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• Thông số kỹ thuật 
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Đai cố định dễ dàng điều chỉnh 

Quai mũ 
Quai đeo  phù  hợp  dưới cằm 
để giúp cố định mũ bảo hiểm 

trên đầu. Được làm từ chất  

liệu đàn hồi hoặc nylon. 

Tất cả mũ bảo hộ lao động Pangolin đều có thể 
nhanh 

   chóng và dễ dàng đội vừa vặn với đầu bằng cách 

sử dụng đai buộc đầu có thể điều chỉnh được. Có 

hai biến thể điều chỉnh: 

1. Khóa chốt 

2. Khóa gài 

Băng thấm mồ hôi 
Được trang bị theo tiêu chuẩn, 
phụ kiện này bao phủ mặt 

trước của dây treo bên trong 

để cải tăng cường sự thoải 

mái cho người đội. 

Dây treo 
Dây treo an toàn 6 điểm đảm bảo 
sự vừa vặn tối ưu, mang lại sự 

thoải mái và hỗ trợ tuyệt vời ngay 

cả khi đội mũ trong thời gian dài. 

 

Thoáng khí 
Các khe thông gió hỗ trợ lưu chuyển luồng không khí 
và điều chỉnh nhiệt độ bên trong khiến việc đội mũ 

thoải mái hơn. 

Lớp vỏ ngoài 
Có trọng lượng nhẹ, có thể được sản 

xuất theo nhiều màu tiêu chuẩn. 

Chất liệu: 

Lớp vỏ: ABS hoặc HDPE tùy theo 

mẫu 

Dây đeo: Polyethylene mật độ thấp 

(LDPE) & dây nylon chịu lực kéo cao. 

Khe phụ kiện 
Tất cả mũ bảo hộ lao động 
Pangolin có thể được trang bị 
thêm các thiết bị bảo hộ cá 
nhân, chẳng hạn như miếng che 
tai hoặc kính bảo vệ mặt, bổ 
sung thêm tính năng bảo vệ. 

Phù hiệu 
Có thể in phù hiệu của 

công ty theo yêu cầu. 

Lưỡi trai 
Lưỡi trai ngắn cho 
tầm nhìn hướng lên 

trên ưu việt. 

Thông số kỹ thuật  

Mũ bảo hộ lao động Là cách 

hiệu quả nhất để giảm chấn thương sọ não do nguy cơ gặp phải 

các tác động tới vùng đầu. Mũ bảo hiểm được thiết kế chịu lực 

thường được thiết kế với lớp lót bên trong có tác dụng hấp thụ 

tác động. Ngoài ra, mũ bảo hiểm còn có thể có các lợi ích bổ 

sung như bảo vệ ở nhiệt độ quá cao hoặc kháng điện v.v. Tất cả 

thông tin bổ sung này sẽ được ghi trên mũ bảo hiểm. 
 

 

Tính năng & Lợi ích 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
Mũ bảo hộ lao động Trang 

17 

 

Dây treo 

Trang 20 
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  Thông số kỹ thuật  

Tiêu chuẩn Loại 
Hấp thụ 

Chấn động 

Chống xuyên 

thủng 

EN 397 
Đây là tiêu chuẩn Châu Âu quy định các yêu cầu về hiệu suất, phươn 

pháp kiểm tra và dán nhãn các yêu cầu về mũ bảo hiểm được sử dụng 

chung trong công nghiệp. 

 
Mũ bảo hiểm công nghiệp Chức năng: 

-20 °C & -30 °C  Nhiệt độ thấp F Chống cháy 

• +150 °C Nhiệt độ rất cao LD     Biến dạng hai bên 

440 Vac Cách điện MM   Kim loại nóng chảy 

 

 

5 kg. 

@ 

1 m. 

 

 

 

3 kg. @ 1 m. 

TIS 368-

2554 
 

 
 

 

 

 

 

Mũ cứng loại I được thiết kế để giảm lực tác động do chấn động ở vùng đỉnh 

đầu. 

