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Voorwoord
Veilig zagen?
Draag de juiste bescherming!
Heigo is úw specialist op het gebied van zaagbeschermende
kleding, schoeisel en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
Dat beschermende middelen absoluut geen overbodige luxe zijn
voor degenen die dagelijks met een motorkettingzaag moeten
werken, blijkt wel in de praktijk. Het maakt niet uit hoe vakkundig
uw groenmedewerker is, er liggen altijd risico’s op de loer. De zaag
draait nu eenmaal snel en hout gedraagt zich onvoorspelbaar.
Denk maar aan plotseling vallende of opverende takken, splijtende
stammen en wegdraaiende bomen. En dan is er ook nog de
blootstelling aan lawaai, trillingen en schadelijke stoffen.
Niet voor niks stelt de ARBO-wetgeving hoge veiligheidseisen
aan de machines zelf én aan iedereen die met motorketting
zagen werkt. Bedrijven en instellingen zijn verplicht hun
medewerkers te voorzien van alle noodzakelijke persoonlijke
beschermingsmiddelen. Wij geven u alvast enkele tips.
• Zorg dat medewerkers de juiste kennis hebben van
de hulpmiddelen die hun veiligheid verhogen.
• Zorg voor goede voorlichting en de juiste instructie omtrent
het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Stel de juiste kleding, schoenen en persoonlijke
beschermingsmiddelen ter beschikking.
• Houd toezicht op het (correcte) gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen en neem maatregelen bij niet
(correct) gebruik.
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Goede bescherming
voorkomt ongelukken
Een ongeval is vaak het gevolg van een moment
van verslapping. Uw groenmedewerker heeft
er even zijn hoofd niet bij. Vaak komt dat door
vermoeidheid of irritatie over beschermende
kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen
die niet comfortabel zitten of zelfs ontbreken.
Het is daarom belangrijk dat de persoonlijke
bescherming van uw medewerker optimaal is
geregeld. Waar moet u op letten?

✔ Beoordeel steeds welke persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM’s) nodig zijn
en zorg dat deze beschikbaar zijn.

✔ Stel in overleg met de medewerkers passende
en goede persoonlijke beschermingsmiddelen
ter beschikking.

✔ Geef de medewerkers voorlichting over de
risico’s die ze lopen, waarom ze persoonlijke
beschermingsmiddelen moeten gebruiken en
hoe ze die het beste kunnen gebruiken.

✔ Maak duidelijke afspraken over onderhoud
en tijdige vervanging van deze persoonlijke
beschermingsmiddelen.

✔ Laat uw medewerkers altijd zaagschoenen
of zaaglaarzen, werkhandschoenen en een
veiligheidshelm, zaagbroek of zaagoverall dragen.

✔ Gebruik gehoorbescherming.
✔ Gebruik oog- of gelaatsbescherming.
✔ Gebruik signaalkleding.
✔ Zitten persoonlijke beschermingsmiddelen
niet comfortabel, zijn ze verouderd of defect?
Vervang ze dan meteen.
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Belangrijke aandachtspunten
bij het motorkettingzagen
U hebt ze vast wel eens voorbij zien komen, al die
verschillende normeringen en klassen waaraan
veiligheidsproducten moeten voldoen. Dat is niet
voor niks. Om de veiligheid van uw medewerkers
te garanderen, worden er hoge eisen gesteld aan de
kwaliteit van bijvoorbeeld de kleding. Als Heigo zijn
wij daar blij mee, want juist die veiligheid van úw
medewerkers hebben wíj hoog in het vaandel staan.
Om u wat houvast te geven, verduidelijken
we hieronder enkele klassen en normeringen.

Zaagsnelheden
Voor zaagkleding geldt de norm NEN-EN-381. Deze
norm kent een indeling in verschillende klassen:
klasse I: kettingsnelheid tot 20 m/s
klasse II: kettingsnelheid tot 24 m/s
klasse III: kettingsnelheid tot 28 m/s

Beenbescherming zaagbroek/
zaaglegging
Bij beenbescherming van de zaagbroek of
zaaglegging worden drie types aangeduid:

Type A:	bescherming 180 graden + 5 cm linker
buitenzijde en rechter binnenzijde.
Type B:	bescherming als type A, echter 5 cm extra
aan linker binnenzijde.
Type C:
bescherming rondom, zijnde 360 graden.

Goed zichtbaar? Draag extra reflectiestrepen
Een goede zichtbaarheid is cruciaal. Het is
zelfs van levensbelang voor mensen die hun
werkzaamheden langs de weg moeten uitvoeren,
zoals brandweermannen als ze een slachtoffer uit
hun auto moeten zagen. Goede zichtbaarheid wordt
bereikt met het dragen van zaagbeschermingskleding
die minimaal voldoet aan NEN-EN-471 klasse II.
De kleding is dan gedeeltelijk uitgevoerd in een
fluorescerende stof (oranje, geel of rood) en voorzien
van extra reflectiestrepen. Het dragen van andere
uitrustingsstukken (zoals verkeershesjes) over
zaagbeschermingskleding is niet toegestaan.
Uitgezonderd hiervan zijn kleding ten behoeve
van de valbeveiliging.
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Uw veiligheid en die van úw
medewerkers heeft onze prioriteit.
Bij Heigo staat alles in het teken van veilig werken.
Dat begint met comfortabel zittende kleding en de
juiste beschermingsmiddelen. Ons assortiment is
aangepast aan de verschillende werksituaties en het
eventuele risico dat uw medewerkers kunnen lopen.
Wij kleden iedereen, ongeacht hun postuur.

Goede pasvorm
Onze producten hebben een perfecte pasvorm en
voldoende maatbereik. Zo kunnen wij iedereen
voorzien van de juiste producten, ongeacht zijn of
haar postuur. De kleding en veiligheidsschoenen zijn
beschikbaar in een brede maatrange. De merken waar
wij mee werken hebben een uitstekend draagcomfort
en een mooie eigentijdse uitstraling. De meeste
kledingmerken voeren wij al jaren. Het assortiment
is samengesteld aan de hand van de wensen van
onze verschillende afnemers. Functionaliteit is
heel belangrijk. Dankzij intensieve contacten met
onze afnemers is er de afgelopen twintig jaar een
assortiment ontstaan dat perfect aansluit op de
wensen van de gebruikers.

Onze dienstverlening
Heigo beschikt over de Safety Sign® Erkenning.
Het Safety Sign® is een teken van gecontroleerde
kwaliteit op het gebied van advisering en
levering van producten die betrekking hebben op
arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid.
U, onze afnemer, kan hierop vertrouwen.
In samenwerking met van Bijsterveldt & Daamen
en Racum Artes verzorgen wij praktische cursussen
om het veilig werken met de motorkettingzaag
te bevorderen. Deze trainingen zijn bedoeld voor
instellingen en bedrijven die werkzaam zijn in bossen,
natuurlandschappen en openbare ruimten. Het is een
interactieve, sociale en leerzame cursus.
Daarnaast verzorgt Heigo op locatie een Toolboxmeeting. Wij brengen uw medewerkers op de hoogte
van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe producten
op het gebied van bedrijfskleding en PBM’s. Tevens
adviseren wij hoe ze deze artikelen in de praktijk
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kunnen gebruiken. Dit stimuleert de bewustwording
bij medewerkers over de mogelijke risico’s die zij
tijdens hun werk lopen.

Onze service
Service en kwaliteit zijn kernwaarden in de dienst
verlening van Heigo. We zijn veel meer dan een
leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen,
producten en gereedschappen voor de
groenprofessional. Het geven van een goed advies is
eveneens een cruciaal onderdeel van onze activiteiten.

Vakkundig aanmeten
Werkkleding moet vooral lekker zitten. Pas dan kunnen
uw medewerkers hun werk optimaal uitvoeren. Omdat
de maatvoering van kledingmerken onderling nogal
kan verschillen, nemen wij altijd de maten op van
iedereen aan wie wij kleding leveren. Mocht het nodig
zijn dan vermaken we de kleding snel en vakkundig.
Omdat wij veel zelf produceren, is het leveren van
maatwerk ons op het lijf geschreven.

Gehoor- en oogbescherming
Heigo meet gehoorbescherming aan van het merk
Variphone. Dankzij revolutionaire technieken
wordt deze vervaardigd van zeer zacht materiaal.
De gebruiker is daarmee niet alleen verzekerd van
bescherming tegen lawaai, maar ook van optimaal
comfort. De ogen verdienen eveneens onze aandacht.
Naast een brede collectie veiligheidsbrillen leveren wij
daarom ook veiligheidsbrillen met correctie op sterkte.

Bedrukking van bedrijfskleding

Volledige zorg rondom veiligheid

Uniformiteit draagt bij aan de herkenbaarheid en
professionele uitstraling van uw bedrijf. Mensen
in goed herkenbare bedrijfskleding zijn het juiste
visitekaartje van uw organisatie. Heigo zorgt daarom
graag voor een vakkundige bedrukking van uw
bedrijfskleding. Kiest u liever voor borduurwerk of een
transfer? Ook dan is Heigo u graag van dienst. Al onze
kledingapplicaties zijn slijtvast en wasbestendig.

