
PRIJSACTIE
Speciale nettoprijzen excl. BTW, geldig t/m 31- 05-2018

CATEGORIE III

hoog risico

HOOG RISICO DOOR TE VEEL LAWAAI.
Belangrijke wijzigingen op het gebied van gehoorbescherming  
door de nieuwe PBM-verordening 2016/425.



WAT VERANDERT ER ?
Vooral lawaai op de werkplek wordt maar al te vaak 
onderschat en niet als schadelijk beschouwd.

Daarbij is gehoorverlies in Europa een toenemend, zwaar-
wegend probleem en de meest algemeen erkende 
beroepsziekte. 
De ziekte is zo verraderlijk omdat deze zich langzaam ont-
wikkelt en ongeneeslijk is. De bijzondere tragiek is, dat elk 
afzonderlijk geval van gehoorverlies met de juiste gehoor-
bescherming 100% voorkomen had kunnen worden. 

Daarom is het volkomen logisch dat de Europese Unie 
schadelijk lawaai nu erkent als onomkeerbaar gevaar 
voor de gezondheid en gehoorbeschermingsproduc-
ten opwaardeert naar de nieuw PBM-verordening 
2016/425 in de risicocategorie III.
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Categorie I (laag risico)

Persoonlijke beschermingsmiddelen waarvan de effectiviteit door de gebruikers 
zelf kan worden ingeschat en beoordeeld (bijv. handschoenen voor tuinwerk-
zaamheden, veiligheidsbrillen tegen zonlicht, wintermutsen en dergelijke).

Categorie II (gemiddeld risico)

Persoonlijke beschermingsmiddelen, die tegen specifieke gevaren, 
die niet in Categorie I of III worden opgevoerd, beschermen.  
Tot deze categorie behoren bijvoorbeeld veiligheidshelmen, 
veiligheidshandschoenen voor lassers en beugelbrillen.

Categorie III (hoog risico)

Persoonlijke beschermingsmiddelen, die tegen dodelijke gevaren 
of onomkeerbare gezondheidsschades moeten beschermen (bijv. 
apparaten voor valbeveiliging, vlamwerende kleding, adembescher-
mingstoestellen etc.). Naast laboratoriumtests en typegoedkeuring 
is hier ook een jaarlijkse interne productietest verplicht. De identi-
teitscode van de aangemelde instantie moet direct naast de CE-mar-
kering op het beschermingsartikel worden vermeld .

+

2

www.hoffmann-group.comPSA Gehoorbescherming



WELKE GEVOLGEN HEEFT DEZE WIJZIGING?
Voor producenten: 
Er moeten strengere kwaliteitswaarborgprocedures 
worden toegepast, evenals een nieuwe CE-markering.

Voor medewerkers: 
De nieuwe verordening biedt gebruikers van gehoorbe-
schermingsproducten meer veiligheid omdat het bescher-
mingsvermogen van de producten nu moeten voldoen aan 
strenge voorwaarden.

Voor veiligheidsfunctionarissen: 
Vraag uw gehoorbeschermingsproducten uitsluitend aan 
bij vertrouwde aanbieders, die op de hoogte zijn van de 
wijzigingen en die voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Verder bent u verplicht om de gebruikers dienovereenkom-
stig te instrueren. Ook hierbij willen we u graag ondersteu-
nen. Meer informatie vindt u aan het einde van deze 
brochure.
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➋➌

HOE FUNCTIONEERT HOREN 
EN WAT IS HET EFFECT VAN 
LAWAAI OP DE GEZONDHEID?

➍

➊  Geluidsgolven (fluctuerende lucht-
druk) passeren de gehoorgang 

➋  Trommelvlies, dat de trillingen  
naar de 

➌  Gehoorbeentjes overbrengt. Deze 
sturen de trillingen door naar het

➍  Slakkenhuis waarin zich haarcellen 
bevinden. Deze geven bij stimulatie 
een zenuwimpuls door aan de herse-
nen, waar vervolgens een auditieve 
indruk wordt gecreëerd. 

Bij te hoge geluidsbelasting knikken de haarcellen om.  
Dit proces is gedurende een bepaalde periode en tot een 
bepaalde geluidsdrukbelasting omkeerbaar.

Bij permanente overbelasting worden de haarcellen niet 
langer uitgelijnd en sterven ze af, waardoor permanente 
gehoorschade ontstaat.