Mũ cứng loại II được thiết kế để giảm lực tác động tới 2 bên do tác động lệch 

tâm, từ bên hông, hoặc lên đỉnh đầu. 

Hạng E (Electrical) được thiết kế để giảm tiếp xúc với dây dẫn điện áp cao, và 

cung cấp bảo vệ điện môi lên đến 20.000 volt (pha xuống đất). 

Hạng G (General) được thiết kế để giảm tiếp xúc với dây dẫn điện áp thấp, và 

cung cấp bảo vệ điện môi lên đến 2.200 volt (pha xuống đất). 

Hạng C (Conductive) chỉ bảo vệ người đội trước các tác động. 

 

 

3.54-3.64 

kg. @ 

1.524 m. 

 

 

0.45 kg. @ 

3.05 m. 

 

 

ANSI Z89.1 

 
 

 

 

 

Mũ cứng loại I được thiết kế để giảm lực tác động tới đỉnh đầu. Hình thức tác 

động này có thể là do búa hoặc súng bắn đinh rơi từ trên xuống. 

Mũ cứng loại II được thiết kế để giảm lực tác động từ 2 bên là do tác 

động lệch tâm, từ bên hông, hoặc lên đỉnh đầu. Hình thức tác động này có thể 

do tiếp xúc với các cạnh sắc của xà rầm. 

Hạng E (Electrical) bảo vệ điện môi lên đến 20.000 volt (pha xuống đất). 

Hạng G (General) bảo vệ điện môi lên đến 2.200 volt (pha xuống đất). 

Hạng C (Conductive) không nhằm để bảo vệ chống tiếp xúc với dây dẫn điện. 

 

 

 

5 kg. @ 

1.54 m. 

 

 

 

1 kg. @ 2.5 

m. 

AS/NZS 

1801 

 Loại 1 Công nghiệp nói chung  

Loại 2 Nhiệt độ cao 

Loại 3 Chống cháy rừng 

5 kg. @ 

1.02 m. 

 

5 kg. @ 1 m. 

EN 812  Mũ lưỡi trai công nghiệp 
  

Bảo dưỡng mũ bảo hộ 
1. Trước khi sử dụng, đảm bảo mũ ở trong tình trạng tốt hoặc trạng thái có thể 

sử dụng được và không có bất kỳ hư hỏng nào. 

 Tất cả các thành phần, vỏ ngoài, quai đeo và phụ kiện phải được kiểm tra các 

dấu hiệu lõm, nứt, rách thủng, độ giòn hay sự cũ hỏng có thể làm giảm tác 

dụng và hiệu quả của mũ bảo hộ. 

2. Nếu mũ bảo hộ được gắn kèm theo các thiết bị bảo hộ cá nhân khác như miếng 

che tai hoặc tấm bảo vệ mặt, chúng phải tương thích và vừa vặn với khuôn 

mặt. 

3. Đảm bảo dây đeo cằm được gắn chặt và điều chỉnh vừa vặn trong khi làm việc. 

4. Điều chỉnh dây treo và quai đeo sao cho phù hợp. 

5. Luôn đội mũ bảo hộ khi tiếp xúc với các nguy cơ rơi vãi vật liệu và khi được 

khuyến cáo. 

6. Mũ bảo hộ không nên được cất giữ dưới ánh mặt trời trực tiếp hoặc tiếp xúc 

với nhiệt độ quá cao. Sử dụng dung môi vệ sinh có thể làm hỏng vỏ mũ. 

7. Phương pháp làm sạch cơ bản bằng nước xà phòng và vải mềm có 

thể chấp nhận được. 

8. Băng thấm mồ hôi cũng nên được làm sạch thường xuyên hoặc 

thay thế khi cần. 

