PERSINFORMATIE STIHL
Hoogstaande hoofdbescherming
De nieuwe helmset STIHL ADVANCE in een modern en
exclusief design

Puurs, 7 juni 2018
Voor de professionele bosarbeiders en veeleisende particuliere
gebruikers ontwierp STIHL de kwalitatieve hoofdbescherming
ADVANCE X-vent. Deze helmset heeft een modern en exclusief
design, en valt op door de uitstekende gehoorbescherming (SNR
29) en het vizier in een metaalraster, dat veel licht doorlaat, en dat
aan EN 1731 voldoet. Voor de gebruiker betekent dit een beter
zicht en dus ook meer veiligheid. De talrijke reflecterende
kleefstroken op de helm verhogen bovendien nog de passieve
veiligheid. Dankzij het lage totaalgewicht en het optimale
evenwicht is de helmset comfortabel om te dragen. Met de
praktische ratelsluiting pas je de hoofdband aan, zelfs wanneer je
de helm draagt. Het verbeterde ventilatiesysteem voert de warmte
af.

De

nieuwe

hoofdbeschermingsset

beschikt

eveneens

optioneel over een nekbescherming tegen regen en vuil.
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Foto

De nieuwe helmset STIHL ADVANCE X-Vent: uitstekende
bescherming gecombineerd met een modern en exclusief design.

Foto: STIHL

Technische gegevens
Helmset
STIHL ADVANCE X-Vent
Kleur:
Gewicht (g):
Helm:

Geluidsisolatie / SNR (dB(A)):
Gelaatsbescherming:

Toebehoren (optioneel):

Oranje
770
Ratelsluiting om de hoofdband te verstellen
Verbeterde ventilatie
Talrijke reflecterende kleefstroken
29
Het gezicht wordt beschermd door het grote
vizier in een metaalraster dat aan de norm EN
1731 voldoet en dat veel licht doorlaat
(max. 80 %)
Nekbescherming tegen regen en vuil

Nu verkrijgbaar bij de dealer.
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Over STIHL
De STIHL groep ontwikkelt, produceert en verkoopt motormachines voor de bos- en
landbouw, alsook voor het landschapsonderhoud, de bouwsector en veeleisende
particuliere gebruikers. Het productaanbod wordt aangevuld door het assortiment
tuinmachines van VIKING. De producten worden altijd via de vakhandel die ook voor
de service instaat, op de markt aangeboden – via 37 eigen distributie- en
marketingmaatschappijen,

ongeveer

120

invoerders

en

meer

dan

45.000

vakhandelaars in ruim 160 landen. STIHL is sinds 1971 het best verkochte
kettingzaagmerk ter wereld. De maatschappelijke zetel van de onderneming die in
1926 opgericht werd, ligt in Waiblingen bij Stuttgart. STIHL boekte in 2017 met 15.875
medewerkers een wereldwijde omzet van 3,8 miljard EURO.

Meer informatie over de STIHL groep en persinformatie over de producten van STIHL
kunt u downloaden van op www.stihl.be of www.stihl.nl
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