Functionerende haarcellen 

Beschadigde haarcellen 
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➊
Tinnitus, gehoorschade

Verhoogd risico op hartinfarct 
en hoge bloeddruk

Verhoogde adrenaline-afgifte met 
stofwisselingsproblemen tot gevolg

Spijsverteringsproblemen

Verminderde doorbloeding

Hoofdpijn

Lawaai heeft niet alleen een schadelijk 
effect op ons gehoor, maar kan ook scha-
delijke effecten op het gehele lichaam 
hebben.
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WANNEER IS HET TE LUID ?
Geluid ontstaat door trillingen, die zich als drukgolven in de lucht voortplanten. 
Hoe krachtiger de drukgolven, hoe luider het geluid. De drukgolven zijn meet-
baar en worden aangegeven in de eenheid decibel (dB). De belasting van een 
geluidsniveau voor het oor wordt gemeten in de eenheid dB(A). 

Werknemer moet gehoorbescherming 
dragen

Pijngebied

Schadegebied

Bovenste irritatiegebied

Irritatiegebied 

Onderste irritatiegebied 

Belastingsgebied

Storend gebied 

Vliegtuigmotor

Niethamer, slaan op metalen platen

Kettingzaag, slagmoersleutel 

Slijpen, boren

Snelweg

Grasmaaimachine, verkeer

Luid gesprek

Geluidssterkte in dB

Werkgever moet gehoorbescherming 
beschikbaar stellen

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Hebt u gehoorbescherming nodig?

⌀ Geluidsniveau < 80 dB 
Impulsgeluid < 135 dB

Geen draagplicht
Beschikbaarstelling, maar 

geen draagplicht
Beschikbaarstelling en 

draagplicht

⌀ Geluidsniveau > 85 dB 
Impulsgeluid > 137 dB

⌀ Geluidsniveau 80 dB tot 85 dB of 
Impulsgeluid 135 dB tot 137 dB
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HOE BESCHERMT U ZICH CORRECT  
TEGEN LAWAAI?

  Bepaal de geluidshinder op de werkplek.

  Besteed aandacht aan persoonlijke voorkeuren, omdat deze een doorslaggevende 
invloed op de draagacceptatie hebben.

  Let  bij gehoorbeschermingsproducten op de SNR-waarde (dit geeft aan hoe sterk 
het product het lokale geluidsniveau verlaagt).

  Bij exacte kennis van de frequentie wordt de gehoorbeschermingskeuze bepaald volgens H-waarde 
(hoogfrequent), M-waarde (middelfrequent) of L-waarde (laagfrequent). In de meeste industriële 
producties komen middelfrequente geluidsbelastingen voor.

  De geluidsdemping niet te hoog kiezen (onder 70 dB restgeluidsniveau leidt dit tot overprotectie, 
hetgeen kan leiden tot communicatieproblemen en isolatiegevoel).

  Het resterende geluidsniveau moet tussen 70 en 80 dB liggen.

Bij de Hoffmann Group zijn 90 verschillende gehoorbeschermingsproducten direct  
leverbaar. Wij bieden een passende oplossing voor elk probleem.

Plus-correctie voor variatie*

+ 9 dB + 5 dB + 5 dB+ 5 dB

Let op een 100 %-gebruik van gehoorbescherming in lawaaierige werkomgevingen. 
Zelfs korte draagonderbrekingen leiden tot volledig verlies van de bescherming.  

Doelgebied

Geluidssterkte in dB

Overprotectie

Geluidsniveau: 
100 dB

*  Afhankelijk van het type gehoorbescherming moet een correctiewaarde 
voor variatie in aanmerking worden genomen.

100 % 
Draagduur

Maximale 
bescherming

Significant verminderde 
bescherming

Praktisch  
geen bescherming

99 % 
Draagduur

90 % 
Draagduur

Restgeluidsniveau: 
74 dB

SNR-waarde: 
31 dB

Correctie: 
5 dB

60 70 80 90 100

–+=
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Met de juiste uitrusting kun je volle kracht vooruit. Dat weten wij door onze bijna honderd jaar ervaring 

als gereedschapsspecialist. Nu zetten wij onze volledige expertise in om van uw onderneming één van 

de veiligste plekken ter wereld te maken. Want mensen beschermen betekent opdrachten veiligstellen.

www.hoffmann-group.com/company/psa-brand

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN  NU NIEUW BIJ DE HOFFMANN GROUP.



