A próxima geração do jateamento...
Pesando uma libra (454 g) menos que o concorrente mais próximo, o GenVX™
oferece o maior número de opções, mais acolchoamentos para o queixo removíveis
e ajustáveis para maior conforto. O GenVX é o capacete mais leve, mais fresco, mais
confortável e mais confiável do mercado.

Mais leve
• Uma libra (454 g) mais leve que a concorrência
• Plenum sem plenum ou casco interno (túnel de fluxo
de ar moldado e integrado)
• A construção de polietileno de alta densidade oferece
uma excelente relação entre resistência e peso

Mais frio
• O capacete é projetado para enviar o ar diretamente
sobre a cabeça e ao redor do rosto
• Fornece o máximo de opções de resfriamento

Confortável
• Suspensão de seis pontos com faixas largas de 1”
(2,5 cm)
• Conexão do tubo de respiração central
• Acolchoamentos removíveis e ajustáveis para as
bochechas para maior estabilidade

Confiável
• Documentação terceirizada independente APF 1000
• Proteção para a cabeça conforme ANSI/ISEA Z89 e
proteção facial de alto impacto Z87+
• Visor com “proteção contra partículas” e a porta
moldada por injeção fornece uma vedação hermética
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Especificações técnicas
Normativas

Campo de visão

4” x 9,75” (10,16
x 24,76 cm)

Lente interna

Tritan™ de 0,040"
(0,102 cm)*

ANSI/ISEA Z89.1-2009, Tipo I, Classe C

Lente externa

PETG✝ de 0,015"
(0,038 cm)

Proteção facial de alto impacto conforme
ANSI/ISEA Z87.1-2010, Z87+

Lentes tonalizadas ou coberturas de lente
de Mylar® com apoio adesivo opcional

Capacete

Capas

Fator de
Proteção
Atribuído (APF)

1,000
(testado por
terceiros)

Material

Porta e casco de
polietileno de alta
densidade

Nylon Denier de 8 oz. (226,8 g)

Peso

2 libras (907 g) inclui suspensão
2,25 libras
(1,02 kg) - com
acolchoamentos
para bochechas

Conexão de cabo de aço contínua

Suspensão

A distribuição de ar na parte
superior impede a formação
de névoa e melhora o
resfriamento

Sistema de lentes

Plenum sem plenum
aumenta o fluxo de
ar e é leve

Padrão de 28" (71,12 cm)

Catraca Flex-Gear de seis pontos
®

Ajustável para servir nos tamanhos
de 6,5 a 8

Terceira mão para fácil instalação

Trama de nylon de 1" (2,5 cm) de largura
* Proteção facial resistente a impactos e produtos químicos
✝ Outras espessuras e tonalidades disponíveis

Conexão de tubo de respiração
centralizada para equilíbrio
uniforme
Suspensão estilo catraca para
fácil ajuste

“Proteção contra tensão”
para proteger a conexão
do tubo de respiração

Alça de transporte prática

Na próxima geração...
Proteção para a cabeça
conforme ANSI/ISEA Z89

Suspensão de seis pontos com
faixas de 1" (2,5 cm) de largura
para conforto e estabilidade

O casco de polietileno de alta
densidade (HDPE) oferece
uma excelente relação entre
resistência e peso
O visor com “proteção contra
partículas” protege as lentes
dos resíduos
Proteção facial de alto
impacto conforme
ANSI/ISEA Z87+

Lentes tonalizadas
disponíveis

Acolchoamentos para
bochechas laváveis,
removíveis e ajustáveis
para maior conforto e
estabilidade

A porta moldada por
injeção fornece uma
vedação hermética
precisa

A proteção de trava
mantém a capa segura
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Conjuntos (incluem Capacete, Tubo de respiração, Capa, Dispositivo de controle
de fluxo compatível Hansen, Cinto, Capas de lente em Mylar (pacote com 5)
GVX2830CT
GVX2830AC1000
GVX2830HCT
GVX2830HC2400
GVX2840
		