Onze dienstverlening gaat dus veel verder dan
het leveren van producten. Wij adviseren, lossen
problemen op en denken actief met u mee. Kortom:
Heigo neemt u de volledige zorg rondom de veiligheid
van uw professionals uit handen.

Uw logistieke wensen
Heigo speelt graag in op uw specifieke wensen.
Ook op het gebied van de logistiek. Levering aan
meerdere vestigingen? Per persoon verpakt?
Dat is voor Heigo geen enkel probleem!
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Heigo en partners
zijn samen bezig
met úw veiligheid
SIP®: evenwicht tussen
veiligheid en comfort
SIP® Protection specialiseert zich
al meer dan 25 jaar in onderzoek,
ontwerp en productie van kleding die mensen bescherming biedt tegen het gevaar van motorkettingzagen. SIP® zoekt voortdurend naar oplossingen om
aan de wensen van de drager tegemoet te komen: het
evenwicht tussen veiligheid en comfort. De kleding
van SIP® Protection draagt comfortabeler (lichtere
ademende stoffen), is stukken veiliger (innovatieve
beschermingsmaterialen) en ziet er modieuzer uit
(nieuw design dat gezien mag worden).

Elten combineert
vakmanschap met
innovaties
Elten is al jaren één van de meest
toonaangevende aanbieders van veiligheidsschoenen
in Europa. Die faam dankt het bedrijf aan een
breed assortiment, vakmanschap, innovaties en
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technologische competentie. Dankzij bewezen
innovatieve voetbeschermingsoplossingen levert
Elten geen producten maar oplossingen! Elten heeft
een aantal sterke merken onder één dak, zoals Elten
en Lowa. In alle prijsklassen heeft het een ruim
aanbod veiligheidsschoenen. En dat voor bijna elk
toepassingsgebied. Natuurlijk zijn alle producten
volgens de Europese normen gecertificeerd en
voldoen ze aan de hoogste kwaliteitseisen. Om deze
positie te behouden investeert Elten voortdurend
in wetenschappelijk onderzoek. Deze kennis en
inzichten leiden tot echte baanbrekende innovaties.

De ideale pasvorm
van Keiler
Keiler handschoenen worden
alleen vervaardigd van de beste
lederkwaliteiten die er op de markt verkrijgbaar zijn.
Dit resulteert in een topkwaliteit handschoen, met
altijd een uitstekende en constante pasvorm. Oprecht
mag worden gesteld dat Keiler de beste lederen

handschoen maakt die er op de markt verkrijgbaar is.
Keiler heeft dan ook een lange geschiedenis van het
leveren van gekeurde kwaliteit handschoenen. Sedert
jaren hebben die het DIN-keurmerk. Nu voldoen de
handschoenen aan categorie 2 EN-388 3112. Keiler
maakt handschoenen die garant staan voor een
ideale pasvorm en lange levensduur.

Beschermheer Peltor
zorgt voor ú
Peltor specialiseert zich al
ruim 50 jaar in persoonlijke
beschermingsmiddelen. Het bedrijf is wereldwijd
marktleider en werkt continu aan onderzoek
en ontwikkeling. Dat alles heeft maar één doel:
productverbetering. Het geheim van Peltor ligt in
de benadering van de problematiek. Peltor begint
bij de mens, de gebruiker, leert verschillende
werkplekken en beroepsgroepen kennen, luistert
naar jong en oud en onderzoekt de behoeftes.
Peltor probeert ook uit te vinden wat de werkdag

nu net dat beetje extra zou kunnen geven.
Basisvoorwaarden als veiligheid en draagcomfort
worden aangevuld met oplossingen om onderling
te kunnen communiceren of tijdens het werk naar
de radio te luisteren. De productontwikkeling is een
continu proces en daarbij houdt Peltor rekening met
de nieuwste ontwikkelingen. Peltor heeft een eigen
onderzoeksafdeling die het hele proces in de gaten
houdt: van ontwikkeling tot productie.

Tegera:
perfecte oplossing…
uit Zweden
Tegera is de Zweedse fabrikant
van hoogwaardige werkhandschoenen. Na het koele
noorden verovert dit sterke merk nu ook de Benelux.
Hebt u ook zo genoeg van handschoenen met te
korte vingers, knellende naden, harde ledersoorten,
slechte pasvorm en een korte levensduur? Tegera
handschoenen bieden de perfecte oplossing!
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Kleding SIP®-collectie

Optimale pasvorm
en zaagbescherming
We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: veiligheid is essentieel in
het werk van de groenprofessional. Comfortabele en goed beschermende
kleding (jassen, broeken, overalls, zaagmouwen) speelt hierin een essentiële
rol. De kleding van Heigo biedt altijd de juiste kettingzaagbescherming,
heeft een goede pasvorm voor optimale bewegingsvrijheid, is gemaakt van
de beste materialen (waterdicht en van stretch), geeft extra versteviging op
kwetsbare plekken en is voorzien van fluorescerende strepen waardoor u
goed zichtbaar bent voor uw omgeving. Overtuig uzelf!
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Kleding SIP®-collectie

AMERIKAANSE
ZAAGOVERALL SIP 1SHN
Deze Amerikaanse zaagoverall is gemaakt van
een waterafstotende stof en heeft een elastische
lendenband, borstbovenstuk, opening met knoop
en een ritssluiting aan de rechterkant. De overall
is voorzien van extra bescherming aan de knieën,
heeft twee steekzakken en één dubbele zak voor
gsm of vijl. De tussenbeenlengte bedraagt 78 cm.
Kleur groen met fluor geel
Europese norm EN-381-5 klasse 2 type A
Maten S t/m 3XL
Artikelcode 83.62991.48
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Kleding SIP®-collectie

ZAAGJACK SIP 1SIA PROGRESS
Dit zaagjack uit de Progresslijn is voorzien van kettingzaagbescherming en extra
buikbescherming. De full stretch buitenstof zorgt voor optimale bewegingsvrijheid, is voorzien van een duurzame water- en vuilafstotende behandeling en heeft
oksel- en rugventilatie. Het zaagjack heeft een verlengd rugpand, een reflecterende bies op de schouders en een groot fluorkleurig vlak op armen en borst voor een
betere zichtbaarheid. Het jack heeft een zak (met splash-proof ritssluiting) voor
de smartphone, een ingezette zak met ritssluiting op de borst en twee ingezette
zakken in de zij met ritssluiting. Inritsbaar valbeveiliging harnas (optioneel).
Europese norm EN-381-11 klasse 1
Maten XS t/m 3XL
Artikelcode 85.52993.67 (grijs met fluor oranje)
Artikelcode 85.52993.58 (rood met fluor geel)

ZAAGJACK SIP 1SIS PROGRESS
Dit zaagjack uit de Progresslijn is voorzien van kettingzaagbescherming en een
extra buikbescherming. De full stretch buitenstof zorgt voor optimale bewegingsvrijheid, is voorzien van een duurzame water- en vuilafstotende behandeling en
heeft oksel- en rugventilatie. Het zaagjack heeft een verlengd rugpand, een reflecterende bies op de schouders en een groot fluorkleurig vlak op armen en borst voor
een betere zichtbaarheid. Het jack heeft een zak (met splash-proof ritssluiting)
voor de smartphone, een ingezette zak met ritssluiting op de borst en twee
ingezette zakken in de zij met ritssluiting.
Kleur zwart met fluor oranje
Europese normen EN-381-11 klasse 1, EN-471 klasse 2
Maten S t/m 2XL
Artikelcode 85.52992.16

WERKJAS SIP 1SKA PROGRESS
Dit werkjack heeft een eigentijds design en beschikt over innovatieve
eigenschappen. Zo zorgt de full stretch buitenstof voor optimale
bewegingsvrijheid en is het jasje voorzien van een duurzame water- en
vuilafstotende behandeling en een ergonomische kraag. Het jack heeft
extra bescherming op de ellebogen en is zowel geschikt voor grond- als
klimwerk. De uitstekende pasvorm en de maximale ventilatie zorgen voor
een hoog draagcomfort. Uw smartphone stopt u in een waterdichte zak.
Europese norm EN-381-11
Maten XS t/m 3XL
Artikelcode 85.52991.67 (grijs met fluor oranje)
Artikelcode 85.52991.58 (rood met fluor geel)
Artikelcode 85.52991.86 (khaki met fluor oranje)
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Kleding SIP®-collectie

ZAAGBROEK SIP 1SNA
Deze zaagbroek, met frontale bescherming en full stretch buitenstof, is ontworpen voor boom
verzorging. De broek draagt lichter dankzij het gebruik van Dyneemagaren als kettingzaagbescherming, is waterafstotend en heeft versterkingen op de knieën en onder aan de binnenzijde
van de benen. De broek is voorzien van frontale bescherming type A volgens de Europese norm
EN-381-5 klasse 1 en biedt bescherming bij snelheid van de ketting tot 20 meter per seconde.
• Full stretch TeXXion buitenstof welke waterafstotend is (behandeld met Teflon HP)
• Voorgevormde full stretch Armortex light versterkingen op de knieën en aan de binnenzijde
van de benen onderaan.
• 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis
• Zes lagen protectiemateriaal
• Nylnetvoering voor een optimaal draagcomfort
• Anti-wicking Hydura aan de onderzijde van het protectiemateriaal
Europese norm EN-381-5 klasse 1
Maten XS t/m 3XL
Artikelcode 84.81000.06 (grijs)
Artikelcode 84.81000.50 (rood)
(1SNB is verlengd met 6 cm tegenover standaardmodel 1SNA artikelcode 84.81000.06).