04
M 09 7305 Geluidsindicator 

NI100
61,90
47,–

Type 815

47
B 47 4300 Geluidsniveaumeter

233,–
222,–

Meetbereik dB(A) 32 – 130
Maximale afwijking dB(A) ±1,0
Lengte mm 255
Breedte mm 55
Hoogte mm 43
Gewicht g 195

De geluidsindicator waarschuwt de gebruiker voor mogelijke schadelijke geluidsniveaus. Door zijn geringe 
gewicht kan de indicator gemakkelijk aan de kleding worden bevestigd en waarschuwt hij door visuele 
signalen tegen mogeljke schadelijke geluidsniveaus. Het led-lampje licht rood op wanneer 85 dB(A) wordt 
overschreden en het dragen van gehoorbescherming is dan verplicht. Bij een groen oplichtende led bevindt 
het geluidsniveau zich onder 85 dB(A). Dankzij een oplaadbare accu is het apparaat geschikt voor maximaal 
200 uren gebruik.

Geluidsindicator NI-100

Accessoires gehoorbescherming

I12
Cal  
 Geluidsniveaumeter

Geluidsniveaumeter van de nauwkeurigheidsklasse 2 volgens IEC 60942.
Functie: frequentieevaluatie volgens karakteristieken A en C; actuele meetwaarde; deelmeetbereiken; 

Tijdbeoordeling (omschakelbaar: FAST 125 ms / SLOW 1 s); Min- / Max-geheugen.
Toepassing: het ideale apparaat voor dagelijkse werkzaamheden; of het nu gaat om klimaatregelings- of 

verwarmingstechniek, het meten van machinegeluid of lawaai bij verbrandingsinstallaties.
Levering: inclusief microfoon, windbescherming en batterij nr. 081556 gr. 6LR61.

Tip: geluidsniveau-kalibrator op aanvraag.

GELUIDSSTERKTE METEN
Om te worden beschermd tegen lawaai op de werkplek, is het meten of 
detecteren van gevaarlijke geluidswaarden de eerste stap in de richting 
van de veiligheid van medewerkers tegen lawaai-doofheid. De Hoffmann 
Group biedt oplossingen voor de beoordeling en meting van geluidsbe-
lastingen op de werkplek. Dit maakt naleving van wettelijke kaders en 
de selectie van optimale bescherming voor de betreffende werkplek met 
bijbehorende blootstelling aan lawaai mogelijk.

09 7305

 

47 4300 
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Rol het gehele dopje zo klein 
mogelijk op en vermijd kreu-
kels. Let erop dat uw handen 
schoon zijn.

Om de dopjes te verwijderen 
trekt u ze langzaam en met 
een lichte draaiing uit de 
gehoorgang.

Pak met de vrije hand over 
uw hoofd het oor en trek 
deze naar boven en naar 
achteren. Plaats het oordop-
je diep in de gehoorgang.

Wegwerp-oordopjes moeten 
na gebruik op de juiste wijze 
worden weggegooid.

Houdt het dopje ca. 30– 40 seconden vast, tot deze geheel 
in de gehoorgang is uitgezet. Het dopje zit goed in het oor, 
wanneer deze niet zichtbaar is vanaf de voorkant.

WEGWERPOORDOPJES
  Worden in principe in de gehoorgang geplaatst.

  Bijzonder geschikt in vochtige en warme omgeving.

  Goede dempingswaarde dankzij filtratie van de piekwaarden, 
ook bij lage frequenties.

Zo plaatst u wegwerp-oordopjes correct in de gehoorgang:

Om de SNR-waarden en daarmee een optimale bescherming te bereiken, is een correcte 
plaatsing van de oordopjes van essentieel belang.

Zo verwijdert en gooit u oordopjes op de juiste manier weg:

  Nauwelijks of geen merkbaar 
gewicht.

  Te combineren met andere 
beschermende uitrusting.

  Geen warmteophoping.

  Grote beschikbaarheid via 
dispensersystemen.

  Onjuiste plaatsing vermindert 
het dempingsvermogen.

  Gevoel van druk bij langdurig 
dragen.

  Minder geschikt bij wisselende 
geluidsomstandigheden.