Thời hạn sử dụng 
1. Mũ bảo hộ không có thời hạn sử dụng, nhưng thường 

được khuyến cáo thay thế 2 năm một lần, nếu được sử dụng 

thường xuyên và duy trì đúng cách. 

2. Nếu mũ bảo hộ được cấp đã có thời gian sử dụng trên 5 

năm thì không nên sử dụng. Ngày sản xuất được ghi ở mặt 

dưới của vỏ mũ bảo hộ. 

3. Các thành phần mũ bảo hộ, chẳng hạn như băng thấm mồ 

hôi hoặc quai đeo, v.v. nên được thay thế sau mỗi 1-2 năm. 
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Thông số kỹ thuật  

Tấm bảo vệ mặt 

 

Một tấm bảo vệ mặt cung cấp các tính năng bảo vệ 

chất lượng cao trước những rủi ro khác nhau trong công 

việc. Tùy thuộc vào loại kính trang bị, tấm bảo vệ mặt 

cung cấp bảo vệ chống lại các tác động nhiệt, bức xạ và 

kim loại nóng chảy hoặc hóa chất vung vãi. 

 
 

 

Chi tiết mũ bảo hộ Pangogard 
• Vỏ bảo vệ ABS mạnh mẽ (Acrylonitrile Butadiene Styrene) có mức độ bảo vệ và độ bền cao, hấp thụ sốc, chịu va 

đập cùng với sức đề kháng nhiệt và tia cực tím. 

• Có đầy đủ các phụ kiện, chẳng hạn như tấm che mặt và miếng bảo vệ tai có sẵn. 

• Dây treo 6 điểm cao cấp với khóa chốt hoặc gài độc đáo mang đến sự thoải mái và bảo vệ tối ưu. 

• Băng thấm mồ hôi PVC có thể thay thế 

• Lưỡi trai kiểu mới: vành ngắn hơn cho một tầm nhìn rộng hơn hướng lên trên. 

• Dòng 9000 được cung cấp khe thông gió để tăng thêm sự thoải mái. 

Dây treo khóa chốt 

Dễ dàng điều chỉnh vừa 

vặn. 

Dây treo khóa gài 

Điều chỉnh nhanh chóng và 

thuận tiện. 

Quai co giãn 2 điểm 

vừa vặn và thoải mái. 

Quai nylon 4 điểm 

để tăng cường hơn nữa sự vừa 

vặn, an toàn và thoải mái. 

  Bảo vệ đầu mà mặt 

Tính năng & Lợi ích 
• Có dạng cong để bảo vệ khuôn mặt. Có thể được làm từ 

polycarbonate hoặc acetate trong suốt hoặc râm phụ thuộc 

vào mức độ bảo vệ cần thiết. 

• Bảo vệ trước kim loại nóng chảy hoặc hóa chất vung vãi 

(Sử dụng 1 lần). 

• Trọng lượng nhẹ 

• Bảo dưỡng tấm che mặt đúng cách và thay thế ngay lập 

tức nếu bị trầy xước hoặc hư hỏng. 

• Dễ dàng vệ sinh. 
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  Bảo vệ Đầu và Mặt 
 

Không khí nóng Không khí nóng 

 

9000S 
TIS.368-2554 

 
 

Không khí mát Không khí mát 
     EN 397:2012 + A1:2012 

 

Mũ bảo hộ thoáng khí với Khóa chốt dây treo mới 
 

 

Mã Mô tả Màu sắc Loại Đóng gói 

Quai co giãn 2 điểm 

HLMT9001-S2BU Mũ bảo hiểm 2 điểm  #9001S Pinlock PANGOGARD Xanh da trời 1 cái 6 cái/ thùng 

