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Rozwiązania, które brzmią dobrze 

 
 



 
 

Ochronne kaski wyścigowe 
 

Kaski zatwierdzone przez BSI 
Kaski są dopuszczone przez Brytyjski Instytut Normalizacyjny (BSI) (BS6658-85 typ A/FR czerwony). Wyprodukowane z 
materiału Tricomp (kompozyt włókna szklanego, poliaramidu i włókna węglowego), wyłożone w środku ognioodpornym 
Nomeksem. Wbudowane nauszniki ochronne tłumią hałas z otoczenia, co poprawia wzajemną komunikację i komfort. Można 
je zamówić wraz z zestawem komunikacyjnym Peltor, z wbudowanymi mikrofonami posiadającymi funkcję kompensacji 
hałasu, pozwalającymi na szybkie dopasowanie do otoczenia. 
 
 

Wyścigowy kask ochronny Peltor™
Model Peltor™ Performance G78* GR 
 
Kask Peltor Performance jest ultralekkim, profesjonalnym 
kaskiem rajdowym. Ważąc zaledwie 1000 g +/- 50 g, (łącznie z 
zaczepami do mocowania systemu HANS, bez zestawu 
komunikacyjnego), stanowi kamień milowy w rozwoju kasków 
rajdowych. Dzięki niewielkiemu ciężarowi, zmniejsza napięcie 
mięśni szyi kierowcy. 
Wyprodukowane z materiału Tricomp (kompozyt włókna 
szklanego, poliaramidu i włókna węglowego), wyłożony w środku 
ognioodpornym Nomeksem. 
 
Wbudowane nauszniki ochronne tłumią hałas z otoczenia, co 
poprawia wzajemną komunikację i komfort. Kask Peltor 
Performance jest zatwierdzony przez BSI i jest dostępny z 
systemem mocowania HANS oraz wysokiej jakości zestawem 
komunikacyjnym Peltor. 
 
KASK PELTOR PERFORMANCE G78* VI 
Kolor: Biały; Ciężar: 1000 g (ze słuchawkowymi ochronnikami słuchu) 
Rozmiary: S (55–56), M (57–58), L (59–60), XL (61–62) 
Nr art. z zestawem komunikacyjnym i zaczepami HANS, G78*-D-H VI 
Nr art. bez zestawu komunikacyjnego i z zaczepami HANS, G78*-H VI 
Nr art. bez zestawu komunikacyjnego i zaczepów HANS, G78* VI 
Nr art. z zestawem komunikacyjnym, bez zaczepów HANS, G78*-D VI 

 
 

Łódź, skuter śnieżny i ratownictwo 
Kask o czerwonym głębokim kolorze, przeznaczony do działań na wodzie. Wyprodukowany z materiału Tricomp (kompozyt 
włókna szklanego, poliaramidu i włókna węglowego), o niewielkim ciężarze i zapewniającym maksymalną ochronę. Doskonałe 
wodoodporne wnętrze z wbudowanymi nausznikami ochronnymi, tłumiącymi hałasy z otoczenia, poprawia wzajemną 
komunikację i komfort. Można go zamówić wraz z zestawem komunikacyjnym Peltor, z wbudowanymi mikrofonami 
posiadającymi funkcję kompensacji hałasu, pozwalającymi na szybkie dopasowanie do otoczenia. 
 

Wyścigowy kask ochronny Peltor™ 

Model Peltor™ G10*-02 VI 
 
G7*-02 RC 
Kolor: Głęboka czerwień; Ciężar: 1.200 g 
(1.400 g z zestawem komunikacyjnym) 
Rozmiary: S (55–56), M (57–58), 
L (59–60), XL (61–62) 
Nr art. z zestawem komunikacyjnym G7*-02-D RC. 
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Interkom rajdowy 
 
 