+ 
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Type 250 R500 RT500 Materiaal oordopjes

04
M 09 7310 Oordopjes 

E-A-R™ CLASSIC™ II
56,20 92,– 95,–

Polyurethaan
42,70 69,90 72,20

SNR-waarde (dempingswaarde) dB(A) 28  
Inhoud paar 250 500 500  
Verpakking lose  

  Inhoud  
paar

04
M 09 7515 Oordopjesdispenserset 

One-Touch™ Pro

333,–
500

253,–

  Inhoud 
 paar

09
A 09 7512 Oordopjesdispenserset 

Bilsom® LH400-F
88,90

400
60,–

Het niet-ontvlambare polyurethaanschuim zorgt dankzij langzaam herstel en reactie op lichaamswarmte 
voor een optimale aanpassing aan de gehoorgang en garandeert daardoor een betrouwbare demping. 
Een geruwd oppervlak en vochtbestendigheid voorkomen het wegglijden in de gehoorgang. 
SNR = 28 dB (H = 30 dB; M = 24 dB; L = 22 dB).
 Gr. 250 – Doosje met 50 hersluitbare meeneemverpakkingen met elk 5 paar  

EAR Classic II voor een week.
 Gr. R500 – Navulzakje met 500 paar EAR Classic II voor 3M One-Touch Pro dispenser, nr. 097515.
 Gr. RT500 – Plastic opzetdeel met 500 paar EAR Classic II voor 3M One-Touch Pro dispenser, nr. 097515.

  Wegwerp-oordopjes

EAR Classic II

Hygiënische dispenser voor oordopjes voor eenvoudige wandmontage of vrijstaande opstelling.  
Dankzij gegarandeerde beschikbaarheid wordt het betrouwbare gebruik van gehoorbescherming 
in lawaaierige omgevingen ondersteund en is een economische uitgifte mogelijk. 
Robuuste oordopjesdispenser met een inhoud van 500 paar oordopjes.  
Door eenvoudig draaien wordt exact één oordopje afgegeven.
Levering: inclusief 4 x 500 paar oordopjes EAR Classic II. SNR = 28 dB

Tip: navulverpakking zie nr. 097310 gr. R500 en gr. RT500, 097312 gr. R500 en RT500.

  Oordopjesdispenser

One-Touch Pro 

  Oordopjes en dispenser
De nieuwe HL 400-F-dispenser in robuust full-frame-design, bestand tegen intensief gebruik.  
Inhoud 400 paar.
Levering: oordopjesdispenser Bilsom LH400-F, gevuld.  

2 navulverpakkingen elk 200 paar Bilsom 303L oordopjes (097315 Gr.R200)

_R500_250 _RT500

09 7515 

09 7512 

 Eenvoudige wandmontage dankzij universele 
plaatsing van de montageboringen.
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HERBRUIKBARE OORDOPJES
  Worden in principe in de gehoorgang geplaatst.

  Dankzij het afwasbare oppervlak herbruikbaar, zonder 
dat ze hun oorspronkelijke vorm verliezen.

  Bij het verlaten van een luidruchtig gebied kunnen de oordopjes 
worden opgeborgen in een praktische opbergbox.

  Nauwelijks of geen merkbaar 
gewicht.

  Te combineren met andere 
beschermende uitrusting.

  Koord voorkomt verliezen.

  Bewaarbox biedt opberg- 
mogelijkheid.

  Onjuiste plaatsing vermindert 
de dempingsvermogen.

  Gevoel van druk bij langdurig 
dragen.

  Minder geschikt bij wisselende 
geluidsomstandigheden.

Zo plaatst u oordopjes correct in de gehoorgang:

Om de SNR-waarden en daarmee een optimale bescherming te bereiken, 
is een correcte plaatsing van de oordopjes van essentieel belang.

Pak het oordopje met een 
hand bij de steel. Trek met  
de andere hand het oor naar 
boven en naar achteren 
terwijl u het oordopje in de 
gehoorgang plaatst. Naar 
boven en naar beneden 
trekken gedurende het 
plaatsen verhoogt de 
beschermende werking.

Kleine opbergbox, afhanke-
lijk van de producent met 
riemclip of niervorm, maakt 
praktisch opbergen van 
de oordopjes na gebruik 
mogelijk. 

Via het koord kunnen de oor-
dopjes bij korte werkpauzes 
om de nek worden gehangen. 
Let op schone kleding.

Zelfs bij correcte plaatsing 
is het oordopje van 
buitenaf te zien.

