
MOBY تض ًای کالى جدید هشل
 
 تٍلید و طرآخی آیتالیا و آمریکا مطترک ًمکاری  با کي باظد می MSA مارک GALLET 1 کالى پیطرفتي مدل و هطاهی آ

ای آغلب در و ظدى ای و آصترآلیا کاهادآ، آمریکا، لبیل آز غوؽتی کطًٍر  بي هشبت پیطرفتي کالى آین .گیرد می لرآر آصتفادى مٍرد و تٍزیػ آروپا آتدادیي کطًٍر
 : باظد می ذیل ًای برتری  و آمتیازآت دآرآی MSA مارک GALLET 1 کالى
 در باظد می برخٍردآر باال بشیار خرآرتی مكاومت آز ؼالی آصتدکام دآظتن ضمن کي ظدى تٍلید فایبرگالس هشٍز  بلود آلیاؼ آز کالى آین خارجی پٍصتي1)

 ظٍد می تٍلید ABS هام بي پلیمر هٍؼی آز و بٍدى پالصتیکی خارجی پٍصتي دآرآی (MSA مارک GALLET 1 مدل) ظدى یاد کالى لبلی هشل خالیکي
 .باظد همی مواصب زیاد خرآرت و گرما با مٍآجي و خریق با مبارزى صوگین ؼملیات در کي

تض برآی رآ بیطتری  آیموی لذآ بٍدى بزرگػتر درغد 20 خدود GALLET 1 بي هشبت وزن  آفزآیض بدون MOBY کالى بیروهی پٍصتي صطح2)
 
 هطان آ

 .هماید می فرآًم
 با چاهي زیر بود بر ؼالوى MOBY مدل در خالیکي در آصت مكدور  زیرچاهي بود طریق آز غرفا GALLET 1 مدل در صر روی کالى آصتكرآر آصتدکام3)

 می مدکم صر دور  کالى دآخلی ًای بالطتک و ًا تشمي صٌٍلت بي کالى پطت در توغیم دکمي یک آز آصتفادى و کالى درون در رگالژی  صیشتم یک تؽبیي
ن آز آصتفادى و دآظتي ؼالی آصتدکام صر روی کالى ترتیب بدین و ظٍهد

 
تض برآی رآ آ

 
 .باظد می تر رآخت بشیار هطان آ

 بي غٍرت مدافظ طلق روی آز ظؽلي ورود ماهػ هدآرد وجٍد GALLET 1 مدل کالى در کي MOBY کالى صكف و باال لشمت در ماهػ یک وجٍد4)
تض مًٍای لذآ ظدى، کالى دآخل صمت

 
 .هماید می بیطتری  خفاعت رآ هطان آ

صایض MOBY کالى پیطاهی جلٍی در ظدى تؽبیي هرم بالطتک وجٍد5)
 
 .آصت همٍدى بیطتر GALLET 1 بي هشبت رآ کالى آین آز آصتفادى آ

تض چطم روی مزآخمت بدون رآ مدافظ آین مواصب آصتكرآر آمکان تا بٍدى توغیم پیچ دآرآی طرؼ دو در MOBY کالى چطم مدافظ ؼیوک6)
 
 هطان آ

 .هدآرد وجٍد مطابي کالى در آمکان آین .هماید فرآًم
 کردى فرآًم فٍؽ مطابي کالى بي هشبت لطؽي آین برآی بیطتری  آصتدکام MOBY غٍرت مدافظ طالیػػی طلق طرفین در طرفي دو ًای گیرى وجٍد7)

 .آصت
رآمید %100 جوس آز MOBY کالى گردهی پطت مدافظ8)

 
لٍمیویٍمی روکض با (Kevlar)پارآآ

 
ٍع در خالیکي در باظد می آ ٍج آز آغلب مطابي ه  موش

لٍمیویٍمی روکض با ظیطي پطم
 
صتر و آ

 
 .ظٍد می آصتفادى کػتان آی پارچي آ

ٍع آز بیطتر درغد 50 خدود MOBY کالى گردهی پطت مدافظ صطح9)  .دآرد مكایشي مٍرد کالى بي هشبت مٍثرتری  دًی خفاعت لذآ آصت مطابي ه
چار و لٍى چرآغ آلداؽ گیرى MOBY کالى ًمرآى بي   (10