Interkom rajdowy Peltor™ FMT200 
Interkom rajdowy Peltor FMT200 jest wynikiem ponad 20-letniego doświadczenia w rajdach i ścisłej współpracy z wieloma 
zespołami rajdowymi ścisłej, światowej czołówki. Został zaprojektowany w celu ograniczenia do minimum zakłóceń pochodzących 
od innych urządzeń elektronicznych w samochodzie oraz zwiększenia do maksimum słyszalności i możliwości komunikacyjnych w 
skrajnie niekorzystnym wnętrzu samochodu rajdowego. Urządzenie Peltor FMT200 można też podłączyć do radiotelefonu, telefonu 
komórkowego lub wyjścia sygnału audio urządzeń video. 
 
Wyświetlacz FMT200 

 
Opis wyrobu FMT200 
 
1) Przełącznik WŁ./WYŁ. 
2) Oddzielna regulacja głośności dla kierowcy i pilota 
3) Funkcja VOX, której można używać na trasach między 

odcinkami specjalnymi oraz do zmniejszania zakłóceń 
systemu. 

4) Przełącznik Odcinek/Droga (Stage/Road). Tryb „Droga” 
(między odcinkami specjalnymi) pozwala na pełną 
komunikację poprzez telefon komórkowy lub/i radio, a tryb 
„Odcinek” (odcinek specjalny) powoduje odcięcie komunikacji 
zewnętrznej i redukuje poziom mikrofonu kierowcy o 10 dB. 

5) Kontrolka poziomu głośności i VOX 
6) Obudowa aluminiowa z płytą przednią i tylną z tworzywa 

warstwowego dla zmniejszenia zakłóceń elektronicznych. 
7) Zasilanie z baterii 9V lub akumulatora samochodowego 

(przewód w zestawie) 
8) Regulator sygnału dla telefonów komórkowych i 

radiotelefonów 
9) Gniazdka (9-stykowe) dla telefonów komórkowych i 

radiotelefonów 
10) Wyjście sygnału audio do urządzeń video 

11) Gniazdko do nauszników/kasku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gniazdka FMT200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FMT120  
 

• Interkom Peltor FMT120 zapewnia pełną komunikację dwutorową, o 
bardzo wysokiej jakości dźwięku 

• Wyjście audio (AUX) pozwala na rejestrację rozmów kierowcy z 
pilotem 

• Przełącznik tłumienia, zmieniający czułość mikrofonu kierowcy, 
standardowo ustawiony o 10 dB niżej od mikrofonu pilota 

• Oddzielne regulatory głośności dla kierowcy i pilota 
• Kontrolka włączenia zasilania i stanu naładowania baterii 
• Gniazdko EXT do podłączenia telefonu komórkowego lub radiotelefonu 
• Gniazdko do podłączenia przycisku „naciśnij i mów” (PTT) 
• Kompatybilny z kaskiem rajdowym Peltor G78 
• Możliwość przełączania na mikrofon dynamiczny i elektretowy 
 Opis wyrobu FMT120 

 
1) Gniazdko AUX 5) Gniazdko „naciśnij i mów” (PPT) 
 
2) Regulacja głośności, kierowca 6) Gniazdko EXT 
 
3) Kontrolka 7) Pokrywa baterii 
 
4) Regulacja głośności, pilot 8) Podłączenia do nauszników lub 

kasków 

Specyfikacja techniczna 
Zasilanie:  12V z samochodu 
Zasilanie alternatywne:  bateria alkaliczna 9V 
Czas pracy:  10h z baterii 9V 
Ciężar:  354g (z baterią 9V) 

 416g (z bat rią 9V, opakowanie e
i instrukcja) 
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Rozwiązania dla sportów motorowych 
Moduł do łączności z zespołem 

 
Peltor™ Dect-Com II™ 

 
 
 
 
 

• Bezprzewodowy interkom do łączności dwutorowej 

• Możliwość prowadzenia rozmowy konferencyjnej w trybie duplex, 

maks. 9 użytkowników jednocześnie. Pozostali są tylko 

słuchaczami w konferencji. 