+ 
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Inhoud paar  Materiaal oordopjes

09
A 09 7635 Oordopjes 

SMARTFIT®
1,25

50 TPE
1,–

SNR-waarde (dempingswaarde) dB(A) 30   

Inhoud paar 100 Materiaal oordopjes

09
A 09 7570 Oordopjes 

TRUSTFIT™
71,50

Polyurethaan
57,20

SNR-waarde (dempingswaarde) dB(A) 36  

Inhoud paar  Materiaal oordopjes

04
M 09 7620 Oordopjes, set, 50 paar 

E-A-R™ Ultrafit™ X
2,28

50 TPE
1,73

SNR-waarde (dempingswaarde) dB(A) 35   

  Herbruikbare oordopjes met koord, voorgevormd

  Herbruikbare oordopjes met koord, voorgevormd

De herbruikbare oordopjes zorgen door hun hoge dempingsvermogen in relatief  luide werkomgeving voor 
een betrouwbare bescherming. De comfortabele pistoolgreep zorgt voor een vereenvoudigde plaatsing in de 
gehoorgang. SNR = 35 dB (H = 35 dB, M = 32 dB, L = 30 dB).
Levering: inclusief opbergbox met riemclip.

EAR Ultrafit X

De oordopjes bestaan uit thermoplastische elastomeer. Dit materiaal zorgt voor een individuele  
aanpassing van de oordopjes aan de anatomische vorm van de gehoorgang door lichaamswarmte.  
SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 27 dB, L = 23 dB).
Levering: inclusief niervormige opbergbox.

Smart Fit 

  Herbruikbare oordopjes met steel
Schuim-oordopjes met ergonomisch gevormde schacht, voor het gemakkelijk plaatsen van de oordopjes 
in de gehoorgang. Het zachte schuim met kuiltjes aan de punt is gemakkelijk in te knijpen en kan zacht en 
probleemloos in het oor worden geplaatst, zonder te moeten worden opgerold. 
Na reiniging opnieuw te gebruiken.

09 7620

 

09 7635 

09 7570  
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Pak de beugel met beide 
handen onder de kin. 

De vervuilde dopjes van de 
beugel trekken.

Door het omhoog en naar 
beneden trekken van het 
oor gedurende de plaatsing, 
wordt het dempingsvermo-
gen vergroot.

De nieuwe dopjes met een 
lichte draai op de beugel 
steken.

Om de passing te contro-
leren drukt u in een luide 
omgeving beide dopjes 
licht naar binnen. Er zou dan 
geen groot verschil hoorbaar 
mogen zijn.

Zo draagt u oordopjes met beugel correct:

Om de SNR-waarden en daardoor een optimale bescherming te bereiken, 
is het correct dragen van de oordopjes met beugels van essentieel belang.

Zo verwisselt u de dopjes van beugelgehoorbescherming:

OORDOPJES MET BEUGEL
  Eenvoudig in gebruik en comfortabel te dragen.

  Oordopje zit niet in de gehoorgang, maar sluit vanaf de buitenzijde 
af, waardoor een aangenaam draaggevoel ontstaat.

  Snel op- en afzetten.

  Geschikt voor werkomgevingen met hoge temperaturen, omdat er 
geen warmteophoping ontstaat.

  Dopjes kunnen worden verwisseld, beugel kan verder worden gebruikt.

  Snel en eenvoudig  
in het gebruik.

  Aangenaam draaggevoel.

  Gering gewicht.

  Laag dempingsvermogen.

  Overdrachtgeluid door schu-
rende veiligheidskleding.

  Foutieve plaatsing verlaagt 
het dempingsvermogen.

+ 
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04
M 09 7672 Oordopjes met beugel 

