
 
 

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΩΝ (Simunition)   

 

Simunition  To πιο ρεαλιστικό και αποτελεσματικό σύστημα εκπαίδευσης στον 
κόσμο! Σχεδιάστηκε για σενάρια επιχειρήσεων και για να επιτρέπει στους χρήστες 
να χρησιμοποιούν με ασφάλεια χρωμοβολίδες FX. 

Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού κατά την διάρκεια των ασκήσεων η σειρά 
Simunition  ανέπτυξε μία πλήρη σειρά προστατευτικού εξοπλισμού FX για άντρες και 
γυναίκες .  

Σε συμπλήρωση της βασικής σειράς προστατευτικών για το κεφάλι, τον λαιμό και τα 
γεννητικά όργανα, υπάρχουν προστατευτικά γιλέκα, γάντια, παντελόνια και μανίκια.  

Όλα είναι ελεγμένα και πιστοποιημένα από την  Simunition.  

Είναι άνετα, ελαφριά και επιτρέπουν στον χρήστη να κινηθεί φυσικά και ελεύθερα.  

Όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας FX 9000 είναι σχεδιασμένος να προστατεύει από όλα τα 
διαμετρήματα των χρωμοβολίδων Simunition  

 

ΚΡΑΝΟΣ FX® 9002 

 

Συμπαγής κατασκευή για πλήρη προστασία της κεφαλής, 
προσφέρει περιφερειακή όραση 180º, και φέρει 
αντιθαμβωτική και αντιχαρακτική προσωπίδα.  

Μπορεί να φορεθεί και πάνω από γυαλιά οράσεως.  

Το κέλυφος είναι εύκολο στο καθαρισμό και φτιαγμένο 
από νάιλον υψηλής ποιότητας και αντοχής.  

Τοποθετείται με ρυθμιζόμενους ιμάντες στήριξης. 

Είναι διαθέσιμη σε μπλε και μαύρο χρώμα.   

 



 
 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ FX® 9003 

 

 

O προστατευτικός εξοπλισμός κεφαλής FX® 9003 
προσφέρει στήριξη στο πιγούνι για καλύτερη 
στόχευση. Είναι συμβατός με τους περισσότερους 
τύπου επιχειρησιακών κρανών καθώς και κάποιους 
τύπους γυαλιών νυχτερινής όρασης.  

Έχει προηγμένη διαπνοή, αεραγωγούς φακών και 
εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατότητα μεταφοράς ήχων 
και ομιλίας. Μπορεί να φορεθεί πάνω από γυαλιά 
οράσεως καθώς και πάνω από γυαλιά τύπου ESS και 
REVISION. Σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει άνεση  
φέρει αντιθαμβωτικό και αντιχαρακτικό γυαλί και 
σκελετό από συμπαγές πολυμερές. Διατίθεται με 
αποσπώμενο πάνω συμπαγές μέρος, ώστε να 
χρησιμοποιείται χωρίς κράνος. Ο εξοπλισμός είναι 
ιδιαίτερα άνετος, ελαφρύς, εύκολος στον καθαρισμό 
και βγαίνει σε ένα μέγεθος. Διατίθεται σε μαύρο και 
μπεζ χρώμα.  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ FX® 9000 

 

Συμβατή με τους περισσότερους τύπους κρανών Kevlar, 
η προσωπίδα αποτελείται από δύο κομμάτια και 
επιτρέπει την επικοινωνία κατά την διάρκεια των 
ασκήσεων.  

Σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει άνεση  φέρει 
αντιθαμβωτικό και αντιχαρακτικό γυαλί και σκελετό 
από συμπαγές πολυμερές. Προσφέρει στήριξη στο 
σαγόνι για χρήση με μεγάλα όπλα και είναι συμβατή με 
του περισσότερους τύπους γυαλιών νυχτερινής όρασης.  

Είναι εύκολη στον καθαρισμό και διατίθεται σε ένα 
μέγεθος και μαύρο χρώμα. 

 



 
 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ FX® 
9000 

          

Φοριέται άνετα γύρω από τον λαιμό.  

Το κολάρο παράγεται από ιδιαίτερα 
ανθεκτικό υλικό.  

Διατίθεται σε δύο μεγέθη S/M και L/XL 

 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ  

ΟΡΓΑΝΩΝ  FX® 9000 

 

Σχεδιασμένο για εξωτερική χρήση, 
παράγεται από ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό 
και έχει τρεις ρυθμιζόμενους ιμάντες.  

Διατίθεται σε μαύρο χρώμα και σε 
γυναικεία και αντρική έκδοση.  

 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΠΡΑΤΣΩΝ 
FX® 9000 

 

Μπαίνουν και βγαίνουν εύκολα σαν 
μανίκια, έχουν ένα μέγεθος και είναι 
κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό.  

Διατίθενται σε μαύρο και χακί. 

 

 

 



 
 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ FX® 
9000 

 

Προσφέρει εξαιρετική προστασία θώρακα 
και είναι κατασκευασμένο από ιδιαίτερα 
ανθεκτικό υλικό. Ανθεκτικό στην βαριά 
χρήση και στο σκίσιμο.  

Διατίθεται σε αντρική και γυναικεία 
έκδοση (επιπλέον ενίσχυση στήθους) σε 
μαύρο χρώμα.   

 

 

ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FX® 
9000 

 

Προσφέρει προστασία της περιφέρειας 
και τον γοφών. Είναι φτιαγμένη από 
υψηλής ποιότητας υλικό και συμβατή με 
την ζώνη εργασίας του χρήστη.  

Διατίθενται σε μεγέθη S, M , L, και XL σε 
μαύρο χρώμα. 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΟΝΤΟ 
ΣΑΚΑΚΙ FX® 9000 

 

Προσφέρει εξαιρετική προστασία. είναι 
κατασκευασμένο από ιδιαίτερα ανθεκτικό 
υλικό.  Διατίθεται σε ένα μέγεθος και σε 
μαύρο χρώμα. 
 

 

 