HLMT9001-S2GR Mũ bảo hiểm 2 điểm  #9001S Pinlock PANGOGARD Xanh lá cây 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT9001-S2OR Mũ bảo hiểm 2 điểm  #9001S Pinlock PANGOGARD Cam 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT9001-S2RD Mũ bảo hiểm 2 điểm  #9001S Pinlock PANGOGARD Đỏ 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT9001-S2WH Mũ bảo hiểm 2 điểm  #9001S Pinlock PANGOGARD Trắng 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT9001-S2YL Mũ bảo hiểm 2 điểm  #9001S Pinlock PANGOGARD Vàng 1 cái 6 cái/ thùng 
Quai nylon 4 điểm 

HLMT9001-S4BU Mũ bảo hiểm 4 điểm #9001S Pinlock PANGOGARD Xanh da trời 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT9001-S4GR Mũ bảo hiểm 4 điểm #9001S Pinlock PANGOGARD Xanh lá 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT9001-S4OR Mũ bảo hiểm 4 điểm #9001S Pinlock PANGOGARD Cam  1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT9001-S4RD Mũ bảo hiểm 4 điểm #9001S Pinlock PANGOGARD Đỏ  1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT9001-S4WH Mũ bảo hiểm 4 điểm #9001S Pinlock PANGOGARD Trắng 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT9001-S4YL Mũ bảo hiểm 4 điểm #9001S Pinlock PANGOGARD Vàng  1 cái 6 cái/ thùng 

 

 
Mũ bảo hộ thoáng khí với Khóa gài dây treo mới  

 

Mã Mô tả Màu sắc Loại Đóng gói 

Quai co giãn 2 điểm 

HLMT9002-S2BU Mũ bảo hiểm 2 điểm #9002S Rachet PANGOGARD Xanh da trời 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT9002-S2GR Mũ bảo hiểm 2 điểm #9002S Rachet PANGOGARD Xanh lá 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT9002-S2OR Mũ bảo hiểm 2 điểm #9002S Rachet PANGOGARD Cam  1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT9002-S2RD Mũ bảo hiểm 2 điểm #9002S Rachet PANGOGARD Đỏ  1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT9002-S2WH   Mũ bảo hiểm 2 điểm #9002S Rachet PANGOGARD * Trắng 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT9002-S2YL Mũ bảo hiểm 2 điểm #9002S Rachet PANGOGARD Vàng  1 cái 6 cái/ thùng 
Quai nylon 4 điểm 

HLMT9002-S4BU Mũ bảo hiểm 4 điểm #9002S Rachet PANGOGARD Xanh da trời 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT9002-S4GR   Mũ bảo hiểm 4 điểm #9002S Rachet PANGOGARD Xanh lá 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT9002-S4OR   Mũ bảo hiểm 4 điểm #9002S Rachet PANGOGARD Cam  1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT9002-S4RD   Mũ bảo hiểm 4 điểm #9002S Rachet PANGOGARD Đỏ  1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT9002-S4WH   Mũ bảo hiểm 4 điểm #9002S Rachet PANGOGARD * Trắng 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT9002-S4YL   Mũ bảo hiểm 4 điểm #9002S Rachet PANGOGARD Vàng  1 cái 6 cái/ thùng 

Khóa chốt 

Khóa gài 
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Bảo vệ  Đầu và Mặt  
 

 

 

 

8000S 
 

 
 

TIS.368-2554 

 

EN 397:2012 + A1:2012 

 

 

Mũ bảo hộ với Khóa chốt dây treo mới 
 

Mã Mô tả Màu sắc Loại Đóng gói 

Quai co giãn 2 điểm 

HLMT8001-S2BU Mũ bảo hộ 2 điểm #8001S Pinlock PANGOGARD Xanh da trời 1 cái 6 cái/ thùng 

HLMT8001-S2GR 
Mũ bảo hộ 2 điểm #8001S Pinlock PANGOGARD 

Xanh lá 

cây 
1 cái 6 cái/ thùng 

HLMT8001-S2OR Mũ bảo hộ 2 điểm #8001S Pinlock PANGOGARD Cam 1 cái 6 cái/ thùng 

HLMT8001-S2WH Mũ bảo hộ 2 điểm #8001S Pinlock PANGOGARD * Trắng 1 cái 6 cái/ thùng 