E-A-R™ Reflex™
7,45
5,65

SNR-waarde (dempingswaarde) dB(A) 26

04
M 09 7673

Reserve-oordopjes, set, 
 25 paar 
E-A-R™ Reflex™

70,50

53,60

SNR-waarde (dempingswaarde) dB(A) 26
Inhoud paar 25

  Materiaal oordopjes

09
A 09 7655 Oordopjes met beugel 

QB2®
5,10

Polyurethaan
4,10

SNR-waarde (dempingswaarde) dB(A) 24  

  Materiaal oordopjes

09
A 09 7656

Reserve-oordopjes, set,  
50 paar 
QB2®

129,–
Polyurethaan

103,20

SNR-waarde (dempingswaarde) dB(A) 24  
Inhoud paar 50  

  Materiaal oordopjes

02
E 09 7690 Oordopjes met beugel 

conisch
3,80

Polyurethaan
3,30

SNR-waarde (dempingswaarde) dB(A) 20  

  Materiaal oordopjes

02
E 09 7691

Reserve-oordopjes, set,  
10 paar 
conisch

6,90
Polyurethaan

5,90

SNR-waarde (dempingswaarde) dB(A) 20  
Inhoud paar 10  

  Materiaal oordopjes

02
E 09 7695 Oordopjes met beugel 

rond
2,95

Polyurethaan
2,55

SNR-waarde (dempingswaarde) dB(A) 20  

  Materiaal oordopjes

02
E 09 7696 Reserve-oordopjes, set, 20-teilig 

rond

5,90
Polyurethaan

5,10

SNR-waarde (dempingswaarde) dB(A) 20  
Inhoud paar 10  

  Oordopjes met beugel

Innovatieve scharnierende hoofdbeugel met vele instelmogelijkheden en optimale aanpassing aan de drager. 
De conische dopjes zijn geschikt voor alle gehoorganggroottes en zijn dankzij de praktische steel eenvoudig 
te verwisselen. SNR = 26 dB (H = 29 dB, M = 22 dB, L = 18 dB).

EAR Reflex 

Geschikt voor: nr. 097672 oordopjes met beugel EAR Reflex.

  Oordopjes met beugel

De peervormige oordopjes zitten slechts gedeeltelijk in het oor, om het draagcomfort en de bescherming 
ideaal met elkaar te combineren. Een gepatenteerd beugeldesign beschermt de oordopjes voor verontreini-
gingen bij het wegleggen van de beugel. Oordopjes zijn eenvoudig te verwisselen. 
SNR = 24dB (H = 26dB, M = 20dB, L = 19dB).
Speciale accessoires: reserve-oordopjes, set 50 paar.

QB2 

Geschikt voor: nr. 097655 oordopjes met beugel QB2.
Levering: 50 paar reserve-oordopjes, peervormig QB2.

Gehoorbescherming met ergonomisch gevormde beugel en conische PU-dopjes 
voor alle gehoorganggroottes. De dopjes bestaan uit twee componenten en zijn 
daardoor bijzonder gemakkelijk te verwisselen. Dankzij een praktische schar-
nierfunctie zijn de oordopjes individueel instelbaar en is de beugel in meerdere 
posities te dragen. SNR = 20 dB (H = 25 dB, M = 17 dB, L = 15 dB).

  Oordopjes met beugel

Geschikt voor: nr. 097690 oordopjes met beugel, conisch.

Klassieke oordopjes met beugel met ronde PU-dopjes en daardoor een geringe 
indringdiepte in de gehoorgang. Voorkomt irritatie of drukgevoel bij een lage 
geluidsbelasting. SNR = 20 dB (H = 25 dB, M = 15 dB, L = 13 dB).

Geschikt voor: nr. 097695 oordopjes met beugel, rond.

09 7672

 

09 7673

 

09 7655 

09 7656

 

09 7690

 09 7691

 

09 7695

 
09 7696
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Klap de kappen bij opvouwba-
re gehoorkappen van binnen 
naar buiten in.

Om lekkages te voorkomen 
zouden haar of brillenpoot-
jes zich niet tussen de oren 
en de gehoorbescherming 
mogen bevinden. 

Plaats de kappen over uw 
oren.

De oren mogen niet meer 
zichtbaar zijn.

Beugelpositie instellen door 
naar boven- en naar bene-
den schuiven.

Zo gebruikt u gehoorkappen correct:

Om de SNR-waarden en daardoor een optimale bescherming te bereiken, 
is het correct dragen van de gehoorkappen van essentieel belang.

Hier moet u bij het gebruik op letten:

Eenvoudige montage en afnemen 
van de gehoorkappen door 
eenvoudig op- of afklikken.

De gehoorbescherming kan 
bij niet gebruiken gemak-
kelijk naar boven worden 
weggeklapt.

  Hoge dempingscapaciteit 
mogelijk.

  Eenvoudige hantering.

  Geen drukgevoel in het oor.

  Eenvoudige draagcontrole.

  Zweten onder de kappen.

  Hoger gewicht.

  Niet willekeurig met andere 
veiligheidsuitrusting te 
combineren.

GEHOORKAPPEN
  Bijzonder geschikt bij wisselende geluidsniveaus en voor werken 

in vuile omgevingen.

  De oorkap omsluit het gehele oor.

  Hoofdbeugel zorgt voor een stabiele en comfortabele passing.

  Invoeren in de gehoorgang niet nodig.

  Met name geschikt voor zeer krappe en drukgevoelige gehoorgangen.

  Hoofd-, nek- of kinbeugel en geschikte houders voor montage aan een 
veiligheidshelm zijn leverbaar.