• Obsługa bez użycia rąk lub w trybie „naciśnij i mów” PTT 

• Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych, np. 

radiotelefonu. 

• Standardowe nauszniki Peltor, nauszniki Tactical XP i lekkie 

nauszniki  J11 można podłączyć do gniazdka DECT-Com II 

• Zakres do 250m przy wzajemnej widoczności. 

 

 

 

 

 
Peltor™ DECT-Com™ II jest sprzedawany wyłącznie przez autoryzowanych sprzedawców urządzeń Peltor™ DECT-Com™ II 

 

 

Przewodowe nauszniki Peltor™
 

 

• Nauszniki z bezpośrednim podłączeniem do różnych radiowych 
urządzeń łącznościowych 

• Mikrofon ze skuteczną funkcją kompensacji hałasu dla czystej i 
niezawodnej komunikacji 

• Nauszniki słuchawek o dużym tłumieniu i zoptymalizowanej 
konstrukcji akustycznej 

• Wbudowany przycisk PTT (“naciśnij i mów”) w lewej słuchawce 
 

Opis  Kod wyrobu 
Przewód ICOM/Alinco  MT53H79A-31 

Wtyczka kątowa Direct lead ICOM MT53H79A-35 

Wtyczka kątowa ze śrubą Direct lead ICOM MT53H79A-95 

Przewód Kenwood  MT53H79A-36 

Przewód Motorola GP300 / CP040  MT53H79A-21 

Przewód Motorola GP340 / GP380  MT53H79A-32 

Przewód Motorola MTP850 / MTH800  MT7H79A-96 

Przewód telefon komórkowy / Dectphone 2,5 mm  MT53H79A-28 

Elastyczne nauszniki (zob. str. 65) MT53H79A-77 

 
 
 
 
Firma 3M honoruje prawa właścicieli powyższych znaków handlowych 
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Nauszniki Peltor™
 

 

• Standardowe nauszniki można podłączyć do różnych urządzeń 
komunikacji radiowej poprzez przejściówki (FL50**) 

• Mikrofon ze skuteczną funkcją kompensacji hałasu dla czystej i 
niezawodnej komunikacji 

• Nauszniki słuchawek o dużym tłumieniu i zoptymalizowanej 
konstrukcji akustycznej 
 
 
Opis  Kod wyrobu 
J11. Mikrofon dynamiczny, 230 Ω, Czarny MT7H79A 

J11. Mikrofon dynamiczny, 230 Ω, Biały MT7H79A 78-VI 

 

 

 

 

 

Przejściówki Peltor™ 

Kod wyrobu Radiotelefon Kod wyrobu Radiotelefon 
 
FL5001 „Standardowe” Peltor™ FL5058 Sepura TETRA SRP2000 / SRH3*00 
FL5005 Ericsson Freeset, Tateco CTS900 (wtyczka 2,5 mm) FL5061 Sailor SP3510, SP3520 
FL5010 ICOM IC, Alan, Zodiac (prosta wtyczka), Yaesu, Alino FL5062 Motorola TETRA MTH800 / MTP850 
FL5011 Dittel FSG 4, FSG 5 FL5063 Motorola Mototrbo 
FL5017 Motorola Visar (GP344, GP388 z przejściówką Motorola PMLN4455A) FL50-T9088 ICOM IC-M1 / M71 
FL5018 Motorola GP900, HT1000, MT2000 FL50-T9121 ICOM IC-A5 /A23 
FL5019 Motorola Expo, Maxon Slim line FL50-T9139 ICOM IC-F34/F44 
FL5030 Motorola GP340, GP320 FL50-T9140 Vertex VX 160 / 400 
FL5034 ICOM IC-F3GS, IC-F3GT, IC-F4GS, IC-F4GT (wtyczka kątowa) FL50-T9143 Motorola GP344 / 388 
FL5035 Kenwood TK3101, Funkey FL50-T9148 Vertex VX 820, 920 
FL5042 Nokia TETRA THR880/ EADS TETRA THR880i FL50-T9150 Vertex HX370  
FL5044 ICOM F31/F41 F51/F61 
 

 

Nauszniki Peltor™ Tactical XP 
 

• Funkcja automatycznej reakcji na hałas, zabezpieczająca 
przed szkodliwymi odgłosami, a jednocześnie pozwalająca 
słyszeć dźwięki z otoczenia (rozmowy, sygnały 
ostrzegawcze itp.). 

