
Tuuletettu, ergonominen suojakypärä työkäyttöön. Soveltuu erityisen hyvin työskentelyyn putoamisvaarallisella alueella,
ahtaisiin tiloihin, pelastustyöhön, asfalttitöihin, rakennustyöhön, lumenpudotukseen sekä muihin sykettä nostattaviin töihin
missä tulee kuuma. Sivulla olevat tuuletusaukot suljettavissa helposti ulkopuolelta esimerkiksi vesi- tai lumisateen sattuessa.
Valmiit kiinnityspisteet Petzl Vizir silmien- ja kasvojensuojaimelle tai Vizen kokokasvosuojukselle. Edessä kiinnityskolo Petzl
Pixa tai Ultra Vario -LED otsavalaisimen pikakiinnityslevylle. Neljä aluetta heijastintarroille ja nimikointitarroille. 
 
Täyshihnasto pitää kypärän päässä vaikeissakin työasennoissa. CenterFit säätöjärjestelmän (53-63cm) ansiosta kypärä on
aina keskitetty oikein ja istuu erittäin hyvin. Sivuilla sijaitsevien, kahden ulkopuolelta säädettävän säätöpyörän käyttö on
helppoa myös hanskat kädessä. Petzl kypärissä ei ole työskentelyä haittaavaa, niskaa rasittavaa lippaa eikä rakenteisiin
takertuvaa jäykistekourua.  
 
Testattu suojaamaan päätä seuraavien testimenetelmien mukaisesti:  
EN397 standardin pakolliset vaatimukset:  
5.1.1. Putoavan yksittäisen esineen aiheuttaman iskunvaimennuksen osalta (5 kg 1 m korkeudelta)  
5.1.2. Kypärään tunkeutuvan yksittäisen esineen osalta  
EN397 standardin vapaaehtoiset vaatimukset:  
5.2.1. Kylmissä lämpötiloissa suojaavuuden osalta (-30C)  
5.2.4. Sivupuristuksen suojan osalta  
Tuuletusaukoista johtuen ei tarjoa suojaa sähköiskuilta eikä sulaa metalliroisketta vastaan. 
 
EN12492 standardin pakolliset vaatimukset:  
5.7.3 Leukahihnan avautumiseen tarvittava voima >500 N, jotta kypärä ei päähän kohdistuvan iskun takia irtoa
putoamistilanteessa  

Vertex Vent kypärä keltainen

Petzl on ranskalainen perheyritys, jonka ydintuoteryhmiin kuuluvat otsa- ja kypärävalaisimet, kypärät sekä kokonaisratkaisut vaikeapääsyisiin ja korkealla
sijaitseviin paikkoihin pääsemiseen. Yrityksen intohimo näkyy ”Access the Inaccessible” sloganissa; teknisten käyttöopastusten ja selittävien piirroskuvien

katsotaan aina olevan osa kokonaisratkaisua. Petzl:n historia alkoi 1936 kun Fernand Petzl halusi tutkia Crollesin alueen luolastoreittejä ja sopivia varusteita ei
ollut tarjolla. Hänen kiinnostuksensa turvallisuutta lisääviin tuotteisiin korkeanpaikantyöskentelyssä johtivat keksintöihin, jotka mullistivat vertikaalisen liikkumisen
menetelmät maailmanlaajuisesti. Fernand Petzl piti myös pitkään hallussaan erikoista ennätystä: pisin tutkittu luolasto maailmassa. Petzl kehitti ensimmäisenä

integroidun otsavalaisimen jo 1973. Petzl kehitti myös LED otsavalaisimet ensimmäisenä. Yritys on kädet vapaana -valaistuksen kehittäjä, reaktiivisen
valaistuksen keksijä ja maailman suurin otsavalaisinvalmistaja. Monipistehihnastolla varustetuissa kypärissä sekä kiipeilyvarusteissa Petzl on myös kasvanut

maailmanlaajuiseksi markkinajohtajaksi. Petzlin suurin tehdas ja korkeanpaikantyöskentelyn koulutuskeskus V.Axess sijaitsee Alppien laidalla Crollesissa vuorten
ja luolastojen ympäröimänä. Petzl edustaa suunnittelultaan sekä laadultaan huippua ja on edelläkävijä sekä pioneeri kolmella toimialallaan:

Korkeanpaikantyöskentely, kädet vapaana valaistus ja sporttikiipeily.  
Petzl varusteita yhdistää kolme arvoa: tehokkuus, käyttömukavuus ja turvallisuus, jotta ammattilaiset ja vaativat kuluttajat pääsisivät myös kaikkein

vaikeapääsyisimpiin paikkoihin - niin yöllä kuin päivällä.  
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