ZAAGBROEK SIP 1SNB
Deze zaagbroek, met frontale bescherming en full stretch buitenstof, is ontworpen voor boomverzorging.
De broek draagt lichter dankzij het gebruik van Dyneemagaren als kettingzaagbescherming, is waterafstotend en heeft versterkingen op de knieën en onder aan de binnenzijde van de benen. De broek is voorzien
van frontale bescherming type A volgens de Europese norm EN-381-5 klasse 1 en biedt bescherming bij
snelheid van de ketting tot 20 meter per seconde. Verlengd met 6 cm tegenover standaard model 1SNA.
• Full stretch TeXXion buitenstof welke waterafstotend is (behandeld met Teflon HP)
• Voorgevormde full stretch Armortex light versterkingen op de knieën en aan de
binnenzijde van de benen onderaan
• 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis
• Zes lagen protectiemateriaal
• Nylnetvoering voor een optimaal draagcomfort
• Anti-wicking Hydura aan de onderzijde van het protectiemateriaal
Europese norm EN-381-5 klasse 1
Maten XS t/m 3XL
Artikelcode 84.81001.06 (grijs)
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Kleding SIP®-collectie

ZAAGBROEK SIP 1SNR
Dit is een zaagbroek met frontale bescherming (Forest), full stretch buitenstof voor
optimale bewegingsvrijheid, duurzame water- en vuilafstotende behandeling en duurzame
stretchversterkingen. Dankzij waterdichte versterkingen is deze broek resistent tegen doornen.
Door het gebruik van Dyneemagaren als kettingzaagbescherming is de broek een stuk lichter.
De zaagbroek is voorzien van frontale bescherming type A volgens de Europese norm
EN-381-5 klasse 1 en biedt bescherming bij snelheid van de ketting tot 20 meter per seconde.
• Full stretch TeXXion buitenstof welke waterafstotend is (behandeld met Teflon HP)
• Voorgevormde full stretch Armortex light versterkingen op de knieën
• Waterdichte TEKTOR-versterking aan de voorzijde onderaan tot boven de knie en achterzijde
tot midden onderbeen
• 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis
• Zes lagen protectiemateriaal
• Nylnetvoering voor een optimaal draagcomfort
• Bi-functionale 3D spacer aan de achterzijde: verluchting tijdens zomer, isolatie tijdens winter
• Anti-wicking Hydura® aan de onderzijde van het protectiemateriaal

Europese norm EN-381-5 klasse 1
Maten XS t/m 3XL
Artikelcode 84.80996.58 (rood)
Artikelcode 84.80996.67 (grijs)

ZAAGBROEK SIP 1SNS
Dit is een zaagbroek met frontale bescherming (Forest), full stretch buitenstof voor optimale
bewegingsvrijheid, duurzame water- en vuilafstotende behandeling en duurzame stretchversterkingen. De zaagbroek is van EN-471 klasse 2-2 en dus ideaal voor omstandigheden waar
een goede zichtbaarheid is vereist. De broek is lichter dankzij het gebruik van Dyneemagaren
als kettingzaagbescherming, heeft frontale bescherming type A volgens de Europese norm
EN-381-5 klasse 1 en biedt bescherming bij snelheid van de ketting tot 20 meter per seconde.
• Full stretch TeXXion buitenstof welke waterafstotend is (behandeld met Teflon HP)
• Voorgevormde full stretch Armortex light
versterkingen op de knieën
• Waterdichte TEKTOR-versterking aan de
voorzijde onderaan tot boven de knie en
achterzijde tot midden onderbeen
• 3-naaldstikking aan de achterzijde tot aan
het kruis

• Zes lagen protectiemateriaal
• Nylnetvoering voor een optimaal
draagcomfort
• Bi-functionale 3D spacer aan de achterzijde:
verluchting tijdens de zomer, isolatie tijdens
de winter
• Anti-wicking HYDURA® aan de onderzijde
van het protectiemateriaal

Kleur fluor oranje
Europese normen EN-381-5 klasse 1, EN-471 klasse 2
Maten XS t/m 3XL
Artikelcode 84.81007.65
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Kleding SIP®-collectie

ZAAGBROEK SIP 1SNX
Dit is een zaagbroek met frontale bescherming (Forest Extreme), full stretch buitenstof voor optimale
bewegingsvrijheid, duurzame water- en vuilafstotende behandeling en duurzame stretchversterkingen.
Dankzij deze versterking is de broek extreem doornbestendig. De broek is lichter door het gebruik van
Dyneemagaren als kettingzaagbescherming, heeft frontale bescherming type A volgens de Europese
norm EN-381-5 klasse 1 en biedt bescherming bij snelheid van de ketting tot 20 meter per seconde.
• Full stretch TeXXion buitenstof welke water
afstotend is (behandeld met Teflon HP).
• Voorgevormde full stretch Armortex light
versterkingen op de knieën
• TEKTOR HD versterking aan de voorzijde
onderaan tot midden bovenbeen en achterzijde
tot midden onderbeen
• 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

• Zes lagen protectiemateriaal
• Nylnetvoering voor een optimaal draagcomfort
• Bi-functionele 3D spacer aan de achterzijde:
verluchting tijdens de zomer, isolatie tijdens
de winter
• Anti-wicking HYDURA® aan de onderzijde van
het protectiemateriaal

Maten XS t/m 3XL
Europese norm EN-381-5 klasse 1
Artikelcode 84.62990.51 (rood met zwart)
Artikelcode 84.62990.92 (grijs met zwart)

ZAAGBROEK SIP 1SP2
Deze 1SP2 veiligheidsbroek is extra stevig dankzij de drievoudig omgeslagen
naad. Hij is voorzien van een elastische riem, lendebovenstuk voor extra rugcomfort en knopen voor bretels. De zaagbroek heeft twee steekzakken, een opgestikte
zak met oranje overslag en twee drukknopen, een oranje zak voor een duimstok
én geeft frontale bescherming volgens type A Europese norm EN-381-5 klasse 1.
Kleur groen met fluor oranje
Maten XS t/m 4XL
Europese norm EN-381-5 klasse 1
Artikelcode 84.80991.47

ZAAGBROEK SIP 1SPI
Dankzij de vochtregulerende Wicking-functie aan onderkant van de broekspijpen heeft u altijd droge
onderbenen in deze klassieke bosbouwbroek. De zaagbroek van een robuuste buitenstof (65% polyester
en 35% katoen) heeft verlengde broekspijpen en is voorzien van HYDURA® versteviging aan de knieën
voor extra slijtweerstand. Heeft frontale bescherming type A volgens de Europese norm EN-381-5
klasse 1 en biedt bescherming bij snelheid van de ketting tot 20 meter per seconde.
• Meshvoering
• Dubbel rekbaar kruis
•V
 oorgevormde knieën met HYDURA® versteviging aan de knieën
• Vochtregulerende Wicking-functie aan onderkant broekspijpen
Kleur: groen met fluor oranje
Maten: S t/m 3XL
Europese norm EN-381-5 klasse 1
Artikelcode 84.80992.47
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Kleding SIP®-collectie

ZAAGBROEK SIP 1SQA STRETCH
Deze zaagbroek uit de SIP® 6.1 toplijn is gemaakt van ultralichte stof, met dubbel rekbare stretch
voor optimale bewegingsvrijheid en draagcomfort. De broek is waterafstotend en heeft extra
bescherming rond de knieën. Met frontale bescherming type A volgens de Europese norm
EN-381-5 klasse 1. Biedt bescherming bij snelheid van de ketting tot 20 meter per seconde.
• Ultralichte broek
• Dubbel rekbare en waterafstotende stof
• Versteviging aan de knieën met ARMORTEX®
Kleur: zwart met fluor geel
Europese norm EN-381-5 klasse 1
Maten: XS t/m 3XL
Artikelcode 84.80993.18
Ook leverbaar met 6 cm extra lengte (84.81009.18)