• Nauszniki Tactical XP można podłączyć do różnych 
urządzeń komunikacji radiowej poprzez przejściówki 
(FL50**) 

• Mikrofon ze skuteczną funkcją kompensacji hałasu dla 
czystej i niezawodnej komunikacji 

• Nauszniki słuchawek o dużym tłumieniu i zoptymalizowanej 
konstrukcji akustycznej 

• Dostępne także w technologii Bluetooth, do bezprzewodowej 
łączności radiowej, z urządzeniami DECT lub telefonami 
komórkowymi 
 
Opis  Kod wyrobu 
Pałąk nauszników, J11 MTMT1H7F2-07 

Pałąk nauszników, Bluetooth MTMT1H7F2WS3 

 
Firma 3M honoruje prawa właścicieli powyższych znaków handlowych 
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Rozwiązania dla sportów motorowych 
Moduł do łączności z zespołem 

 

Nauszniki Peltor™ Lite-Com III™
Nauszniki z wbudowanym systemem do łączności dwutorowej 
 

• Dostępne w dwóch wersjach: z 8 kanałami w paśmie PMR 446 MHz lub z 69 
kanałami w paśmie LPD 433 MHz (mogą wymagać licencji na użytkowanie) 

• Na kanałach PMR, 38 kanałów podrzędnych pozwala na łączność między 
różnymi grupami użytkowników na jednym kanale, bez możliwości podsłuchu 
innych grup 

• Wbudowana funkcja aktywnego dźwięku pozwala na słuchanie dźwięków 
otoczenia – sygnałów ostrzegawczych, pracujących maszyn, rozmów itp. Nagły 
wzrost hałasu do szkodliwego poziomu zostaje natychmiast wyciszony 

• Elektronicznie generowany głos w odbiorniku informuje o ustawieniach 
urządzenia 

• Wyświetlacz ciekłokrystaliczny obrazuje ustawienia zaawansowane i 
standardowe 

• Oddzielny przycisk PTT dla wejścia dodatkowego, do którego można podłączyć 
telefon komórkowy, radiotelefon lub inne źródło dźwięku 

• Gdy nie jest używany, zestaw Lite-Com III automatycznie się wyłącza, 
oszczędzając baterie 

 

 
 
Wyposażenie dodatkowe 
 
Opis  Kod wyrobu 
Akumulator ACK03 

Ładowarka, EU FR03-EU FR03-EU 

Opis Kod wyrobu 
LPD 433 MHz MT53H7A430B 

LPD 433 MHz MT53H7B430B 

PMR 446 MHz MT53H7A440B 

PMR 446 MHz MT53H7B440B 

Mikr. dyn. PMR 446 MHz MT7H7A440B 

Mikr. dyn. LPD 433 MHz MT7H7A430B 

Ładowarka, Wlk. Brytania FR03-UK 

 
 

Nauszniki Peltor™ Lite-Com Pro™

Programowalne nauszniki z wbudowanym systemem do łączności dwutorowej 
 

• Możliwość zaprogramowania do 30 kanałów w paśmie 400-470 MHz  
• (może wymagać licencji na użytkowanie) 
• Dopuszczone do użytku w przestrzeniach, zagrożonych wybuchem. 

