
Características Técnicas  

Casco  Aramída resistente à chama em 

várias camadas com revestimento 

especial autoextintoa, fixadores de 

botões integrados para adaptação 

direta de uma máscara ou de um 

resguardo de queixo/boca.  

Calote EPS com propriedades otimizadas 

para absorção de choques 

Revestimento 

interior 

Tecido Nomex retardante à chama e 

antibacteriano, 

Removível e adequado para limpeza 

Ajustável  

Sistema de 

retenção  

Fita de queixo de 3 pontos, em tecido 

Nomex, com correia integrada no 

pescoço e fixação de bloqueio, 

resistente à chama 

Sistema de libertação de emergência  

Almofada de tecido Nomex resistente 

à chama no queixo. 

Viseira Policarbonato transparente de 4mm 

Revestimento anti-embaciamento no 

interior 

Revestimento anti-risco no exterior 

Proteção da 

nuca 

PU-Kevlar resistente à penetração 

Peso Aprox. 1.500 g – Tam. 1 

Aprox. 1.700 g – Tam. 2 

Aprox.  1.900 g – Tam. 3 

Opcionais 

 

 

Apresenta 

Capacete Anti-Tumulto 

P100N 
Realizar operações com equipamento 

completo nunca é fácil. Agora, o P100N 

permite aliviar um pouco a carga, graças 

ao peso excecionalmente leve (até 500 g 

menos) e ao extraordinário conforto. 
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Proteção 

nuca 

Proteção 
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Comunicações 

Tipos de 

revestimento 

Máscara 

respiratória 



 

 

 

 

 

SEGURANÇA: 

O capacete P100N é construído de acordo 

com a diretriz técnica para sistemas 

modulares – capacete de proteção, 

auriculares, máscara – emitida pelo 

prestigiado Instituto de Tecnologia 

da Universidade Alemã de 

Polícia (PTI). 

O FIM DO EFEITO CALIMERO 

Três tamanhos de 

capacete. Cada utilizador 

pode ter com um 

capacete de tamanho 

adequado, oferecendo 

proteção máxima com 

peso mínimo. Um capacete 

que é muito grande para 

uma cabeça pequena é 

coisa do passado. 

PERFEITAMENTE COMPATÍVEL: 

A combinação de máscara e 

capacete HKM150 é uma 

ferramenta certificada para 

operações policiais com 

componentes perfeitamente 

correspondentes. Está em conformidade com 

todas as diretrizes essenciais de segurança. 

FIXADOR DE CORREIA DO QUEIXO 

OTIMIZADO 

Fixador de microtravamento que permite 

que a correia do queixo seja facilmente solta ou 

rapidamente ajustada ao colocar uma balaclava 

ou a máscara de proteção. 

 

 

 

 

Tam. Cabeça 

(em cm) 

Tam. 

Schuberth 

Tam. 

Casco 

46 a 47 46/47 

I 
48 a 49 48/49 

50 a 51 50/51 

52 a 53 52/53 

54 a 55 54/55 

II 
56 a 57 56/57 

58 a 59 58/59 

60 a 61 60/61 

62 a 63 62/63 

III 64 a 65 64/65 

66 a 67 66/67 

Guia de Tamanhos 

 