HLMT8001-S2YL Mũ bảo hộ 2 điểm #8001S Pinlock PANGOGARD: Vàng 1 cái 6 cái/ thùng 

Quai nylon 4 điểm 

HLMT8001-S4BU Mũ bảo hộ 4 điểm #8001S Pinlock PANGOGARD Xanh da trời 1 cái 6 cái/ thùng 

HLMT8001-S4GR 
Mũ bảo hộ 4 điểm #8001S Pinlock PANGOGARD 

Xanh lá 

cây 
1 cái 6 cái/ thùng 

HLMT8001-S4OR Mũ bảo hộ 4 điểm #8001S Pinlock PANGOGARD Cam 1 cái 6 cái/ thùng 

HLMT8001-S4WH Mũ bảo hộ 4 điểm #8001S Pinlock PANGOGARD * Trắng 1 cái 6 cái/ thùng 

HLMT8001-S4YL Mũ bảo hộ  4 điểm #8001S Pinlock PANGOGARD Vàng 1 cái 6 cái/ thùng 

 

 

 
Mũ bảo hộ với Khóa gài dây treo mới 

 

Mã Mô tả                                      Màu sắc               Loại  Đóng gói 

Quai co giãn 2 điểm 

HLMT8002-S2BU Mũ bảo hộ 2 điểm #8002S Rachet PANGOGARD Xanh da trời 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8002-S2GR Mũ bảo hộ 2 điểm #8002S Rachet PANGOGARD Xanh lá cây 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8002-S2OR Mũ bảo hộ 2 điểm #8002S Rachet PANGOGARD Cam 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8002-S2WH Mũ bảo hộ 2 điểm #8002S Rachet PANGOGARD * Trắng 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8001-S2YL Mũ bảo hộ 2 điểm #8002S Rachet PANGOGARD Vàng 1 cái 6 cái/ thùng 
Quai nylon 4 điểm 

HLMT8002-S4BU Mũ bảo hộ 4 điểm #8002S Rachet PANGOGARD Xanh da trời 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8002-S4GR Mũ bảo hộ 4 điểm #8002S Rachet PANGOGARD Xanh lá cây 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8002-S4OR Mũ bảo hộ 4 điểm #8002S Rachet PANGOGARD Cam 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8002-S4WH Mũ bảo hộ 4 điểm #8002S Rachet PANGOGARD Trắng 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8002-S4YL Mũ bảo hộ 4 điểm #8002S Rachet PANGOGARD: Vàng 1 cái 6 cái/ thùng 

Khóa chốt 

Khóa gài 
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Khóa gài 

Bảo vệ Đầu và Mặt 
 

 

 
 

Mũ bảo hộ với Khóa chốt dây treo mới 

EN 397:2012 + A1:2012 

 
 

  

Mũ bảo hộ với Khóa gài dây treo mới 
 

Mã Mô tả Màu sắc Loại Đóng gói 

Quai co giãn 2 điểm 

HLMT8092-S2BU Mũ bảo hộ 2 điểm #8092 Rachet PANGOGARD : Xanh da trời 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8092-S2GR Mũ bảo hộ 2 điểm #8092 Rachet PANGOGARD Xanh lá cây 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8092-S2OR Mũ bảo hộ 2 điểm #8092 Rachet PANGOGARD : Cam 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8092-S2WH Mũ bảo hộ 2 điểm #8092 Rachet PANGOGARD + Trắng 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8092-S2YL Mũ bảo hộ 2 điểm #8092 Rachet PANGOGARD * Vàng 1 cái 6 cái/ thùng 