 
 ًای کالى مٍرد در ظرآیطی چوین کي ظٍد می آرآئي آضافی ًزیوي بدون دیگری  لطؽات و مخػٍص آ

 .هیشت مٍجٍد مطابي
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 .آطالؼات بیطتر در کاتالٍگ ًای پیٍصت تكدیم ظدى آصت



 پٍصتي خارجی کالى صبک آز جوس آلیاؼ بلود هشٍز کامپٍزیت 
  صاختي ظدى طبق آصتاهدآردًایEN 443:2008  وEN 14458:2004 برآی کالى و مدافظ چطم  و غٍرت 
  ای  60آلی  52با لابلیت آصتفادى برآی صایًز

 دآرآی پٍصتي خارجی وصیػ برآی خفاعت بیطتر صر-
 دآرآی خشاصیت ظویدآری و خرآرتی-
 رآختی کامل در ًوگام آصتفادى آز مدافظ ًای غٍرت تؽبیي ظدى در کالى-

  (ماصکٌا، چرآغ ًا و صیشتم ًای آرتباطی)آصتفادى رآخت آز کالى ًمرآى با صایر تجٌیزآت مٍرد هیاز آز لبیل 



 خق آهتخاب

ای ظبرهگ هٍآًر  
 هكرى آی
 زرد
 هارهجی
بی  هكرى آی با خاظیي آ 
 هكرى آی با خاظیي صبز

 یک تٍری لابل توغیم 
ضد آلکػتریشیتي صاکن در صكف دآخلی کالى 

 .جاصازی ظدى آصت

 با تماس یا و دخالت بدون صایز توغیم برآی کالى خارجی دکمي
   .کالى گردهی مدافظ
صان آصتفادى لابل

 
تض دصتکض آز آصتفادى ًوگام در ختی آ

 
 آ

   .هطاهی
 کالى آین آز آصتفادى و ؼملیات ًوگام در هیاز مٍرد میزآن توغیم
صان و صریػ بشیار

 
 .میباظد آ

صان آز تجٌیزآتی چٍن ماصک 
 
آصتفادى صٌل و آ

 ًمزمان با آصتفادى آز کالى

لٍمیویٍمی
 
رآمید با روکض آ

 
 پطت گردن آز جوس پارآآ

لابل آصتفادى با 
 صیشتم ًای آرتباطی



 پٍصتي خارجی آز جوس آلیاؼ بلود هشٍز کامپٍزیت بادوآم و طٍل ؼمر زیاد

ٍگیری آز هفٍذ ظؽلي بي  ماهػ تؽبیي ظدى برآی جل
 دآخل کالى آز روی طلق مدافظ غٍرت بیروهی

 .لطؽي طالیػػی جلٍی کالى صفارظی آصت

 ًای گیرى با کالى در ظدى تؽبیي چطمی مدافظ طلق
 روی رآخت و مواصب آصتكرآر برآی توغیم لابل جاهبی
 : کالس با چطم

 (AT آصتاهدآرد کالس) ظدید ضربات-
 (K آصتاهدآرد کالس) خرآظیدگی -
 (N آصتاهدآرد کالس) ضدبخار -

 بشتگی)طالیػػی و ظفاؼ رهگ دو در ظدن جمػ لابل غٍرت مدافظ
 مكال در خفاعت لابلیت با OPTICAL 1 کالس (.دآرد مدل بي

 : برآبر در مكاوم و بوفض ماورآء آظؽي
 (AT آصتاهدآرد کالس) ظدید ضربات-
 (K آصتاهدآرد کالس) خرآظیدگی -
 (N آصتاهدآرد کالس) ضدبخار -

 : طالیػػی غٍرت مدافظ برآی
 لرمز مادون مدافظ-
 (CE آصتاهدآرد-5آلی4درجي)رهگ تطخیع لدرت آفزآیض -

 لرمز مادون بازتابودگی آفزآیض -

 
 

چاهي بود چرمی لابل توغیم و ضد آظتؽال ًمرآى با بود 
 چرمی پطت گردن

صان و صریػ
 
 مدل تؽبیي چرآغ لٍى با لابلیت هػب آ


