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Veja o que você perdeu

AboveView da Bullard
aumenta a sua visão
periférica superior em
mais de 50%

Segurança
Apresentando um visor transparente que permite aos trabalhadores visualizarem perigos
acima da cabeça, o Capacete com Aba Completa patenteado da AboveView é projetado
com uma aba larga para proteção ampliada contra os elementos e vem com aberturas para
acessórios para uma variedade de acoplamentos. Classificação ANSI/ISEA: Z89.1, Tipo 1, Classe
E e G.

Conforto
A AboveView vem com todos os recursos padrão dos capacetes da Bullard, incluindo suspensão de
19,05 mm, grande algodão absorvente ou almofada frontal em vinil fácil de limpar, suspensão da
catraca Flex-Gear e configurações para ajuste da altura frontal, lateral e traseira. Assim como todos
os capacetes da Bullard, a AboveView é projetada para os usuários experimentarem maior conforto
enquanto estiverem trabalhando. A AboveView se acomoda abaixo da parte da “nuca” da cabeça do
usuário, assegurando um ajuste protegido e diminuindo a possibilidade de queda do capacete durante
o trabalho.

Estilo
O design elegante de aba completa da AboveView e o visor transparente são combinados para um
ajuste perfeito com a aparência preferida do funcionário.

Versatilidade
A AboveView é o único capacete com um visor transparente substituível. Visores de substituição estão
disponíveis em transparente, cinza e amarelo. A AboveView está disponível em todas as coras padrão
da Bullard e pode ser personalizada com faixas e logotipos.
Outras cores disponíveis mediante solicitação. Requisitos de quantidade mínima é aplicável.

Amarelo

Amarelo fluorescente

Bronzeado

Laranja

Laranja fluorescente

Vermelho

Rosa

Azul

Azul ardósia

Azul pacífico

Azul de Kentucky

Marinho

Kelly Green

Verde fluorescente

Verde floresta

Gull cinza

Cinza-pombo

Marrom chocolate

Preto

Branco
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Informações de pedidos
Capacetes

Personalização
A Bullard utiliza tecnologia de ponta para gravar o logotipo ou slogan de segurança
da sua empresa. Tenha o design uma cor ou seis cores, ele pode ser reproduzido com
precisão, velocidade e de forma barata. O logotipo da sua empresa pode ser impresso
em até seis locais em volta do capacete. Faixas reflexivas ou não reflexivas também
podem ser aplicadas para aumentar a visibilidade do funcionário. Nenhum outro
fabricante oferece um programa de decoração tão fácil, rápido e confiável.
Visite www.BuildYourBullard.com para personalizar o seu capacete da Bullard.
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AV**RC
AV**RG
AV**RY
AV**BC
AV**BG
AV**BY

Catraca de 4 pontos com visor transparente e almofada frontal em algodão
Catraca de 4 pontos com visor cinza e almofada frontal em algodão
Catraca de 4 pontos com visor amarelo e almofada frontal em algodão
Catraca de 4 pontos com visor transparente e almofada frontal em vinil
Catraca de 4 pontos com visor cinza e almofada frontal em vinil
Catraca de 4 pontos com visor amarelo e almofada frontal em vinil

** Substitua pela cor do capacete

Suspensões de substituição
RS4RC
RS4RP
RS4RB

Catraca de 4 pontos com almofada frontal de algodão
Catraca de 4 pontos com almofada frontal de poliéster
Catraca de 4 pontos com almofada frontal de vinil

Acessórios/Peças de substituição

RBPCOOL	Almofada frontal de resfriamento para substituição Polartec para todos os
capacetes da Bullard
RBPCOTTON	Almofada frontal de algodão para substituição para todos os capacetes da
Bullard
RBPVINYL	Almofada frontal de vinil para substituição para todos os capacetes da Bullard
CSS	Sombrinha para pescoço de algodão para acoplamento em todos os
capacetes
SS6
Proteção contra o Sol para capacetes com aba completa da Bullard
GC100
Conjunto de três clipes para óculos de proteção autoadesivos
ES3
Cinta de queixo de 3 pontos, sem látex, elástico preto
ES42B	Cinta de queixo de 2 pontos, sem látex, elástico preto, para todos os modelos de capacete
R50
Cinta de queixo Nomex com fecho corrediço
ECB
Gorro de resfriamento evaporativo para todos os modelos de capacete
ECCN	Almofada de resfriamento evaporativo e Protetor contra o sol para a nuca
para todos os modelos de capacete

Suportes
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AboveView

112G
312B

Suporte de alumínio dourado, Montagem em faixa frontal
Suporte dielétrico, Montagem em faixa frontal

Visores para substituição

1. Visor transparente substituível
2. Ajustes verticais (dois frontais e dois traseiros)
3. Cintas de afivelamento em nylon
4. Algodão absorvente grande e substituível ou almofada frontal em
vinil fácil de limpar
5. Nuca almofadada
6. Manilha de catraca Flex-Gear grande e fácil de usar
7. Entradas para acessórios

AVPC
AVPG
AVPY

Visor com tingimento transparente
Visor com tingimento cinza
Visor com tingimento amarelo

Tingimento transparente para
visibilidade completa

Americas:
Bullard
1898 Safety Way • Cynthiana, KY 41031-9303 • USA
Toll-free within USA: 877-BULLARD (285-5273)
Tel: +1-859-234-6616 • Fax: +1-859-234-8987

Europe:
Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen • Germany
Tel: +49-2642 999980 • Fax : +49-2642 9999829

Asia-Pacific:
Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
LHK Building
701, Sims Drive, #04-03 • Singapore 387383
Tel: +65-6745-0556 • Fax: +65-6745-5176
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Tingimento cinza para
sombra

Tingimento amarelo para
evitar luz ofuscante
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