ZAAGBROEK SIP 1SQN
Een zaagbroek uit de Innovationlijn van SIP. Met robuuste beaver polyamide en extra
bescherming rond de knieën. De buitenstof is waterafstotend en biedt frontale bescherming
type A volgens de Europese norm EN-381-5 klasse 2. Geeft tevens bescherming bij snelheid
van de ketting tot 24 meter per seconde.
• HYDURA® versteviging aan de knieën
Kleur groen met fluor geel
Maten S t/m 3XL
Europese norm EN-381-5 klasse 2
Artikelcode 84.81006.48
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ZAAGBROEK SIP 1SQP PROGRESS
Deze klassieke zaagbroek beschikt over innovaties uit de progresslijn van SIP® Protection, zoals
vierwegstretch voor optimale bewegingsvrijheid en draagcomfort. Dankzij Teflon heeft de broek
speciale vuilafstotende eigenschappen en dankzij Cordura een uitstekende slijtweerstand.
De broek biedt frontale bescherming type A volgens de Europese norm 381-5 klasse 1
en geeft tevens bescherming bij snelheid van de ketting tot 20 meter per seconde.
• Buitenstof is van stevige Ribstop Cordura®
stretch / ARMORTEX® stretch versteviging
ter hoogte van knieën en binnenkant enkels
• Inzetstuk in het kruis voor extra comfort

• Nierbescherming met mousse
• Voorgevormde knieën
• Achterzak met velcro-overslag en
extra ritssluiting

Europese norm EN-381-5 klasse 1
Maten: XS t/m 3XL
Artikelcode 84.80994.51 (rood met zwart)
Artikelcode 84.80994.77 (khaki met zwart)
Artikelcode 84.80994.92 (grijs met zwart)

ZAAGBROEK SIP 1SQT
Deze zaagbroek uit Progresslijn is gemaakt van een full stretch buitenstof, die zorgt voor
optimale bewegingsvrijheid, en is tevens voorzien van een duurzame water- en vuilafstotende
behandeling. Heeft frontale bescherming type A volgens de Europese norm EN-381-5 klasse 2
en biedt bescherming bij snelheid van de ketting tot 24 meter per seconde.
• Voorgevormde full stretch Armortex light
versterkingen op de knieën en aan de
binnenzijde van de benen onderaan

• 3-naaldstikking aan de achterzijde
tot het kruis
• Acht lagen protectiemateriaal

Kleur: rood met zwart
Maten: XS t/m 3XL
Europese norm EN-381-5 klasse 2
Artikelcode 84.81002.51

ZAAGBROEK SIP 1SQX ZOMER
Een klassieke zaagbroek met robuuste waterafstotende
buitenstof (65% polyester en 35% katoen). De zaagbroek heeft goede ventilatie aan de achterzijde, wat
ideaal is tijdens het werken met warm weer. Is voorzien
van frontale bescherming type A volgens de Europese
norm EN-381-5 klasse 2 en biedt bescherming bij snelheid van de ketting tot 24 meter per seconde.
• 3-naaldstikking aan de achterzijde tot aan het kruis
• Veel ventilatiestof aan de achterzijde van het been
• Acht lagen protectiemateriaal
• Nylnetvoering voor een optimaal draagcomfort
Kleur: antracietgrijs met fluor oranje
Maten: S t/m 3XL
Europese norm EN-381-5 klasse 2
Artikelcode 84.81005.67
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KLIMBROEK SIP 1SSP PROGRESS
Deze werkbroek heeft een eigentijds design en beschikt over innovatieve eigenschappen.
De full stretch buitenstof zorgt voor optimale bewegingsvrijheid en is voorzien van een
duurzame water- en vuilafstotende behandeling. De uitstekende pasvorm en de maximale
ventilatie zorgen voor een hoog draagcomfort.
• Buitenstof is van stevige Ribstop Cordura® stretch
• ARMORTEX® stretch versteviging ter hoogte van knieën en binnenkant enkels
• Inzetstuk in het kruis voor extra comfort
• Nierbescherming met mousse
• Voorgevormde knieën
• Achterzak met velcro-overslag en extra ritssluiting
Maten: S t/m 3XL
Artikelcode 84.61990.51 (rood met zwart)
Artikelcode 84.61990.77 (khaki met zwart)
Artikelcode 84.61990.92 (grijs met zwart)

BOSMAAIERLEGGING SIP 1STE
Dit is een haagschaar- en bosmaaierlegging zonder kettingzaagbescherming. De legging
heeft wél versterking bij het onderbeen tegen inslag van de bosmaaier door middel van
uitneembare 6 mm dikke mouse en is op de bovenbenen voorzien van een bescherming
tegen insnijden door haagschaarmessen. De buitenstof is polyester/katoen. De legging
kan aan de taille worden vastgemaakt door middel van een riem (niet bijgeleverd) en
lussen of met elastische riem achteraan. Vastmaken rond de benen kan door middel van
vier verstelbare gespen.
Kleur: groen met oranje
Maten: Één maat
Artikelcode 84.80999.47.000

AMERIKAANSE OVERALL SIP BRANDWEER 1SU8
De buitenstof van deze Amerikaanse overall is waterdicht en ademend en is te dragen in
combinatie met de brandweerbroek. Hij is machinewasbaar op 60°C. Bevestiging op de rug is
met elastische riem en verstelbare gespen. Bretels zorgen voor een zeer groot draagcomfort.
De ritssluiting langs beide benen vergemakkelijkt het aantrekken. Gewijzigde pasvorm voor
een optimale ergonomie bij het dragen van interventiekledij.
De overall voldoet aan de Europese norm EN-381-5, type A klasse 2: 24m/s. Signalisatie volgens
de EN-471 klasse 2, fluor rood. Reflecterende banden 70 mm.
Kleur: fluor rood met marineblauw
Maten: Één maat
Europese normen EN-381-5, type A klasse 2: 24m/s, EN-471 klasse 2
Artikelcode 89.0703.52000
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ZAAGMOUW
SIP 1SX1 ROOD OF ORANJE
Deze zaagmouw van SIP® biedt
bescherming tegen snijwonden
(tot 360°) aan de onderarm. Hij heeft
ribmanchetten en elastiekband achter
de elleboog en is voorzien van fluor
oranje of een felrode kleur voor een
goede zichtbaarheid.
Maten: Één maat
Artikelcode 35.1502.65000 (fluor oranje)
Artikelcode 35.1502.50000 (rood)

BRETELS
SIP 5SA6 ORANJE OF GEEL
Roestvrij spanmechanisme dat in de
hoogte regelbaar is met lusbevestiging.
Maten: lengte: 110 cm, breedte: 4 cm.
Artikelcode 89.0701.65000 (fluor oranje)
Artikelcode 89.0701.80000 (fluor geel)

HEMOSTATISCH
SIP GRANULES 5SA9
Dankzij versnelde bloedstolling is dit een goede tijdelijke
wondbehandeling bij levens
bedreigend bloedverlies. Zorgt
voor een effectieve stolling,
zelfs in geval van hypothermisch
bloed, bloed met heparine of
bloed met Warfarine/Coumadin.
Voor eenmalig gebruik, steriel
en makkelijk te gebruiken.
Artikelcode 89.0702.00000
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Kleding Made to Match

AMERIKAANSE ZAAGOVERall PROTECT
Deze Amerikaanse overall heeft in de taille een eenvoudig verstelbaar elastiek en een
verdekte ritssluiting met een dubbele schuiver. De achterzak en de steekzakken zijn
voorzien van een klep. Ze kunnen met klittenband worden afgesloten. Op de rechter
broekspijp zit een dubbele gereedschapszak. De achterzijde is gemaakt van een
ademende stretchstof en heeft een versterkt zitvlak.
Kleur groen
Maten 46 t/m 66
Stof 65% katoen 35% polyester
Europese norm EN-381-5 klasse 1
Artikelcode 83.63200

ZAAGBROEK SAFETY
Veiligheid staat voorop. Deze zaagbroek heeft een verhoogd achterpand met knopen,
verstelbaar elastiek in de taille en een verdekte ritssluiting. De achterzak en beide
steekzakken zijn voorzien van een klep die met klittenband kunnen worden afgesloten. Op de rechter broekspijp zit tevens een dubbele gereedschapszak. De achterzijde
is gemaakt van een ademende stretchstof een heeft een versterkt zitvlak.
Kleur groen
Maten 46 t/m 66
Stof 65% katoen 35% polyester
Europese norm EN-381-5 klasse 1
Artikelcode 84.80200
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HOUTVERSNIPPEROVERALL
Deze overall zonder zakken is glad afgewerkt. De ritssluiting is
door middel van een dubbele loper weggewerkt en de mouwen
en pijpen zijn dankzij drukknopen verstelbaar. De pasvorm is
instelbaar door elastiek in de taille. Overigens voldoet deze
overall aan de nieuwste normen: EN-471 2003 klasse 2 en
EN-510. De overall is voorzien van 3M Scotchlite reflectietape.
Kleur groen met fluor oranje
Maten 46 t/m 66
Stoffen b
 asiskleur: 65% katoen 35% polyester,
fluorescerende kleur: 70% polyester 30% katoen.
Europese normen EN-471 klasse 2, EN-510
Artikelcode 83.20200

De voordelen van de
houtversnipperoverall zijn:
• Veiliger werken door betere
zichtbaarheid;
• De overall is speciaal ontwikkeld
om veilig bij een versnipperaar
of draaiende machine te kunnen
werken;
• De overall heeft verdekte
ritsen, geen zakken of andere
uitstekende delen;
• De overall zorgt voor extra
bescherming van de drager en
zorgt voor meer draagcomfort
tijdens de werkzaamheden.