GVX1330CT
GVX1330AC1000
GVX1330HCT
GVX1330HC2400
GVX1340
		
GVX3830CT
GVX3830AC1000
GVX3830HCT
GVX3830HC2400
GVX3840
		

Conjunto de capa de 28” (71,12 cm) com Cool Tube CT
Conjunto de capa de 28” (71,12 cm) com Cool Tube AC1000
Conjunto de capa de 28” (71,12 cm) com Hot/Cold Tube HCT
Conjunto de capa de 28” (71,12 cm) com Hot/Cold Tube HC2400
Conjunto de capa de 28" (71,12 cm) com controle de fluxo 		
ajustável
Conjunto de capa de 38” (96,52 cm) com Cool Tube CT
Conjunto de capa de 38” (96,52 cm) com Cool Tube AC1000
Conjunto de capa de 38” (96,52 cm) com Hot/Cold Tube HCT
Conjunto de capa de 38” (96,52 cm) com Hot/Cold Tube HC2400
Conjunto de capa de 38" (96,52 cm) com controle de fluxo 		
ajustável
Conjunto Parka de 38” (96,52 cm) com Cool Tube CT
Conjunto Parka de 38” (96,52 cm) com Cool Tube AC1000
Conjunto de Parka de 38” (96,52 cm) com Hot/Cold Tube HCT
Conjunto de Parka de 38” (96,52 cm) com Hot/Cold Tube HC2400
Conjunto de Parka de 38" (96,52 cm) com controle de fluxo
ajustável

Tubos de respiração
GVXBT
Tubo de respiração
Tubos de ar frio (AC1000 também disponível para 88VX e GenVX)
CT30		
Bocal Hansen
CT30SW
Bocal Hansen, Dynaswivel
CT30B
Bocal de latão Hansen
CT30BSW
Bocal de latão Hansen, Dynaswivel
CT30S
Bocal de aço inoxidável Hansen
CT30SSW
Bocal de aço inoxidável Hansen, Dynaswivel
CT31		
Bocal Schrader
CT32		
Bocal de aço Snap-Tite
CT33		
Bocal de latão Snap-Tite
CT34		
Aço inoxidável Snap-Tite
CT37		
Bocal CEJN
CT38		
Bocal Bayonet
CTF		
Pacote de substituição do filtro do Cool Tube com 10
Tubos quente/frio (HC2400 também disponível para 88VX e GenVX)
HCT30
Bocal Hansen
HCT30SW
Bocal Hansen, Dynaswivel
HCT30B
Bocal de latão Hansen
HCT30BSW
Bocal de latão Hansen, Dynaswivel
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HCT30S
Bocal de aço inoxidável Hansen
HCT30SSW
Bocal de aço inoxidável Hansen, Dynaswivel
HCT31
Bocal Schrader
HCT32
Bocal de aço Snap-Tite
HCT33
Bocal de latão Snap-Tite
HCT34
Bocal de aço inoxidável Snap-Tite
HCT37
Bocal CEJN
HCT38
Bocal Bayonet
HCTK		O Kit de filtro do tubo de ar quente/frio inclui espuma e tela
Capas
28VX		
Capa de 28” (71,12 cm)
38VX		
Capa de 38” (96,52 cm)
PKVX		
Parka de manga comprida de 38” (96,52 cm)
PKXLVX
Parka de manga comprida de 38” (96,52 cm) 		
		
extragrande
GGVX		Capa “Golden Gate” de 38" (96,52 cm) de comprimento
com mangas removíveis
Lentes
GVXIL
Lentes internas, pacote com 25
BGVXIL
Lentes internas, oito pacotes com 25
GVXOL40
Lentes externas, 0,040” (0,102 cm), pacote com 25
BGVX0L40
Lentes externas, 0,040” (0,102 cm), oito pacotes com 25
GVXOL15
Lentes externas, 0,015” (0,038 cm), pacote com 50
BGVXOL15
Lentes externas, 0,015” (0,038 cm), dez pacotes com 50
GVXOLT
Lentes externas, 0,030 (0,076 cm), pacote com 25 		
		
tonalizadas (fumês)
GVXOLG
Lentes externas, 0,042 (0,107 cm), pacote com 25 		
		
tonalizadas (verdes)
GVXLC
Lentes Mylar® (adesivas), pacote com 25
Acessórios e outras peças de reposição
GVXCT
Kit de conector do tubo de respiração
GVXDMK
Kit de manutenção da porta
GVXRT
Suspensão de catraca
GVXPL
Suspensão com trava por pino
GVXCP
Acolchoamentos para as bochechas (par)
GVXCS
Faixa de queixo de reposição
RBPCOTTON
Acolchoamento de algodão para as sobrancelhas
RBPVINYL
Acolchoamento de vinil para as sobrancelhas
RBPCOOL
Acolchoamento Polartec para as sobrancelhas
GVXHP
Pino articulado
GVXCA
Conjunto de transporte para GenVX
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