Dopuszczenie ATEX (  II 1 G EEx ia IIC T4) 
• Wbudowana funkcja aktywnego dźwięku pozwala na słuchanie dźwięków 

otoczenia – sygnałów ostrzegawczych, pracujących maszyn, rozmów itp. Nagły 
wzrost hałasu do szkodliwego poziomu zostaje natychmiast wyciszony 

• Elektronicznie generowany głos w odbiorniku informuje o ustawieniach 
urządzenia 

• Gdy nie jest używany, zestaw Lite-Com Pro automatycznie się wyłącza, 
oszczędzając baterie 

 
Opis  Kod wyrobu 

Programowalny 430-470 MHz (mikrofon dynam.) MT7H7F470-50 

Programowalny 430-470 MHz (mikrofon elektret.) MT53H7F470-50 

Programowalny 400-430 MHz (mikrofon elektret.) MT53H7F403-50 

 

Wyposażenie dodatkowe 
 
Opis  Kod wyrobu 

Ładowarka do akumulatorów FR05 

Akumulator ACK05 

Zewnętrzny przycisk PTT FL5602-50 

 
 
Lite-Com™ Pro są sprzedawane wyłącznie przez autoryzowanych sprzedawców urządzeń Peltor™ Lite-Com™ Pro 
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Rozwiązania dla sportów 
motorowych 

Łączność w uchu kierowcy 
 

Słuchawki do urządzeń łączności Peltor™ Racing 
 

• Słuchawki douszne wysokiej jakości z wkładkami tłumiącymi hałas 
• Niewielkie rozmiary do wygodnego użycia z kaskami, stosowanymi 

w sportach motorowych 
• Posiadają dopuszczenie CE, zgodnie z EN 352-2:2002 i EN 352-

6:2002 
• Higieniczne wkładki wymienne 
• Dostępne z dwoma rodzajami wkładek dousznych – klasyczną oraz 

doskonale dopasowaną 
• Wtyczka RCA do szybkiego podłączania nawet w ciemności 
• Podłączanie do interkomu Peltor lub bezpośrednio do radiotelefonu 
• Mogą też być używane wraz z mikrofonem krtaniowym 

(laryngofonem) i przyciskiem PTT poprzez FL50** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis  Kod wyrobu Zawiera 
Zestaw kasku pełnego ze słuchawkami wyścigowymi MT63-FL6Y słuchawki douszne, mikrofon, przewód rozwidlony, wkładki 2x4, klips 

Zestaw kasku otwartego ze słuchawkami wyścigowymi MT3N-FL6Y słuchawki douszne, mikrofon, przewód rozwidlony, wkładki 2x4, klips 

Słuchawki wyścigowe  HTM042 słuchawki douszne, wkładki 2x4, klips 

20 par słuchawek klasycznych PELTIP21-01 

20 par słuchawek dopasowanych PELTIP11-01 

 
 
 
 
Przewody Kod wyrobu Przyciski PTT Kod wyrobu 
ICOM IC-F110 FL9MK-01 PTT z dużym przyciskiem TK52 
ICOM, prosta wtyczka FL9MB-01 PTT z małym przyciskiem TK57-01/1 
ICOM, wtyczka kątowa FL9MB-01V 
Motorola GP300 FL9MC-01 
Motorola GP340  FL9MD-01 
Motorola GM350 FL9MJ-01 
Kenwood, 6-stykowy FL9MH-01 
Kenwood, 8-stykowy  FL9MI-01 
Kenwood, przenośny FL9MA-01 
Telefony komórkowe (dodatkowa przejściówka TAH**) FL6-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 3M honoruje prawa właścicieli powyższych znaków handlowych 
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Rozwiązania dla sportów motorowych 
Zestaw do łączności z zespołem - 
Łączność jednokierunkowa (Simplex) 

 

Kierownik zespołu 
 

W boksie używa zestawów Peltor™ Lite-Com™ III lub Peltor™ Lite-Com™ III, podłączonych do radiotelefonu zewnętrznego 
poprzez FL6BR i przejściówkę FL50**. Dba o wszystkie działania na stanowisku poprzez Peltor™ Lite-Com™, a w razie potrzeby 
przekazuje informacje kierowcy przez urządzenie zewnętrzne dużej mocy o większym zasięgu. 