VEILIGHEIDSJACK DALLAS
Het veiligheidsjack Dallas is met een drukknoop afsluitbaar, heeft
een verlengd rugpand en is uitgevoerd met een verdekte ritssluiting.
Het glad afgewerkte jack voldoet aan de nieuwe norm EN-471 2003
klasse 2. De jas is voorzien van 3M Scotchlite reflectietape.
Kleur groen met fluor oranje
Maten 46 t/m 64
Stoffen b
 asiskleur: 65% katoen 35% polyester
fluorescerende kleur: 70% polyester 30% katoen.
Europese normen EN-471 klasse 2, EN-510
Artikelcode 86.19200
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BOSMAAIBROEK 471
Een broek speciaal ontwikkeld voor de werkzaamheden met de bosmaaier. De broek
biedt bescherming tegen steenslag, vuil, modder, en voldoet aan de nieuwe norm
EN-471 2003 klasse 2. Het bovenste deel van deze broek heeft een fluorescerende
kleur, het onderste deel is effen van kleur. Op het onderste gedeelte zijn twee 3Mreflectiebanden rondom het been aangebracht. De broek heeft een ritssluiting, twee
steekzakken voorzien van absorberend foam. Verder is deze pantalon voorzien van
twee achterzakken en dubbele duimstokzakken.
De voordelen van de bosmaaibroek 471 zijn:
• Veiliger werken door betere zichtbaarheid;
• Buitenstof is vuilwerend en aangebracht op die plaatsen waar vuil, modder en
steenslag in aanraking komen met de stof tijdens gebruik van de bosmaaier;
• Buitenstof is waterafstotend en spatvrij;
• Buitenstof is licht van gewicht en gemakkelijk te reinigen;
• De bosmaaibroek is voorzien van extra heupbescherming en een hoog aangesloten
rugzijde voor eventueel gebruik van bretels en extra bescherming van de onderrug;
• Dit zorgt voor extra bescherming van de drager, meer draagcomfort tijdens de
werkzaamheden en verlengt de levensduur van de bosmaaierbroek.
Kleur groen met fluor oranje
Maten 46 t/m 66
Stof 65% polyester 35% katoen
Europese norm EN-471 2003 klasse 2
Artikelcode 84.82300.47

BOSMAAIBROEK
Een broek speciaal ontwikkeld voor de werkzaamheden met de bosmaaier,
hij biedt bescherming tegen steenslag, vuil, modder enz.
De voordelen van de bosmaaibroek zijn:
• Buitenstof is vuilwerend en aangebracht op die
plaatsen waar vuil, modder en steenslag in aanraking
komen met de stof tijdens gebruik van de bosmaaier;
• Buitenstof is waterafstotend en spatvrij;
• Buitenstof is licht van gewicht en makkelijk te reinigen;
• De bosmaaibroek is voorzien van extra heupbescherming en
een hoog aangesloten rugzijde voor eventueel gebruik
van bretels en extra bescherming van de onderrug;
• Dit zorgt voor extra bescherming van de drager, meer
draagcomfort tijdens de werkzaamheden en verlengt
de levensduur van de bosmaaierbroek.
Kleur groen
Maten 46 t/m 66
Stof 65% polyester 35% katoen
Artikelcode 84.81300.40
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Handschoenen

Goede grip en juist
vingertopgevoel
Het is helder: wie lange tijd met een motorkettingzaag in zijn handen staat, wordt moe. En waar
vermoeidheid optreedt, verslapt de concentratie. Een kettingzaag kan dan pardoes uit de handen
glippen. Heigo heeft voor u handschoenen die beschikken over de unieke combinatie van
vingertopgevoeligheid en trillingenreductie. Ze bieden tevens additionele steun aan de pols. Kijk verder!

HANDSCHOEN KEILER TEC
Voorkom ongevallen! Met de Keiler Tec heeft u namelijk altijd
een optimale grip op de groenmachines. De klimaatopeningen
voorkomen vochtige handen. De handschoen heeft ook twee
reflectiepipings. Voor een optimale grip op groenmachines zit er
een antislipprofiel op de handpalm, aan de vingers en de duim.
De handschoen heeft een neopreen knokkelbescherming en klittenbandsluiting voor een optimale pasvorm. Verder is hij verstevigd
met polsbescherming. Dit verhindert het binnendringen van vuil
in de handschoen. De flexibele rug is van spandex (in zwart of
zwart/oranje), de duim en rug zijn gemaakt van vochtopnemend
frottee. Dit zorgt voor droge handen tijdens het gebruik.
Europese normen EN-388, EN-420
Artikelcode 35.0212320 (oranje)
Artikelcode 35.0212321 (zwart)
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HANDSCHOEN

HANDSCHOEN

HANDSCHOEN

KEILER FORST

KEILER FIT

KEILER FIT WINTER

De Keiler Forst handschoen wordt veel
gebruikt in de bosbouw en is gemaakt
van soepel grijs rundnerfleder met een
waterdichte groene rug. De handschoen
heeft een grote palmversteviging en
een tricotmanchet van 7 centimeter
die goed aansluit op de pols. De Keiler
Forst is met molton gevoerd en zeer
geschikt voor gebruik in de groenvoorziening, in koelcelomgevingen en voor
reinigingsdiensten en dergelijke.

Deze handschoen is gemaakt van
hoogwaardig geitennappaleder met
zeer goede vingergevoeligheid. De
handschoen is uitermate geschikt
voor zware werkzaamheden in de
bouw, industrie en tuinbouw. Hij is
verkrijgbaar in maar liefst zes maten
(7 t/m 12).

De Keiler Fit winterhandschoen is
gemaakt van hoogwaardig geitennappaleder en heeft een zeer goede
vingergevoeligheid. De handschoen
is uitermate geschikt voor zware
werkzaamheden in de bouw, industrie en tuinbouw. Hij is verkrijgbaar
in maar liefst zes maten (7 t/m 12).

Europese normen EN-388, EN-420
Artikelcode 35.02106

Europese normen EN-388, EN-420,
EN-511
Artikelcode 35.02107

Europese normen EN-388, EN-420
Artikelcode 35.02127

HANDSCHOEN
KEILER JACK
Deze zaaghandschoen van rundnerfleder heeft een extra versterking in
de handpalm, een zachte grip en
bescherming in de linkerhand.
Europese normen EN-381-7
klasse 0,16m/s, EN-388-2003,
EN-420-2010.
Artikelcode 35.02128

HANDSCHOEN KEILER-1 maat 10 KEILER-3 maat 11
Dit is een handschoen met een ideale pasvorm, molton voering en lange levensduur met DIN-keur, categorie 2 EN-388 3112. De handschoen kan tot zeven keer
worden gereinigd en hergebruikt. Het model is een Amerikaantje en gemaakt van
hoogwaardig varkensnerfleder. De handschoen is ideaal voor middel tot zware
werkzaamheden in de bosbouw, bouw en industrie.
Europese normen EN-388, EN-420
Artikelcode 35.0210403 (Keiler-1 maat 10)
Artikelcode 35.0210404 (Keiler-3 maat 11)
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HANDSCHOEN

HANDSCHOEN

HANDSCHOEN

HEIGO RUNDNERFLEER
ONGEVOERD

HEIGO RUNDNERFLEER
GEVOERD

TEGERA 9180

Luxe model werkhandschoen met
zeer goede pasvorm, goede vinger
gevoeligheid, elastiek op de handrug
en een lange levensduur. Dit model
is ook uitermate geschikt als
chauffeurshandschoen. Het model
wordt daarom ook wel ‘driver glove’
genoemd. De handschoen is gemaakt
van hoogwaardig rundnerfleer en
ideaal voor middel tot zware werkzaamheden.

Luxe model werkhandschoen met zeer
goede pasvorm, goede vingergevoeligheid en lange levensduur. Het model
heeft elastiek op de handrug en een
warme voering. Dit model is ook
uitermate geschikt als chauffeurshandschoen. De handschoen is gemaakt van
hoogwaardig rundnerfleer en ideaal voor
middel tot zware werkzaamheden.

Materiaal hoogwaardig rundnerfleer
Artikelcode 35.90111
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Materiaal hoogwaardig rundnerfleer
Artikelcode 35.90114

Een uitstekende dunne flexibele en
trillingen reducerende handschoen
van het merk Ejendals. Dankzij een
nieuw ontwikkeld materiaal en
gebogen vingers beschikt de handschoen over een unieke combinatie
van vingertopgevoeligheid en
trillingenreductie.
Materiaal microthane/polyester
Europese norm EN-ISO 10819
Artikelcode 35.14004

Handschoenen

HANDSCHOEN
TEGERA 873
Dit is een flexibele handschoen van
het merk Ejendals in nylon en lycra,
gedipt in nitrilschuim. Hij is van
ademend nitriel en heeft enige
weerstand tegen vocht.
Zit per 12 verpakt.
Materiaal nylon, spandex, nitril en
hoogwaardig rundnerfleer
Europese norm EN-388 4131
Artikelcode 35.14000

HANDSCHOEN

HANDSCHOEN

HANDSCHOEN

TEGERA 9196

TEGERA 9120

TEGERA 887

Deze handschoen van het merk
Ejendals is gemaakt van Microthane+.
Hij is uiterst duurzaam en speciaal
geschikt voor werkzaamheden met
extra druk op de polsen. De extra
vulling in de palm maakt de handschoen super zacht en geeft de pols
additionele steun. Hij heeft een klittenbandsluiting, versterkte naden,
versterkte wijsvinger, gewatteerde
palm en gebogen vingers. De handschoen is chroomvrij.