+ 
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Type STEEL

02
E 09 7795 Gehoorkappen

16,70
14,40

SNR-waarde (dempingswaarde) dB(A) 33

Type FOLD

02
E 09 7795 Gehoorkappen

12,70
10,90

SNR-waarde (dempingswaarde) dB(A) 32

Type L1 L2 L2F L3

09
A 09 7760 Gehoorkappen 

Bilsom® Leightning®
14,70 21,90 25,80 25,80
11,80 11,80 20,60 20,60

SNR-waarde (dempingswaarde) dB(A) 30 31 32 34

  Gehoorkappen
 Gr. STEEL – Gehoorkappen met stabiele stalen beugel en hoge 

dempingswaarde. Betrouwbare bescherming bij gelijktijdig 
hoog draagcomfort dankzij gevoerde hoofdbeugel.  
SNR = 33 dB (H = 36 dB; M = 29 dB; L = 21 dB).

 Gr. FOLD – Opvouwbare gehoorkappen maken eenvoudig inklappen 
op zakformaat mogelijk. Gevoerde hoofdbeugel in slanke 
constructie voor reducering van warmteophoping onder 
de beugel.  
SNR 32 dB (H = 36 dB; M = 29 dB; L = 21 dB).

De Bilsom gehoorkappen uit de Leightning-serie kenmerken zich door hun hoge bescherming tegen lawaai en optimaal draagcomfort. Dankzij de robuuste en 
vormstabiele constructie zijn de duurzame gehoorkappen ook geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden. Individuele aanpassing d.m.v. 
telescopische hoogteverstelling.
 Gr. L1 – SNR = 30 dB (H = 31 dB, M = 28 dB, L = 23 dB).
 Gr. L2 – SNR = 31 dB (H = 31 dB, M = 29 dB, L = 23 dB).
 Gr. L2F – Zeer goed zichtbare, fluorescerend gecoate gehoorkappen met inklapbare hoofdbeugel. Zeer geschikt voor werken bij slechte 

lichtverhoudingen of in het donker. SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).
 Gr. L3 – SNR = 34 dB (H = 33 dB, M = 32 dB, L = 27 dB).

Tip: hygiënesets voor Leightning-serie onder nr. 097761.

  Gehoorkappen

_STEEL

 

 HOLEX GEHOORKAPPEN

_FOLD
 

_L1

 

_L2

 

_L2F

 

_L3

 

Slanke kappen
bij gelijktijdig goede demping.

Stabiele stalen beugel
voor betrouwbare bescherming en  

gelijkblijvende aandrukkracht.

Eenvoudig verstellen 
van de hoofdbeugel

Gevoerde hoofdbeugel
voor hoog draagcomfort.
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Automatisch zenden via spraakher-
kenning of handmatig zenden via 

spreekknop. Zendvermogen instelbaar. 
Gesproken menusturing.

Oplaadbare Li-ion-accu‘s 
 met oplader.

Bescherming tegen lawaai met 
een SNR-waarde van 34 dB

Microfoons aan buitenzijde maken het 
horen van omgevingsgeluiden mogelijk.

Aansluitmogelijkheid via een 
kabel voor externe apparaten 
(zender/smartphone).

Communicatie zonder aanmelding en 
kosten op acht kanalen over een afstand 
tot maximaal 2000 meter.

GEHOORBESCHERMING MET SPECIALE FUNCTIES
  Communicatie en bescherming bij hoge geluidsbelasting.

  Geluidsniveau-afhankelijke dempingstechnologie, om waarschuwingen 
en instructies hoorbaar te kunnen ontvangen.

  Schadelijk lawaai wordt beperkt tot een piek van minder dan 82 dB, 
om het gehoor te beschermen.

  Waarschuwingssignalen, gesprekken en procesgeluiden zijn goed waarneembaar.

  In combinatie met een radioapparaat of mobiele telefoon kan ook zonder storingen 
worden gecommuniceerd over grotere afstanden.

  Aanvullende functies: volumeregeling van de niveauafhankelijke functie, balance- 
regeling, equalizer en volumeregeling voor externe ingangssignalen.

  Voor een veeleisende 
werkomgeving.

  Communicatie via zender 
of smartphone.

  Ingebouwde entertain-
ment-elektronica voor 
monotone werkzaamheden.

  Omgevingsgeluiden worden 
gehoord en impulslawaai wordt 
auto matisch geregeld.

