även vid extrema temperaturer (-5 ºC –55 ºC)



Säkerhet bygger  
på samarbete

Den som vill lära sig något måste lyssna – vi lyssnar.

När vi pratade med dig sa du att det fanns behov av förbättringar – vi svarar med två patenterade 

och en patentsökt funktioner. Turboshield-systemet är mycket bekvämt, mycket lätt att byta visir 

på och perfekt balanserat – ett skydd du kommer att använda med nöje under långa arbetspass. 

Turboshield-systemet är perfekt för dig som arbetar i en miljö där det finns risk för fallande eller 

flygande föremål, slag, stänk, UV-strålning och luftburna partiklar. Turboshield är också avsett  

för användning tillsammans med de flesta typer av skyddsglasögon, andningsskydd och hörselskydd. 
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Enkelt att byta visir
Med enkla tryckknappar byter du visiret på några sekunder.

Bekväm passform
Med stora och ergonomiskt utformade reglage är det lätt att justera 
passformen — även om du använder handskar.

Bättre skydd
Med 50 % större täckning över hakan jämfört med traditionella visir 
kan du känna dig säkrare – utan att behöva använda stora och 
otympliga tillbehör.

Bättre balans
Visiret är 170 mm längre bak i uppfällt läge. Det ger bättre  
balans och viktfördelning när det används tillsammans med  
Turboshield-hjälmadapter.

Bättre spelrum
Hjälmadapter med dubbla gångjärn ger bättre spelrum med så 
mycket som 100 mm och bra åtkomst till tillbehörsfästen för annan 
personlig skyddsutrustning.

Överlägsen komfort 
Flexibel och dämpande inredning ger 300 % större kontaktyta än 
en traditionell inredning – och mycket färre tryckpunkter.  
Du kommer att märka skillnaden när du arbetar långa pass.

TurboshieldTM
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Patenterat och säkert visirfästessystem ger 
marknadens snabbaste och enklaste visirbyte

Huvudband som andas och som kan tas bort 
och tvättas

Toric-lins ger mycket bra sikt, bättre synfält 
och större täckning över hakan utan behov  
av otymplig extrautrustning

*Utbytesvisiren finns i klart, grått, skyddsfaktor 
3.0 och skyddsfaktor 5.0. Klar och grå 
lins finns också med dubbel Anti-Scratch/
Anti-Fog-beläggning för längre livslängd och 
minskad imbildning för visiret

Ergonomiska och lättanvända reglage – lätta 
att använda även om du använder handskar

Patentsökt upphängningssystem med 
komfortabel visirhållare (tillverkat i två olika 
material) ger en mycket bekväm användning

Mjuk rörelse när visiret fälls upp och ned, med 
precisa stopp i uppfällt och nedfällt läge

Ergonomiskt utformad spärrmekanism  
för visirhållaren säkerställer snabb och enkel 
inställning av optimal passform

Med enkla tryckknappar byter du visiret  
på några sekunder
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Hjälmtillbehöret är kompatibelt med hjälmar 
från de största tillverkarna (inte hjälmar med 
brätte runt om)

Intuitivt visirfästessystem underlättar snabbt 
och enkelt visirbyte

Gångjärn med precisa stopp låser visiret  
i uppfällt och nedfällt läge

Hjälmens tillbehörsfästen kan användas  
för annan skyddsutrustning

Patenterad design med visiret centrerat över 
huvudet i uppfällt läge ger bättre balans och 
mer spelrum över huvudet

Integrerat dammskydd säkerställer glappfri 
passform och skydd mot att damm och skräp 
faller ned bakom visiret
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Ansiktsskydd

Hjälmadapter
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* Honeywell Turboshield-visirhållare och -hjälmadapter är kompatibla med alla våra visir av 

typen Supervizor – inklusive guldbelagda samt triacetat- och acetatvisir vilket ger ökad flexibilitet.
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”Det är mitt ansvar att min personal 
arbetar på ett säkert sätt, och 
jag vet att de bara använder sina 
ansiktsskydd om de är bekväma.”