De Tegera 9120 is een flexibele, duurzame zwarte handschoen van het
merk Ejendals met een extreem goede
grip en vingertopgevoeligheid. Ideaal
voor werk waarbij ene goede grip
vereist is. De handschoen heeft klittenbandsluiting, reflectoren, gebogen
vingers, lycra tussen de vingers, een
versterkte wijsvinger en is chroomvrij.

Deze comfortabele blauwzwarte
nylon handschoen van het merk
Ejendals is gecoat in een nitrilschuim
en heeft een grippatroon in de palm.
De rughand is ventilerend en houdt
vocht tot een absoluut minimum
beperkt. Zit per 12 verpakt.

Materiaal microthane/polyester
Europese norm EN-388 0021
Artikelcode 35.14002

Materiaal nylon
Europese norm EN-388 4121
Artikelcode 35.14001

Materiaal microthane
Europese norm EN-388 2011
Artikelcode 35.14003
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Bosbouwschoenen/bosbouwlaarzen

Productiever dankzij
veilige zaagschoenen
Gezonde werkomstandigheden maken mensen productiever en
leiden tot minder ziekteverzuim. Goede veiligheidsschoenen
zijn daarom heel belangrijk. Heigo heeft de beste merken in het
assortiment. Zaagschoenen met een uitstekende pasvorm die
ook nog de juiste bescherming bieden. De groenprofessionals
die aangepast schoeisel nodig hebben, kunnen eveneens
bij ons terecht. Heigo adviseert, samen met Podozorg
Nederland, op basis van voet- en schoenmetingen dragers van
veiligheidsschoenen over de beste schoenkeuze.

BOSBOUWSCHOEN

BOSBOUWSCHOEN

BOSBOUWSCHOEN

ELTEN S2

ARBORIST ELTEN S3

FORCE COFRA S3

Dit hoog model bosbouwschoen is
gemaakt van waterafstotend volnerf
rundleder en is voorzien van zaagbeveiliging klasse 1 (20m/sec.). De
schoen heeft enkelbescherming, een
goed geprofileerde zool, polstering aan
de bovenzijde, een Texxon binnenzool
en een ademende inlegzool. Hij is zeer
licht van gewicht, heeft een rubberen
overneus en voldoet aan

Deze waterproof rundlederen veiligheidsschoen heeft een klimaatmembraan, gepolsterde watertong, hele
inlegzool en antistatische softvlies
binnenzool. De schoen is tevens
voorzien van een stalen tussenzool,
grof geprofileerde MONO-PU-loopzool
met 9 mm profiel, aangespoten
PU-kruipneus, stalen neus.

De Force S3 is een hoge schoen met
stalen neus van waterafstotend leer.
Perforatie in het leer zorgt voor een
goede lucht toe- en afvoer. Dit ter voorkoming van zweetvoeten. De schoen
heeft een zaagbescherming klasse 1
(20m/sec.). Door de Sawtech zaagbescherming is deze schoen ideaal voor
de bosbouw. De schoen is voorzien van
een APT-plaat in de zool en heeft een
robuuste slijtvaste loopzool met een
hoogwaardig metatarsal support inlegzool. Ook is deze schoen voorzien van
een slijtvaste rubberen overneus.

Europese normen EN-ISO 17249
klasse 1 (20m/sec. zaagbescherming),
EN-ISO 20345:2011 S2
Maten 39 t/m 47
Artikelcode 30.09001
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Europese normen EN-ISO 17249 CI,
klasse 1 (20 m/sec.) en een groot
zaagbeschermingsbereik,
EN-ISO 20345:2011 S3
Maten 39 t/m 47
Artikelcode 30.09000

Europese normen EN-ISO 17249
klasse 1 (20m/sec. zaagbescherming),
EN-ISO 20345:2011 S3
Maten 39 t/m 48
Artikelcode 30.23076

Bosbouwschoenen/bosbouwlaarzen

BOSBOUWSCHOEN

BOSBOUWSCHOEN

ECO-HUNTER LUPRIFLEX S2

FOREST LUPRIFLEX VIBRAM S3

De Eco-Hunter S2 is een hoogwaardig volnerf rundlederen
schoen met Kevlar zaagbeveiliging. Hij is voorzien van een
3M-reflector en heeft een zaagbescherming klasse 1
(20m/sec.). De zaagschoen heeft een nappalederen tong
en enkelbescherming, is voorzien van een stalen neus en
overneus en heeft een 2-densiteiten PUR-TREK loopzool.
Volledig voetbed / inlegzool is uitneembaar.
De zaagschoen heeft een Texon lederen binnenzool.

Deze rundlederen zaagschoen is geheel met leder
gevoerd en heeft een PU-kruipneus. De zaagbescherming is van de klasse 1 (20m/sec.).
Europese normen EN-ISO 17249 klasse 1
(20m/sec. zaagbescherming),
EN-ISO 20345:2011 S3
Maten 39 t/m 47
Artikelcode 30.01053

Europese normen EN-ISO 17249 klasse 1
(20m/sec. zaagbescherming),
EN-ISO 20345:2011 S2
Maten 38 t/m 48
Artikelcode 30.01022

BOSBOUWSCHOEN

BOSBOUWLAARS

BOSBOUWLAARS

POWER COFRA S3

LUMBER PRO TRETORN
klasse 3

TIMBER TRETORN klasse 2

Deze bosbouwschoen van waterafstotend
leer beschermt tegen vocht van buitenaf,
maar zorgt dankzij de perforatie in het leer
toch voor een goede lucht toe- en afvoer. Dit
ter voorkoming van zweetvoeten. De schoen
heeft een zaagbescherming klasse 2 (24m/
sec.). Door de Sawtech zaagbescherming
is deze schoen ideaal voor de bosbouw.
De stalen neus beschermt de voet tegen
scherpe en zware voorwerpen. De schoen
is tevens voorzien van een APT-plaat in de
zool en heeft een robuuste slijtvaste loopzool met een hoogwaardig metatarsal support inlegzool. Ook is deze schoen voorzien
van een slijtvaste rubberen overneus.
Europese normen EN-ISO 17249
klasse 2 (24m/sec. zaagbescherming),
EN-ISO 20345:2011 S3
Maten 39 t/m 48
Artikelcode 30.23009

De Lumber Pro is een bosbouw
veiligheidslaars met stalen neus,
houten voetbed en zaagbeveiliging
die voldoet aan klasse 3. Dit wil
zeggen dat hij is getest en goed
bevonden bij een kettingsnelheid
van 28 m/s. Hoogte: 37 cm,
inclusief verstelbaar boord.

Europese normen EN-ISO 17249
klasse 3 (28m/sec. zaagbescherming), EN-ISO 20345:2011 SB
Maten 36 t/m 48
Artikelcode 30.06003
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Deze gunstig geprijsde Timber bosbouwveiligheidslaars is van Tretorn
kwaliteit, heeft een stalen neus en
zaagbeveiliging. De Timber heeft geen
houten voetbed. De neus, enkel en hiel
zijn versterkt met extra rubber. De
laars is voorzien van een stalen neus
en een zaagbeveiliging volgens
klasse 2. Hij is getest en goed
bevonden bij een kettingsnelheid
van 24 m/s. Hoogte: 37 cm, inclusief
verstelbaar boord.
Europese normen EN-ISO 17249
klasse 2 (24m/sec. zaagbescherming),
EN-ISO 20345:2011 SB
Maten 36 t/m 48
Artikelcode 30.06010
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Bescherm
hoofd, oog en oor
Plotseling vallende takken, rondvliegende
splinters en het aanhoudende geronk van de
motorkettingzaag. Voor groenspecialisten is
het continu opletten geblazen zodra ze op
hun werkplek zijn. De juiste hoofd-, gezichtsen gehoorbescherming met aangepaste
communicatie is dan van groot belang. Laat u
verrassen door ons uitgebreide assortiment!

VEILIGHEIDSHELM

VEILIGHEIDSHELM

VEILIGHEIDSHELM

PELTOR G22

PELTOR G2000

PELTOR G3000

De Peltor G22 is een in één geheel
gegoten UV-bestendige helm. Het
binnenwerk en de zweetband zijn
eenvoudig te vervangen. Dankzij een
diep uitgesneden nekbevestiging valt
de helm tijdens het bukken niet snel
van het hoofd. De helm ventileert
zowel aan boven- als zijkanten.

