
Fire Helmet Platform

 Magma مفھوم التصمیم المرن تتمیز بھ خوذة الحریق الجدیدة

• حریة اختیار خوذة الحریق Magma حسب طابعك 
الشخصي من بین نموذجین فریدین، النموذج A (نصف صدفة) أو 

النموذج B (ثالثة أرباع صدفة) مع االحتفاظ بمظھر موحد لكال 
ن النموذجی

• دقة التصمیم من حیث التفاصیل تتیح لك إمكانیة إضافة 
باقة واسعة من الملحقات والمكونات اإللكترونیة

دة • إمكانیة إعادة تشكیل الخوذة لتتناسب مع تطبیقات جدی

• خوذة Magma األقل وزناً بین جمیع الخوذ من فئتھا 
دة. باإلضافة إلى ما تقدمھ من راحة فری

ك  • تصمیم Bullard Tough ... یحقق تطلعات

www.bul lard.com

EN443:2008 للخوذة مصنعین حسب المواصفة األوروبیة Bو A النموذجین 
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تصمیم مرن لصدفة الخوذة الخارجیة كما 
أن قناع الوجھ یطّوق المقصورة الداخلیة 

طر. بإحكام ضد كل المخا
ال تضاھیھا خوذة أخرى فیما تقدمھ من 

حمایة فریدة ضد الحرارة واللھب والشرر 
ل.  والسوائ

صنع طوق الرأس في خوذة Magma من ثالث قطع فقط: ویتمیز بوضوح التصمیم 
ل.  وسھولة االستعما

إمكانیة تعدیل كل من االرتفاع األمامي والخلفي لطوق الرأس كٌل على حدة تتیح لك 
ك.  إمكانیة ارتدائھا بأسلوب یتناسب مع حجم رأس

 (Goggles) تضمن ھذه الممیزات توفیر مساحة كافیة لتركیب النظارات الواقیة
. وقناع الوجھ بشكل مثالي

تم تجھیز نظام الشبك الشریطي عند الرقبة بمحبس/مشبك أمان جدید مثبت بشكل 
 X جانبي لتوفیر الراحة القصوى عند االرتداء ولسھولة الوصول إلیھ. كما یوفر الشكل

لشرائط الرقبة الراحة القصوى حیث یتم تعدیلھ تلقائیاً لتحصل على أفضل النتائج في 
اختبارات خلع الخوذة.

یغطي قناع الوجھ ثالثي األبعاد اإلطار 
األمامي المتراجع داخل الخوذة لتوفیر 
أقصى مجال رؤیة علوي وجانبي، كما 

یغطي أیضاً الوجھ كامالً حتى الذقن ویترك 
مجاالً كافیاً الستخدام النظارات الطبیة 

والنظارات الواقیة Goggle وحتى قناع 
جھاز التنفس.
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الخوذة متوافقة مع جمیع أقنعة التنفس 
التقلیدیة - سواء المجھزة بشبكة رأس 

ت.  مطاطیة أو شریطي تثبی

نقاط تثبیت میكرفونات االتصال 
الالسلكي بشكلیھا (عظمة داخل األذن أو 
رقبة البجعة المرنة) موجودة في مكانھا 

الصحیح حیث یمكن تركیب ھذه 
المیكرفونات في مكانھا المخصص 
بسرعة دون استخدام أیة أدوات. 

قررت Bullard عن قصد عدم طرح نموذج مجھز بمصباح كشاف معین بسبب التطور الھائل 
ل.  والسریع في تكنولوجیا المصابیح LED وأیضاً بسبب التنوع الكبیر في متطلبات العمی

وبدالً من ذلك قامت Bullard مؤخراً بتطویر قطعة تثبیت الكشاف التي یمكنھا استیعاب معظم 
ت.  أنواع الكشافا

تتوضع قطعة تثبیت الكشاف ھذه في مكان مالئم: تحت خط الرؤیة وذلك لضمان أقل انعكاس 
ض. لإلضاءة حتى في ظروف الدخان الكثیف وأیضاً لتحقیق مركز ثقل منخف

مصنوعة من قماش Nomex مع بطانة 
داخلیة وبشكل ذیل الحمامة أو مثل 

"واقي األذن والرقبة الھولندي" وفقا 
لمواصفة HuPF مع مستویات مرنة 

حول الوجھ.

األلوان والترتیب
توفر خوذة Magma تشكیلة كبیرة من األلوان وتركیبات األلوان باإلضافة إلى العدید من طرق 
التمییز بین المستخدمین عن طریق األلوان والشعارات والنصوص المكتوبة على اإلطار األمامي 

أو على األشرطة العاكسة.



ISO 9001  
certified

BODY STRUCTURE
  Full insulation inside against hazards x
WEIGHT
  Including Visor, without accessories (approx.) 1.600g
OUTER SHELL
  Material – 3-P Composite x
  Shape
   - half size x
   - 3/4 size x
  Painting
   - paint UV protected x
  Rubber edge flame resistant optional
   - hanger/loop for attachment on truck or belt optional
INNER SHELL
  Material – Polyurethane x
  Cover inner shell optional
  Shell type
   - full size x
  Connection inner-outer shell detachable x
HEAD RING
  Sizes 50-65
  Material
   - flame resistant plastic x
  Backside offset 45° x
  To replace w. no tools x
  Head size adjustment
    - ratchet x
    - with gloves x
    - with helmet put on x
    - with one hand x
  Front / napeband adjustable x
  Adjustable height x
  Adjustable inclination x
  Horizontally adjustable x

FABRICS AND THREAD
   - flame resistant x
   - detachable x
   - single replacement x
CHIN STRAP
  Number of attachment points 4
  Flame resistant straps + fabrics x
  Points of adjustment 4
  Buckle to the side x
VISOR
  Slides in x
  Field of view to the top > 7° / to the side  180° x
  Fits prescription glasses x
  Injection molded min. 2mm x
  Visible visor length in mm 170
  Antiscratch x
  Antifog x
  Goldplated version optional
EYEPROTECTION x
  Fits prescription glasses x
  Distance to face adjustable x
PROTECTIVE GOGGLE
  Ventilation x
  Ventilation holes covered by dust filter x
  Antifog / antiscratch x
  UV protection x
  Prescription glasses available x
  Strap adjustment with gloves x
  Quick release mounted to goggle frame
EAR NECK PROTECTOR
  Material – 2 layers Nomex flannel x
  Plane attachment to shell x

DUTCH EAR NECK PROTECTOR
  Layer structure according to HuPF x
   - Nomex outer layer x
   - insulation layer optional
   - moisture barrier optional
   - inner lining x
ADAPTER
  Torch adapter x
   - universal fit for all torches x
   - pivotable, detachable x
  Radio
   - bone and swan microphone x
  Integrated, designated attachment points x
   - ATEX approval optional available x
REPLACEMENT PARTS
  Available separately x
  For min. 10 years x
  End user training / inspection by manufacturer x
CERTIFICATES
  Helmet type A + B
  EN443:2008 x
  EN443 Options all
  Certification accessories EN443:2008 x
  Visor + Eyeproetector EN14458:2004 x
  Protective goggle
  EN166:2001, NFPA 5 min. 250°C + MIL-V-43511C x
COLORS lumen
  other colors on demand white

red
black
yellow
green
silver
blue

Technical Data

8395 AM EN (1212)

©2012 Bullard. All rights reserved.
Nomex is a trademark of DuPont Company.
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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