Quai nylon 4 điểm 

HLMT8092-S4BU Mũ bảo hộ 4 điểm #8092 Rachet PANGOGARD : Xanh da trời 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8092-S4GR Mũ bảo hộ 4 điểm #8092 Rachet PANGOGARD Xanh lá cây 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8092-S4OR Mũ bảo hộ 4 điểm #8092 Rachet PANGOGARD Cam 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8092-S4WH Mũ bảo hộ 4 điểm #8092 Rachet PANGOGARD * Trắng 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8092-S4YL Mũ bảo hộ 4 điểm #8092 Rachet PANGOGARD Vàng 1 cái 6 cái/ thùng 

 

Mã Mô tả Màu sắc Loại Đóng gói 

Quai co giãn 2 điểm 

HLMT8091-S2BU Mũ bảo hộ 2 điểm #8091S Pinlock PANGOGARD * Xanh da trời 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8091-S2GR Mũ bảo hộ 2 điểm #8091S Pinlock PANGOGARD : Xanh lá cây 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8091-S2OR Mũ bảo hộ 2 điểm #8091S Pinlock PANGOGARD : Cam 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8091-S2WH Mũ bảo hộ 2 điểm #9001S Pinlock PANGOGARD + Trắng 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8001-S2YL Mũ bảo hộ 2 điểm #8091S Pinlock PANGOGARD * Vàng 1 cái 6 cái/ thùng 

Quai nylon 4 điểm 

HLMT8091-S4BU Mũ bảo hộ 4 điểm #8091S Pinlock PANGOGARD Xanh da trời 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8091-S4GR Mũ bảo hộ 4 điểm #8091S Pinlock PANGOGARD Xanh lá cây 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8091-S4OR Mũ bảo hộ 4 điểm #8091S Pinlock PANGOGARD Cam 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8091-S4WH Mũ bảo hộ 4 điểm #8091S Pinlock PANGOGARD : Trắng 1 cái 6 cái/ thùng 
HLMT8091-S4YL Mũ bảo hộ 4 điểm #8091S Pinlock PANGOGARD Vàng 1 cái 6 cái/ thùng 
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Bảo vệ Đầu và Mặt 

 

 

Khóa gài dây treo Pangogard 
 

Khóa chốt dây treo Pangogard 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
• Làm bằng nylon 

HLMT4

092ZZ 

HLMT4091ZZ 

• Dây treo 6 điểm cao cấp với khóa chốt hoặc gài độc 

đáo mang đến sự thoải mái và bảo vệ tối ưu. 
 

• Dễ dàng điều chỉnh 

• Băng thấm mồ hồi PCV có thể thay thế 

 
 

 
Quai đeo co giãn Pangolin 

 

• Dây đeo đàn hồi chất lượng cao, dễ điều chỉnh để tăng 

cường tính an toàn. 

• Tương thích với mọi loại mũ 

 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu sắc Loại Đóng gói 

HLMT4057ZZ Co giãn 2 điểm+ 
W2cm x 

37 cm 
Xám 1 cái 1 cái 

 

 

 

 

 

Quai có đỡ cằm 

• Dây nylon thoải mái 
• Dễ dàng điều chỉnh vừa vặn 

• Bổ sung đệm cao su đỡ cằm 

 

Mã Mô tả Cỡ Màu sắc Loại Đóng gói 

HLMT0021GR Quai đeo + 
W1.8 cm 

x 45 cm 

Xanh lá 

cây 
1 cái 1 cái 

 

Quai đeo nylon 4 điểm Pangolin 
 

 