De Peltor G2000 is een kunststof
veiligheidshelm. Hij is verkrijgbaar
in de kleuren wit, oranje en geel.

Het grote voordeel van de Peltor
G3000 is dat het binnenwerk in zijn
geheel kan draaien. Hierdoor kunt u
de helm met en zonder zonneklep
dragen. Zo heeft u een groter zichtveld. De helm is inclusief UV-indicator, die aangeeft wanneer de helm
moet worden vervangen.

Europese norm EN-397
Artikelcode 40.0110100 (wit)
Artikelcode 40.0110200 (oranje)
Artikelcode 40.0110300 (geel)
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Europese norm EN-397
Artikelcode 40.0111100 (wit)
Artikelcode 40.0110600 (oranje)
Artikelcode 40.0110700 (geel)

Europese norm EN-397
Artikelcode 40.0112300 (geel)
Artikelcode 40.0112400 (oranje)

PBM 3M / Peltor
COMBI PELTOR G22 +V1B+OPTIME 2
Deze combinatie biedt een optimale bescherming aan
professionals in de bosbouw en groenvoorziening. Groen
specialisten voor wie hoofd-, gehoor- en gelaatsbescherming van essentieel belang zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan werkzaamheden met een motorkettingzaag.
De bosbouwcombinaties bestaan uit:
• Een Peltor veiligheidshelm G-22D oranje of geel met
4-punts linnen binnenwerk en lederen zweetband.
Deze helm is veilig en licht in gewicht. Hij heeft een
goede pasvorm en optimaal draagcomfort.
• Een vizierscherm V1B. Dit is een zeer licht kunststof
vizierscherm dat beschermt tegen splinters en takken.
• De groene Peltor gehoorbeschermer H7P3E heeft een
uitstekende dempingswaarde, is licht in gewicht en
heeft een optimaal draagcomfort.
Deze combinaties zijn GS-getest en FPA-goedgekeurd
door KWF (speciaal voor groenvoorziening en bosbouw).
Europese norm EN-397
Artikelcode 40.0111600 (oranje)
Artikelcode 40.0111700 (geel)

VEILIGHEIDSHELM

COMBI

PELTOR G3000 UV+draaiknop

PELTOR G3000 +V4J+OPTIME 2

Deze G3000-helm biedt een uitstekende bescherming en
is voorzien van een UV indicator die aangeeft wanneer de
helm moet worden vervangen. Hij heeft een hoofdband die
door middel van een draaiknop is te verstellen.

Deze Peltor Combi veiligheidshelm met UV-indicator heeft
een multi-vizier van geëtst metaaldraad. Dit vizier biedt
daardoor niet alleen optimale bescherming, maar zorgt
tevens voor extra goed zicht tijdens het werken. Er zit ook
een Peltor optime II gehoorbeschermer bij.

Europese norm EN-397
Artikelcode 40.0112450

Europese normen EN-397, EN-166, EN-352
Artikelcode 40.0112200 (oranje)
Artikelcode 40.0112500 (geel)
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COMBI PELTOR G2000+V4B+H31P3K
Het is Peltor gelukt een ideale combinatie van hoofd-,
gehoor- en vizierbescherming te ontwikkelen. Eén die optimale prestaties, maximale bescherming en een minimaal
gewicht biedt. De combinatie is zo ontwikkeld dat deze op
elke hoofdmaat past. Hij is dus ook geschikt voor mensen
met een kleiner hoofd. Deze combinatie bestaat uit:
• Veiligheidshelm G2000 in de kleuren geel of oranje met
FPA opdruk
• Draadvizier V4B
• Gehoorbeschermer H31P3k in de kleuren geel of oranje
Europese normen EN-397, EN-1731, EN-352-3
Artikelcode 40.0111800 (oranje)
Artikelcode 40.0111900 (geel)

NEKLAP PELTOR GR3C
Optimale bescherming van de nek. Dat biedt de GR3C. Deze neklap moet in het
binnenwerk worden bevestigd en vormt dan één geheel met de helm. De neklap
past op alle Peltor helmen.
Artikelcode 40.0120600

V5 ADAPTER
VOOR HELM

PELTOR KINBAND
GH1 VOOR G22

STEEKSYSTEEM

Voor alle Peltor helmen

Deze kinband is zo gemaakt dat hij
loslaat bij een trekkracht van 22 kg.

Het steekbevestigingssysteem van
Peltor om te gebruiken bij de Peltor
G2000 helmen.

Deze adapter is aan te sluiten op
alle Peltor helmen.
Artikelcode 40.0113500
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PELTOR G2000 P3KV

Artikelcode 40.0120300
Artikelcode 40.0122500

PBM 3M / Peltor

HYGIENESET

HYGIENESET

HYGIENESET

PELTOR HY52/HY3
VOOR OPTIME 2

PELTOR HY9
VOOR OPTIME 1

PELTOR HY54/HY10
VOOR OPTIME 3

Hygiëneset Peltor Optime II (HY7)
voor Optime 2, Bull’s Eye2, H31
en H3.

Hygiëneset Peltor voor Optime I
(HY9).

Hygiëneset Peltor Optime III (HY10)
voor optime 3, H10.

Artikelcode 40.0123300

Artikelcode 40.0123500

Artikelcode 40.0123200

De groenprofessional kiest natuurlijk voor Heigo.
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GEHOORKAP PELTOR OPTIME 2 HOOFDBEUGEL
De Peltor Optime II is speciaal geschikt voor werksituaties met een zware
geluidsbelasting. Deze gehoorkap zorgt voor een optimale demping, ook bij
lage frequenties. De Optime II is breed inzetbaar en daardoor een veel gebruikte
gehoorkap. De brede en comfortabele afdichtringen zijn gevuld met een unieke
combinatie van vloeistof en schuim. Die zorgen voor een goede afdichting,
een lage aandrukkingskracht en optimaal comfort. Ook bij langdurig gebruik.
De gehoorkap is zeer geschikt voor specialisten in de bosbouw, groenvoorziening,
landbouw, mijnbouw, bouwindustrie, zware industrie en op luchthavens.
Artikelcode 40.0130100

GEHOORKAP

GEHOORKAP PELTOR

GEHOORKAP PELTOR

PELTOR OPTIME 2 STEEK

OPTIME 1 HOOFDBEUGEL

OPTIME 1 GEEL STEEK

Deze steken voor de gehoorkap zijn
eenvoudig aan uw Peltor helm te
bevestigen.

De gele Peltor Optime 1 is een veelzijdige gehoorkap met enkele zeer uitzonderlijke kwaliteiten. Deze allround
gehoorkap is dé standaard geworden in
veel werksituaties. De Optime 1 heeft
een uitstekende demping bij lage en
hoge frequenties en is geschikt voor
middelzware geluidsbelasting. De
Optime 1 is breed inzetbaar en wordt
veel gebruikt in werkplaatsen, in de
bouw, de grote industrie, de textiel- en
metaalindustrie en op grasmaaiers.

Een veelzijdige gehoorkap met uitzonderlijke kwaliteiten. Dat is de gele
Peltor Optime 1. Deze allround gehoorkap is dé standaard geworden in veel
werksituaties. De Optime 1 heeft een
uitstekende demping bij lage en hoge
frequenties en is geschikt voor middelzware geluidsbelasting. De Optime 1 is
breed inzetbaar en wordt veel gebruikt
in werkplaatsen, in de bouw, de grote
industrie, de textiel- en metaalindustrie
en op grasmaaiers.

Artikelcode 40.0130500

Artikelcode 40.0130600

Artikelcode 40.0130300
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GEHOORKAP PELTOR OPTIME 3 HOOFDBEUGEL
De zwarte Peltor Optime 3 H540 is uitermate geschikt om te gebruiken in
omgevingen met extreem veel lawaai. Deze gehoorkap is dan ook breed
inzetbaar. Dankzij een geheel nieuwe technologie met dubbelwandige
schalen wordt de resonantie in de oppervlaktelaag van de kap gereduceerd.
Hierdoor geeft de kap een maximale demping tegen hoge frequenties
en verbetert de opvangcapaciteit voor spraak en signalen. De speciale
constructie van deze gehoorkap geeft bovendien een optimale demping
bij lage frequenties (compressoren). De kap is zeer geschikt voor
werkzaamheden in de industrie, bouw, bosbouw en groenvoorziening.
Artikelcode 40.0130700
Artikelcode 40.0130800 (= met steekbevestiging)

BOSBOUWSET PELTOR G500OR+V5C+H510
Deze bosbouwcombinatie bestaat uit een oranje G500 hoofdband, V5C
vizier en een oranje gehoorkap H510. De G500-serie heeft enkele unieke
eigenschappen. Zo is de rachet hoofdband in 8 posities aanpasbaar. De
set is compatibel met de geïntegreerde V6-brillen, te gebruiken met de
P3E-adaptor en compatibel met Peltor communicatieproducten. Het vizier
is makkelijk te monteren en te vervangen en gemaakt van V5C metaalgaas.
Gecertificeerd voor ‘high speed particles’ 45 m/s.
Artikelcode 40.0113000