 
 

Lite-Com™ III Lite-Com™ Pro Przewód elastyczny  Przejściówka FL50** Radiotelefon 
  

Inżynier 
 

Używa zestawów Peltor™ Lite-Com™ III lub Peltor™ Lite-Com™ 
Pro i utrzymuje kontakt z każdym członkiem zespołu za pomocą 
tych samych urządzeń lub radiotelefonów, na tej samej 
częstotliwości.  
 
 

Lite-Com™ III Lite-Com™ Pro 
 

Mechanicy 
 

Mogą utrzymywać łączność w boksie za pomocą radiotelefonów przenośnych i odbiorczych nauszników. 
Alternatywnie, mogą używać zestawu Peltor™ Lite-Com™, z mikrofonem lub bez, do łączności bezprzewodowej. 

 
HTB79A + Radiotelefon Lite-Com™ III Lite-Com™ Pro 

 

Kierowca 
Używa dousznych zestawów komunikacyjnych, przewodu i przycisku PTT, 
podłączonego do radiotelefonu. 
 

 

 

 

TK57-01/1  FL9M**-01 Radiotelefon MT63-FL6Y 
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Rozwiązania dla sportów motorowych 
Zestaw do łączności z zespołem - 
Łączność dwukierunkowa (Duplex) 

 

Kierownik zespołu 
Używa w boksie urządzenia DectCom II z nausznikami standardowymi lub Tactical XP. Radiotelefon zewnętrzny jest połączony 

przewodem. Dba o wszystkie działania w boksie poprzez DectCom, a w razie potrzeby przekazuje informacje kierowcy za pomocą 

urządzenia zewnętrznego dużej mocy, o większym zasięgu. DectCom II pozwala w razie potrzeby na prowadzenie z zespołem 

pełnej, dwukierunkowej łączności w trybie konferencyjnym. 

 

Inżynier 
Używa urządzenia DectCom II z nausznikami standardowymi lub Tactical XP i 

pozostaje w łączności z wszystkimi członkami zespołu, posiadającymi takie s

urządzenia.  

ame 

ame 

 

 

 
 

Mechanicy 
Używają urządzenia DectCom II z nausznikami standardowymi lub Tactical XP i 

pozostają w łączności z wszystkimi członkami zespołu, posiadającymi takie s

urządzenia.  

 

 

 

Kierowca 
Używa dousznych zestawów komunikacyjnych, przewodu i przycisku PTT, 

podłączonego do radiotelefonu. 

 

 

 

 

 

TK57-01/1  FL9M**-01 Radiotelefon MT63-FL6Y 
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Rozwiązania dla sportów motorowych 
Inny sprzęt ochronny 
 

Inny sprzęt ochronny 

 
Zatyczki douszne Peltor NEXT  Pasek ze słuchawkami  Zestaw Peltor „KID” 
Nr art. PN-01-001 (200 par) Nr art. EB-01-000 Nr art.: H510AK-442-GB 
  Nr art.: H510AK-442-RE 
 

Okulary ochronne 
 
 
 
 
 
 
FUEL 
Bardzo twarde. Okulary ochronne FUEL o 
dużej odporności wykonane są z nylonu o 
dużej gęstości dla uzyskania dużej 
odporności na uderzenia, skręcanie i wysoką 
temperaturę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUEL, Nr art. 
71502-00001CP Do użytku w 

pomieszczeniach/na zewnątrz 
71502-00002CP Niebieskie lustro 
71502-00003CP Czer one lustro w
71502-00004CP Brąz 
 