– Säkerhetsansvarig

Du sa att det var  
dags för en förändring.

Vi på Honeywell bestämde oss för att ta fram ett 

ansiktsskydd som lever upp till dina önskemål 

och som ger dig det skydd du behöver. För 

att lyckas med vårt åtagande har vi besökt 

arbetsplatser världen över och pratat med personal 

och säkerhetsansvariga. Och tack vare dessa 

samtal vet vi nu mer om vilka problem du möter 

på arbetsplatsen. Vi har lärt oss mycket som du 

kommer att få nytta av. Vi har till exempel lärt oss 

hur viktigt det är för dig att snabbt kunna byta 

visiret på ditt ansiktsskydd – så att du kan arbeta 

bekvämt och säkert. 

Vi utvecklade Honeywell Turboshield  
som svar på dina behov.
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Förpackningsinnehåll

Utbytesvisir

1/plastpåse, 10/låda

Vikt, låda: 2,7 kg

Mått, låda:  

305 x 267 x 254 mm

Visirhållare

1/plastpåse, 10/låda

Vikt, låda: 5,0 kg

Mått, låda:  

622 x 324 x 578 mm

Hjälmadapter

1/plastpåse, 10/låda

Vikt, låda: 2,3 kg

Mått, låda:  

314 x 213 x 356 mm

*Hjälmadaptern är testad och godkänd för användning på följande hjälmar: North – A59, A69, A79, A89; 

MSA – V-Gard; Centurion – Concept Full Peak, 1100; Schuberth – Baumeister 80, Euroguard 4;  

Peltor – G2000; JSP – MK2.

UTBYTESVISIR

Art.nr Beskrivning Beläggning Visirmärkning

1031743
Turboshield klart  
utbytesvisir (polykarbonat)

Obelagt 2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 CE 

1031744
Turboshield klart  
utbytesvisir (polykarbonat)

Hardcoat/Anti-Fog 2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 K N CE 

1031745
Turboshield grått  
utbytesvisir (polykarbonat)

Obelagt
2C-2.5 / 5-2.5  
HON 1 BT A 3 9 CE 

1031746
Turboshield grått  
utbytesvisir (polykarbonat)

Hardcoat/Anti-Fog
2C-2.5 / 5-2.5  
HON 1 BT A 3 9 K N CE 

1031747
Turboshield utbytesvisir (polykarbonat) 
med UV/IR-skydd 3.0

Obelagt 3 HON 1 BT A 3 9 CE 

1031748
Turboshield utbytesvisir (polykarbonat) 
med UV/IR-skydd 5.0

Obelagt 5 HON 1 BT A 3 9 CE 

BESTÄLLNINGSINFORMATION

Klart – idealiskt för 
de flesta arbeten 
inomhus

Grått – minimerar  
solljus och  
blänk utomhus

Skyddsfaktor 3.0 —  
svetsglas för  
gassvetsning 

Skyddsfaktor 5.0 –  
svetsglas för  
gasskärning 

Certifierade enligt standard SS-EN 166

Alla Turboshield-visir är certifierade UV-skydd som ger skydd mot vätskestänk och smält metallstänk (SS-EN 166)  
samt medelhårda stötar även vid extrema temperaturer (-5 ºC –55 ºC)

Vägled dina medarbetare till säkerhet – Bygg en hållbar säkerhetskultur där personalen 
självständigt fattar säkra beslut: www.honeywellsafety.com 

HJÄLMADAPTER

Art.nr Beskrivning Höljesmärkning

1031749  Turboshield-hjälmadapter,* svart HON 166 BT A 3 9 CE 

TurboshieldTM

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products Nordic AB
Strandbadsvägen 15
SE-252 29 Helsingborg
Sverige
Kundtjänst: 042-88 200
Växel: 042-88 100
Fax: 042-73 968
Email: info-nordic.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

VISIRHÅLLARE

Art.nr Beskrivning Höljesmärkning

1031740 Turboshield-visirhållare med spärrmekanism, svart HON 166 BT A 3 9 CE 


