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3M Personlig skyddsutrustning
3M™ G500 MultisystemMultisystem kombination industri

Artikelnummer Beskrivning 

G500V5FH510-GU
Multisystem, kombination med visir 5F-11
3M™ Peltor™ Optime™ I Hörselskydd

Reservdelar och tillbehör

Artikelnummer Beskrivning 
G500-GU Multisystem, gult

5F-11 Visir, PC, klart

V6C Integrerade skyddsglasögon, klara

V6B Integrerade skyddsglasögon, grå

V6E Integrerade skyddsglasögon, gula

HYG50 Svettband, plast

Teknisk information

Visir 5F-11

Polykarbonat:  Anti-fog (beläggning mot imma på in- och utsida)

Vikt:   138 g

Märkning:  Mekanisk resistens

  

  B = Slag med medelhög energi 

  Tillämpliga användningsområden

  3   = Vätskor (stänk)  9   = Smält metall eller heta substanser

    

  

Multisystem G500

Vikt:   242 g (utan visir och hörselskydd)

 

G500-GU

5F-11

HYG50 Svettband, plast

V6C Gula V6B Grå V6E Klara

Skydd
 och komfort

G500 Multisystem

Under tryggare förhållanden



Multisystem kombinationer skog

Artikelnummer Beskrivning 

G500V5CH510-OR
Multisystem kombination med nätvisir 5C-1 i rostfritt stål 
3M™ Peltor™ Optime™ I hörselskydd

G500V5JH510-OR
Multisystem kombination med etsat nätvisir 5J-1 i rostfritt
stål, 3M™ Peltor™ Optime™ I hörselskydd

Teknisk information

Visir 5B

Polyamid nät:  ø 0,3  1,0 x 1,0 mm

Ljusreduktion:  45%

Vikt:   45 g

Visir 5C-1

Rostfritt stål nät:  ø 0,24  2,5 x 1,8 mm

Ljusreduktion: 24%

Vikt:   54 g

Visir 5J-1

Etsat rostfritt stål nät:  area 1: 4,0 x 1,5 x 0,15 mm

  area 2: 3,8 x 1,4 x 0,15 mm

  area 3: 3,7 x 1,3 x 0,15 mm

Ljusreduktion:  area  1: 17%

  area 2: 28%

  area 3: 37%

Vikt:   53 g

HYG50 Svettband i plast

V6C Gul

V6B Grå

V6E Klar

5B Nätvisir 5C-1 Nätvisir 5J-1 Nätvisir

Reservdelar och tillbehör

Artikelnummer Beskrivning

5B Visir, nät av polyamid 

5C-1 Visir, nät av rostfritt stål

5J-1 Visir, nät av rostfritt stål, etsat

V6C Integrerade skyddsglasögon, gula

V6B Integrerade skyddsglasögon, grå

V6E Integrerade skyddsglasögon, klara

HYG50 Svettband, plast

Optimalt skydd
3M™ G500 är ett robust och användarvänligt multisystem som skyddar ansiktet och som kan 

användas med en mängd olika visir för att klara kraven för de allra flesta användningsområdena  

inom både skogs- och industrisektorn.

Bästa möjliga kvalitet har varit ledstjärna i utvecklingen av de nya visiren och det är anledningen till 

att de nu kan erbjuda ett utmärkt skydd mot slag både framifrån och från sidorna. Särskild vikt har  

också lagts på att kunna erbjuda användaren maximalt synfält och högsta komfort.

Mångsidighet
3M™ G500 Multisystem är designat för att kunna användas med passiva hörselskydd eller 

kommunikationsheadsets. Det är en smart lösning för den som behöver skydda ansikte och hörsel, 

men inte har behov av en hjälm. Det breda sortimentet av visir och hörselskydd möjliggör en mängd 

olika kombinationer för användning inom många olika delar av industrin. 

Systemet kan anpassas helt efter det egna behovet, alltid med bibehållet skydd och högsta 

bekvämlighet. G500 Multisystem är idealiskt för många branscher, t ex  tillverkningsindustri, 

jordbruk och landskapsarkitektur.

Standards & godkännanden
3M™ G500 Multisystems olika kombinationer klarar grundkraven i det Europeiska Direktivet 89/686/

EEC och är därför CE-märkta. Klarvisiren har testats i enlighet med SS-EN166:2001. Nätvisiren 

har testats i enlighet med SS-EN 1731:2006. Produkten har testats av FIOH, Finnish Institute of 

Occupational Health, Topeliuksenkatu 41 a A, FI-00250, Helsinki, Finland Notified body #0403.

Skydd
 och komfort

Nya 3M™ G500 Multisystem är en mångsidig och bekväm lösning för användare som behöver skydda både hörsel 

och ansikte.  Ny, smart design gör det enkelt att kombinera multisystemet med övrig skyddsutrustning från 3M, 

såsom visir, integrerade skyddsglasögon och passiva hörselkåpor eller kommunikationslösningar.

Effektivt skydd i krävande miljöer
Möjligheten att kombinera flera olika skydd till ett gör att vårt multisystem 

fungerar i de mest krävande miljöer och för de tuffaste jobben. 3M™ G500 

Multisystem erbjuder bra slagtålighet i kombination med ett stort synfält och   

hög komfort för användaren.

Bygg ditt eget system
3M hjälper dig att bygga ditt eget system för att skydda ditt ansikte och din 

hörsel. G500 Multisystem är framtaget för att kunna byggas på med flera olika 

tillbehör; integrerade skyddsglasögon, klart visir och nätvisir, passiva hörselskydd 

eller headsets. Användaren har möjligheten att använda tillbehören var för sig 

eller kombinera enligt önskemål. 

Genomtänkt konstruktion
Förutom en modern och tilltalande design så har också nya multisystemet en 

robust och tålig konstruktion som håller länge. Genom att använda mindre 

av mjuka material så klarar produkten både slitage och en tuff hantering  

bättre.  Det i sin tur säkerställer en god livslängd hos produkten och tillförlitlig 

bullerdämpning när den används tillsammans med passiva hörselkåpor eller 

kommunikationsheadset.

för krävande miljöer

Hörselskydd
Tack vare huvudbandets robusta design så kan G500 
användas både med och utan hörselkåpor. Spåret är  
30 mm och passar Peltors P3E-fästen för hörselkåpor.

Nätvisir
5C-1 (rostfritt stål) och 5J-1  (rostfritt etsat) är 
godkänt skydd mot slag klass S enligt SS-EN1731.

Integrerade skyddsglasögon
För ökat ögonskydd så kan G500  
kombineras med integrerade 
skyddsglasögon (V6*), som finns    
med klara, gula eller grå linser.

Frontskydd
Med ventilation för högre komfort.
Frontskyddet fungerar som en 
kabelhållare för kombinationer med  
Peltors hörselskydd med kommunikation.

Huvudband
Robust design för att passa med hörselkåpor.

Rattjustering
Denna lösning med ergonomiskt 
designat nackstöd medger an-
vändning under en längre tid med 
bibehållen komfort. Ratten är 
tillverkad av ett TPE-material för 
bästa grepp.

Justering för huvudband
Åtta lägen för att justera för huvudomfång.

Justering för huvudband
Tre lägen för att justera  
på höjden.

3M™ G500 Industrikombination (G500V5FH510-GU)
Den här kombinationen visar 3M™ G500 Multisystem med klarvisir i 
polykarbonat.

3M™ G500  Skogskombination (G500V5CH510-OR)