Metaliks Sport 
Hipoalergiczne oprawki metalowe z 
siodełkową nasadką na nos, z możliwością 
regulacji wysokości dla doskonałego 
dopasowania. Decentrowane, podwójne 
soczewki poliwęglanowe, silnie wygięte, 
zapewniające doskonałe zakrycie oczu i 
optymalne pole widzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metaliks Sport, nr art. 
71461-00001CP Przezroczyste 
71461-00001CP Żółte 
71461-00001CP Niebieskie lustro 
 
 
 

Force 3 
Zawierają 3 komplety wymiennych, 
szczelnych soczewek, zapewniających 
najwyższą wszechstronność. Soczewki 
powlekane zapewniają ochronę przed 
porysowaniem i wysoką odporność na 
promienie UV. Elegancka, stylowa oprawka z 
bokami typu Torsion-lock®. Soczewki, 
wykonane w technologii A-force® zapewniają 
wysoki poziom bezpieczeństwa. 
Dostarczane w komplecie z futerałem z 
miękkiej mikrofibry i paskiem. Spełniają 
przemysłowe wymagania BHP, zgodnie z 
ANSI Z87.1 
 
 
Force 3, Nr art. 
71502-10000C Do użytku w 

pomieszczeniach/na zewnątrz 
 Niebieskie lustro 
 Czerwone lustro 
71502-00004CP Brąz 
 

 

Okulary 3M™ Marcus Grönholm™

 
Marcus Grönholm jest najbardziej utalentowanym rajdowcem fińskim, 
który w swojej karierze osiągnął znaczne sukcesy, łącznie z 2-
krotnym mistrzostwem świata w rajdach WRC w roku 2000 i 2002.  
 
W roku 2006, Grönholm stał się również najlepszym fińskim 
rajdowcem w historii rajdów WRC, dzięki zwycięstwu w końcowej 
rundzie sezonu. Dzięki temu został także trzecim w historii kierowcą o 
największej liczbie zwycięstw, dzięki odniesionemu po raz 25 
zwycięstwu w rajdach WRC!! 
 
• Hipoalergiczne oprawki metalowe z regulowaną nasadką na nos. 
• Formowane, wychylne boki kauczukowe, zapewniające doskonały 

komfort i możliwość regulacji. 
• Płaskie boki z zawiasami sprężynującymi, pozwalającymi na ich 

zakładanie pod kask. 
• Decentrowane, podwójne soczewki poliwęglanowe, głęboko wygięte, 

doskonale zakrywające oczy i zapewniające optymalne pole widzenia. 
 

Kod wyrobu Typ soczewek  Ochrona 
71462-00001CP  Przezroczyste - Hardium+  Promienie UV 
71462-00002CP  Brązowe - Hardium+  Promienie UV – światło 

niebieskie 
71462-00003CP  Niebieskie - Lustro  Słońce – odblask 
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Rozwiązania dla sportów 
motorowych 

Przewody i wyposażenie dodatkowe 
 
 
Przewody Lite-Com III 
AL3H-T0268  Icom, Zodiac, Maxon itp. 
AL3BT-T0268  Motorola GP300 
AL3CX-T0268  Motorola GP340 
AL3H-01-T0268  Wtyczka kątowa Icom 
TA950869A-T0268  Motorola Visar 
FL6CS  Do telefonów komórkowych, 2,5 mm 
FL6CT  Walkman 3,5 mm 
 
Przewody rozwidlone do radiotelefonu 
FL9MA-01 Kenwood TK3101, TK260/270/360/370 
FL9MB-01 Icom, Zodiac, Maxon itp. 
FL9MC-01 Motorola GP300, GP340 poprzez przejściówkę 
Motorola 
FL9ME-01 Zodiac Small-Talk 
TK52 Przycisk mikrofonu z paskiem na rzepy, 2 m Y22 
 
Przewody do ruchomych stacji telefonów komórkowych 
FL9EH Przewód Motorola GM350/950 bez przycisku PTT 
FL9EJ Przewód Motorola GM900 bez przycisku PTT, 
 Złącze WE/WY (int/ext) 
FL9-T9118 Stacja ruchoma IC F310*/410*, modułowa 
TK52 Przycisk mikrofonu z paskiem na rzepy, 2 m Y22 
*Dla niektórych stacji ruchomych Icom wymagane jest przełączanie 