• Quai nylon thoải mái 

• Quai 4 điểm tăng cường an toàn 

• Dễ dàng điều chỉnh 

• Thích hợp với mọi loại mũ 
 

Mã Mô tả Cỡ Màu sắc Loại Đóng gói 

HLMT4059ZZ Quai đeo nylon 
W1.5 cmx 

43 cm 

Strap 

Xám 1 cái 1 cái 

Phụ kiện 

Mã Mô tả Màu sắc Loại Đóng gói 

HLMT4091ZZ Khóa chốt PANGOGARD ,8001-

S , 9001-S: 
Đen/ Xanh 

da trời 

1 Cái 1 Cái 

HLMT4092ZZ 
Khóa gài  PANGOGARD , 8002-S 

, 9002-S* 

Đen/ Xanh da 

trời 1 Cái 1 Cái 

HLMT4091MZ Khóa chốt PANGOGARD ,8091-

S+ 

Đen/ Xanh da 

trời 1 Cái 1 Cái 

HLMT4092MZ Khóa gài PANGOGARD , 8092-S* 
Đen/ Xanh da 

trời 1 Cái 1 Cái 
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 Bảo vệ Đầu và Mặt 

Mũ lưỡi trai 

 

• Sản xuất từ PE (Polyethylene), trọng lượng nhẹ và 

thoải mái 

• Thông gió cả hai mặt 

• Thích hợp cho môi trường làm việc hạn chế 

• Khóa chốt dây treo 

 
 

  Phụ kiện đầu và tấm che mặt  
 

 

Khung gắn tấm che mặt Khung nhôm gắn phụ kiện 

 
  EN 166-B, ANSI  CE, ANSI 

 Khung gắn và tấm che mặt nhẹ và dễ lắp 

 Tương thích với một loạt các tấm che. Điều chỉnh 

khóa gài đơn giản. 

 Cơ chế lật lên cho phép tấm che được đặt ở nhiều vị trí. 

 Tương thích với tấm che mặt HLMT0028 hoặc 

HLMT0030 

Mã Mô tả Màu sắc        Loại Đóng gói 

HLMT0037YL Khung #B1YL+ Vàng 1 set 1 set 

 

 
Tấm che mặt hàn 

Khung nhôm tương thích với mũ bảo hiểm an toàn của 

Pangogard. 

 Có thể điều chỉnh để phù hợp với vành mũ bảo hiểm. 

 Ba cơ chế khóa vị trí 

 Tương thích với tấm che mặt HLMT0028 hoặc HLMT0030 

 
 

 

 
 

 

Kính trong 

gas 
CE, ANSI Z87+

  CE, ANSI Z87+ 

 

• Được sản xuất từ Polycarbonate phủ chất ức chế UV/IR 

• Có thể được sử dụng trong hầu hết các hoạt động hàn hoặc hàn khí. 

• Bọc mép và viền nhôm có thể điều chỉnh 

• Lớp phủ chống mài mòn để kéo dài tuổi thọ. 

• Tương thích với các mẫu khung HLMT0037 hoặc HLMT0038 

• Kính râm lọc UV/IR 5. 

 
Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

HLMT0028

ZZ 

Tấm che mặt 

#FC48G5+ 

8in x 

15.5in. 
Đen 1 cái 1 cái 

• Sản xuất từ tấm Polycarbonate trong suốt chịu lực. Độ dày 1 mm 

• Đồng thời bảo vệ chống lại tác động của hóa chất và/hoặc kim loại nóng 

chảy. 

• Bọc mép và viền nhôm có thể điều chỉnh 

• Lớp phủ chống mài mòn để kéo dài tuổi thọ. 

• Tương thích với các mẫu khung HLMT0037 hoặc HLMT0038 

Mã Mô tả Cỡ Màu Loại Đóng gói 

HLMT0030

ZZ 
Kính trong #FC48+ 

8in x 

15.5in. 

Trong 

suốt 
1 cái 1 cái 
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Mã Mô tả Màu sắc Loại Đóng gói 

HLMT0038YL 
Aluminium Headgear 

#A3+ 
Đen  1 cái 1 cái 

Mã  Mô tả Màu sắc Loại Đóng gói 

HLMT0002BU Mũ lưỡi trai + Xanh da trời 1 cái 

 

1 cái 

 
HLMT0002GR Mũ lưỡi trai Xanh lá cây 1 cái 1 cái 
HLMT0002OR Mũ lưỡi trai Cam 1 cái 1 cái 
HLMT0002WH Mũ lưỡi trai + Trắng 1 cái 1 cái 
HLMT0002YL Mũ lưỡi trai + Vàng 1 cái 1 cái 

 

Bọc da trùm đầu dùng cho hàn 

 Sản xuất từ da, chịu nhiệt và 

lót hoàn toàn. 