INDUSTRIESET
PELTOR G500GE+V5F+H510
Dit is een ideale combinatie voor gebruik in de industrie. De set bestaat uit een
gele G500 hoofdband, transparant vizier V5F en een gele gehoorkap H510. De
G500 serie heeft unieke eigenschappen. Zo is de rachet hoofdband in 8 posities
aanpasbaar. De set is compatibel met de geïntegreerde V6-brillen, te gebruiken
met de P3E-adaptor en compatibel met Peltor communicatieproducten. Het vizier
is makkelijk te monteren en te vervangen en gemaakt van polycarbonaat.
Gecertificeerd voor ‘high speed particles’ 120 m/s.
Artikelcode 40.0114000
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Uw veiligheid en die van úw
medewerkers heeft onze prioriteit.
De 3M Peltor X-serie is de nieuwe standaard in design, comfort en
bescherming. De verschillende gehoorkappen binnen deze serie bieden
verschillende dempingsniveaus van 27, 31 en 33 decibels (dB). Hiermee heeft
de Peltor X-serie voor iedere toepassing de juiste gehoorkap.
Design
• Hoofdband met afgeschermde staaldraad gebaseerd op het succesvolle design van de
huidige 3M Peltor Optime-serie
• Lichte dubbele schelpen met maximale
ruimte binnenin om vochtophoping en
warmte-opbouw te verminderen
• Geïntegreerd ontwerp voor meer stevigheid
• Kleurcode om gemakkelijk de juiste
gehoorbescherming te kunnen kiezen
• Elektrisch geïsoleerde hoofdband
• Eenvoudig te reinigen

Comfort
• Eenvoudig verstelbare hoofdband
• Hoofdband met staaldraad die
zorgt voor een constante druk
tijdens langere draagperiodes
• Het design met dubbele hoofdband vermindert de warmteopbouw en zorgt voor een goede
pasvorm en balans

Bescherming
• Gestroomlijnde schelpen die geen afbreuk doen aan de demping
• Compatibel met een reeks 3M oogbeschermingsproducten en ademhalingsmaskers (gevalideerd door interne tests)
• Nieuwe slimme afdichtingsring
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GEHOORKAP PELTOR X1A HOOFDBEUGEL
De gehoorkap X1A is de standaard hoofdband uit de X-serie. De X1A
zorgt voor een goede demping en is geschikt voor de meeste industriële
toepassingen. Tevens voldoet de gehoorkap aan de SNR 27 dB-norm en
beschikt hij over een lichtgewicht design. De kleur groen staat voor het
eerste dempingsniveau van deze serie. De hoofdband met afgeschermde
staaldraad is gebaseerd op de succesvolle Optime-serie van Peltor. De lichte
dubbele schelpen bieden maximale ruimte aan de binnenzijde en veminderen
daarmee vochtophoping en warmte-opbouw bij de oren. Het geïntegreerde
ontwerp zorgt voor meer stevigheid en de elektrisch geïsoleerde hoofdband
is gemakkelijk verstelbaar, wat zorgt voor een constante druk tijdens
langere draagperiodes. Omdat de gehoorkap is uitgerust met een dubbele
hoofdband wordt warmteopbouw aan het hoofd verminderd en kent de
gehoorkap toch een uitgebalanceerde pasvorm. De gestroomlijnde schelpen
doen geen afbreuk aan de demping en zijn voorzien van nieuwe slimme
afdichtingsringen. De gehoorkap is volledig compatibel met een reeks 3M
oogbeschermingsproducten en ademhalingsmaskers.
Artikelcode 40.0130100

GEHOORKAP PELTOR X1P3 STEEK
De gehoorkap X1P3 is de standaard gehoorkap met steekbevestiging voor aan een veiligheidshelm.
De gehoorkap voldoet aan de SNR 27 dB-norm. De overige kenmerken zijn dezelfde als die van het
type X1A. De steekbevestiging is volledig afgestemd op alle veiligheidshelmen van 3M Peltor.
Artikelcode 40.0134200

GEHOORKAP PELTOR X2A HOOFDBEUGEL
De gehoorkap X2A voldoet aan de SNR 31 dB-norm heeft dezelfde
eigenschappen als de X1A echter het dempingsniveau van deze
gehoorkap is hoger. De gehoorkap voldoet aan de SNR 31 dB-norm
en geeft een matige tot hoge demping. Middels de gele kleurcode is
de X2A makkelijk te herkennen.
Artikelcode 40.0134500

GEHOORKAP PELTOR X2P3 STEEK
De gehoorkap X2P3 is de gehoorkap met steekbevestiging
voor aan veiligheidshelmen en geeft een matige tot hoge
demping die voldoet aan de SNR 31 dB-norm. Deze kap heeft
dezelfde kenmerken als de X2A. De steekbevestiging is
volledig afgestemd op alle veiligheidshelmen van 3M Peltor.
Artikelcode 40.0134600

De groenprofessional kiest natuurlijk voor Heigo.
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GEHOORKAP PELTOR X4A HOOFDBEUGEL
De gehoorkap X4A heeft dezelfde eigenschappen als de X1A echter het
dempingsniveau van deze gehoorkap is hoger. De gehoorkap voldoet
aan de SNR 33 dB-norm. De gehoorkap is gestroomlijnd, onopvallend
en heeft een fraai design. De fluorescerend geel-groene kleur zorgt
voor goede zichtbaarheid bij werkzaamheden in de openlucht en
verbetert daarmee de veiligheid.
Artikelcode 40.0134800

GEHOORKAP PELTOR X4P3 STEEK
De gehoorkap X4P3 is een gehoorkap met steekbevestiging voor aan veiligheidshelmen
en geeft een hoge demping die voldoet aan de SNR 33 dB-norm. Deze kap heeft dezelfde
kenmerken als de X4A en de steekbevestiging is volledig afgestemd op alle veiligheidshelmen van 3M Peltor.
Artikelcode 40.0134900

HYGIENESETs VOOR PELTOR X
Met de hygiënesets voor de Peltor X-serie zijn de schelpen van deze gehoorkappen gemakkelijk te vervangen. Na vervanging is de gehoorkap weer optimaal te
gebruiken en geeft deze ook weer de maximale oorbescherming.
Artikelcode 40.0134300 (Peltor X1)
Artikelcode 40.0134700 (Peltor X2)
Artikelcode 40.0134950 (Peltor X3)
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HOOFDBAND PELTOR G500 GE
Deze rachet hoofdband is de basis van de industrieset en
kan zowel mét als zonder gehoorkappen worden gebruikt.
De hoofdband is ontworpen om te gebruiken met de V6
brillen en P3E adapter. De P3-adapter is nodig om de helm
met een gehoorkap of vizier te kunnen dragen. Hij is te
combineren met de Peltor communicatieproducten en
met alle Peltor vizieren, die eenvoudig zijn te vervangen.
Artikelcode 40.0114100

VIZIERSCHERM PELTOR
V4J SV METAAL GE
Multi-vizier van geëtst metaaldraad voor extra goed
zicht op het werk. Dit vizier is speciaal ontwikkeld voor
de bosbouw en beschermt tegen splinters van takken.
Dankzij honingraatstructuur (3 structuren: rond de ogen
80 mm, midden 70 mm, rest 60 mm) heeft u niet alleen
een veel beter zicht, maar is ook de veiligheid verbeterd.
Op ooghoogte is de lichtinval 80 procent.
Artikelcode 40.0121500

VEILIGHEIDSBRIL

VEILIGHEIDSBRIL

PELTOR V6E BLANK PC

HEIGO ROOD EN-166

Veiligheidsbril V6E wordt gemonteerd op de Combi-Kit
G3000+V4J+Optime2 en is standaard voorzien van het
juiste binnenwerk.

Deze veiligheidsbril voldoet aan de EN-166 normering voor
veiligheidsbrillen. Hij is voorzien van een transparante
polycarbonaat lens. Dankzij de prismatische lens heeft u
geen vervorming of vertekening. De bril heeft softe oortips aan
de uiteindes van de veerpootjes en een goede pasvorm op de
neus. Beide veerpootjes zijn voorzien van het logo van Heigo.

Artikelcode 40.0140101

Artikelcode 40.3200285
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Contactgegevens
Wilt u meer weten over Heigo of over de producten en diensten die wij bieden? Neem dan gerust contact met ons op.
Wij staan natuurlijk voor u klaar.

HEIGO NEDERLAND B.V.
Industrieweg Oost 28
6662 NE ELST (GLD.)
Postbus 69 - 6660 AB ELST (GLD.)
Telefoon 0481 - 36 41 11
Fax 0481 - 36 41 00

SAFETY STORE ELST
Industrieweg Oost 28
6662 NE ELST (GLD.)
Telefoon 0481 - 36 41 24
Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag: 8.00 uur - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 uur - 13.00 uur
Op www.heigo.nl vindt u gedetailleerde
contactgegevens.

Volg ons op

Deze brochure is gedrukt op FSC papier.