 
Przewody FMT200 
FL4E Część ruchoma radiotelefonu Icom IC-F 
FL4F Telefon komórkowy 2,5 mm 
FL4-T0277 Stacja ruchoma Icom IC F310*/410*, modułowa 
FL4-T0283 Stacja ruchoma Kenwood, 6-stykowa, modułowa 
FL4-T0283A Stacja ruchoma Kenwood, 8-stykowa, modułowa 
FL4-T0292 Motorola GM350, GM340 
J119-01 Złącze D-sub telefon komórkowy/radiotelefon 
* Dla niektórych stacji ruchomych Icom wymagane jest przełączanie 
 
Wyścigowe, rajdowe i podobne zestawy komunikacyjne 
MT9 Mikrofon krtaniowy (laryngofon) 
TAMT01 Mikrofon na giętkim ramieniu J22 
ML1A-T0261 Przewód rozgałęziony do MT9, TAMT01 i słuchawek 

stereofonicznych 
 
Przewód przejściowy do telefonów komórkowych 
FL6-08 Przewód przejściowy/telefon komórkowy 
Pasuje do wszystkich telefonów komórkowych z wtyczką 2,5 mm, 3-
stykową dla przenośnych zestawów. 
Kompatybilny z nausznikami, np. MT7H79A 78-VI. 
 
 

 
 
 
 
Zestawy komunikacyjne MT63 i MT632 
• Łatwe do przystosowania do większości kasków 
• Tłumienie hałasu z otoczenia, łatwo regulowany mikrofon, pozwalający 

na optymalne ustawienie (3–5 mm od ust).  
 
 
 
 
 

Zestawy higieniczne 
 
Zestaw higieniczny – HY79 
Łatwy do wymiany zestaw higieniczny do 
nauszników, składający się z dwóch wkładek 
tłumiących, dwóch pierścieni piankowych i 
poduszek uszczelniających. 
 
Czyste ochronniki jednorazowe – HY100A 
Ochronniki słuchu jednorazowego użytku, łatwo 
wkładane do obudowy słuchawek. 
Pakiety po 100 par. 
 
Zestaw higieniczny – HY63-01 
Łatwy do wymiany zestaw higieniczny do 
kasków z ochronnikami słuchu, składający się z 
dwóch wkładek tłumiących i poduszek 
uszczelniających. 
 
Ochrona mikrofonu, taśma ochronna – 
HYM1000 
Ochrony mikrofonów jednorazowego użytku. 
Higieniczne, odporne na wilgoć i wiatr. 
Pakiet długości 5 metrów na około 50 wymian. 
 
 
 
 
 
 
 

Wyposażenie dodatkowe 
kasków 
 
Futerał na kask VT612 
Wyściełany futerał na kask.  
Czarny, z wyhaftowanym logo 
Peltor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turystyczna osłona 
przeciwsłoneczna do G6, G7 i G78* 
 
VT35 SV Turystyczna osłona przeciwsłoneczna do kasków 

G7 i G78 
VT42 VI Biała, standardowa osłona przeciwsłoneczna do 

kasku G78 
VT31 VI Biała, standardowa osłona przeciwsłoneczna do 

kasku G7 
 
 
 
 

Firma 3M honoruje prawa właścicieli powyższych znaków handlowych 
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3M Poland Sp. z o.o. 
Dział Bezpieczeństwa Pracy 
Al. Katowicka 117 
Kajetany, 05-830 Nadarzyn  

Proszę poddać recyklingowi. Wydrukowano w Szwecji. 
© 3M 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Bluetooth SIG Inc 

tel.: +48 22 739 60 00 
fax: +48 22 739 60 07 
www.3m.pl/bezpieczenstwo_pracy 
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