 Bảo vệ chống lại vẩy hàn 

 Chiều dài 18 inch đảm 

bảo độ che phủ vai. 

Mã Mô tả Cỡ Loại Đóng gói 

HLMT0012ZZ Bọc da trùm đầu Dài 18 inch 1 cái 1 cái 

 

 
 

Sản xuất từ spunbound polypropylene 

không dệt. 

Bảo vệ chống bụi và/hoặc bảo vệ sản 

phẩm 

Sử dụng trong chế biến thực phẩm, bệnh 

viện, phòng sạch, điện tử và công nghiệp 

nói chung. 

 

Bọc spunbond trùm đầu công nghiệp dùng một lần 

B
ảo vệ 
Đ
ầu

 và m
ặt 

Mã Mô tả Màu sắc Loại Đóng gói 

HLMT0010BU Bọc trùm đầu dùng 1 lần + Xanh da trời 1 gói 100 cái/ gói 

HLMT0010WH Bọc trùm đầu dùng 1 lần + Trắng 1 gói 100 cái/ gói 
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Bảo vệ Đầu và Mặt  
 

 

  Mũ bảo hộ hàn tự động làm tối (Speedglas)  
 

 

 

 

 
EN 379 Class 1/2/2/3  

EN 166 Class FT 

EN 166 Class S  

EN 175 Class F  

ANSI Z87.1-2010 

Mũ hàn 3M 10V 

 

 

 

 
EN 379, EN 166 

EN 175 Level B, 

EN 169  

ANSI Z87.1-2003 

Mũ hàn Speedglas 3M 100V 

 

 

 

 
EN 379, EN 

175 Level B 

ANSI Z87.1-

2003 

 

Mũ hàn Speeglas 3M 9100XX 

ĐỘ RÂM 
•  10 - 12 •   8 - 12 •  5, 8, 9 - 13 

• Trạng thái sáng : bóng 3 

Tầm quan sát •    44 x 93 mm. • 73 x 107 mm. 

Thời gian 

chuyển đổi 

sáng - tối 

(tương đối) 

•  0.1ms @ 73 °F (23 °C) 

• 2 Level • 3 Level 
• 5 level 

Thời gian 

chuyển đổi tối 

- sáng 

 

•   40 -250 ms 

 

•   100-250 ms 

 

• 40-1,300 ms 

- • 7 level 

Chất liệu • Polypropylene (chịu lực & kháng ẩm) • Polyamide (chịu lực & kháng ẩm + kháng nhiệt) 

 

Thoát khí 

 

- 

 

• Thiết kế để chuyển hướng khói 

Trọng lượng • 390 g • 440 g • 545 g 

Pin • 1,500 hours • 2,000 hours 

Chỉ thị - • Có (báo pin yếu) 

Tự động ngắt - • Có (Sau  60 giây) 

Thời lượng pin 

(tương đối) 
• 12 tháng • 24 tháng 

Thích hợp với • Hàn GMAW,MIG/MAG, GTAW,TIG (Electric current 10 A) và Hàn Plasma • Hàn GMAW,MIG/ MAG,GTAW 

& Hàn Plasma 

 Mã Mô tả Màu Loại Mã Mô tả Màu Loại Mã Mô tả Màu Loại 

 
3M-101101 

Mũ bảo hộ Hàn 

#3M-101101 10V 
Đen 1 cái 

3M-

751120 

Mũ bảo hộ Hàn 

#3M-751120 100V 
Xám 1 cái 

3M-

5018250 

Mũ bảo hộ Hàn 

#501825 3M9100 
Đen 1 cái 
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