  Niet geschikt voor sporadisch 
gebruik.

  Hoger gewicht.

  Warmteophoping onder 
de kappen.

Uw voordelen bij gehoorbeschermers met speciale functies:

  Kosten reduceren.

  Motivatie verhogen.

  Veiligheid waarborgen.

  Productiviteit verhogen.

+ 
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Type  

04
A 09 7799 Gehoorkappen, piekafhankelijk 

Peltor LiteCom Plus
827,–
725,–

SNR-waarde (dempingswaarde) dB(A) 34
Gewicht incl. accu‘s g 464

  Geluidsniveau-afhankelijke gehoorkappen

Geluidsniveau-afhankelijke high-performance-gehoorbescherming met geïntegreerde zender in de oor-
kappen. Twee niveau afhankelijke uitwendige microfoons geven omgevingsgeluiden zoals stemmen of 
waarschuwingssignalen met een aangenaam volume via de oorkappen door. De ingebouwde tweeweg-zen-
dertechniek maakt communicatie met andere LiteCom gehoorkappen en zenders mogelijk. De lawaai-onder-
drukkende dynamische microfoon zorgt voor een eenvoudige communicatie, ook in een luide omgeving. 
Bij high-performance bedraagt de reikwijdte maximaal drie kilometer. De headset werkt met het aanmeldvrije 
PMR 466 standaard en heeft daarom precies 8 kanalen in het frequentiebereik van 466 Mhz. De drie toetsen 
zijn zelfs met handschoenen gemakkelijk te bedienen. Spraakgestuurd zenden (VOX) zonder toetsbe-
diening en automatische uitschakelfunctie. Via de externe audio-ingang bestaat ook de mogelijkheid een 
smartphone aan te sluiten. De headset beschikt over een oplaadbare 3,7 V Lithium-ionen accu.  
SNR = 34 dB (H = 35 dB, M = 32 dB, L = 25 dB).
Norm: EN 352-4; EN 352-6
Toepassing: voor de communicatie op veeleisende werklocaties met hoge geluidsbelasting.
Levering: inclusief accu, oplader, extra hygiënekit en microfoonhoes.

Peltor Litecom Plus headset

09 7799

 

Gehoorbescherming met 
 speciale functies

Passieve gehoorbescherming 
conform EN 352-1

Geluidsniveau-afhankelijke gehoorbescherming 
conform EN 352-4, resp. EN 352-7

09 7798
09 7797 09 7786 09 7769_PRO 

Met communicatie-
inrichting (zender) 
conform EN 352-6

Met communicatie inrichting 
(zender) conform EN 352-6

Met entertainmentfunctie 
(Radio, MP3, Smartphone) 
conform EN 352-8
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Type  

04
A 09 7797 Oordopjes, piekafhankelijk 

Peltor LEP-100
395,–
350,–

SNR-waarde (dempingswaarde) dB(A) 32

  Geluidsniveau-afhankelijke oordopjes
De 3M Peltor tactische oordopjes zijn uitgerust met hypermoderne niveau-afhankelijke functie en bieden een 
dynamische regeling van externe geluiden. De digitale oordopjes versterken zachte geluiden zoals stem-
men en dempen plotseling optredend, gehoorbeschadigend lawaai. De drager kan de gehoorbescher-
ming intuïtief via een toets bedienen en het basisvolume aan het begin individueel instellen. De oordopjes 
zijn klein en licht en daarom aangenaam te dragen – ook gedurende een langere tijd. De Lithium-ion-accu‘s 
garanderen een gebruiksduur van maximaal 16 uren. Met de praktische, draagbare oplaadkoffer zijn ze overal 
snel en eenvoudig op te laden. SNR = 32dB (H = 31dB, M = 30dB, L = 29dB) met 3M Ultrafit-oordopjes.  
SNR = 38 dB (H = 37 dB, M = 36 dB, L = 34 dB) met 3M Torque-oordopjes.
Norm: EN 352-2; EN 352-7
Toepassing: voor communicatie in veeleisende omgevingen met hoge en wisselende lawaaibelasting.
Levering: inclusief mobiel laadstation met 3 AA-batterijen nr. 081556 gr. LR6 OF  

USB-aansluiting (Micro B). En de oordopjes Torque en Ultrafit!

09 7797

 

  GELUIDSNIVEAUAFHANKELIJKE OORDOPJES

Verschillende oordopjes
(Torque en Ultrafit) voor 
uiteenlopende dempingscapaciteit.

Bevestiging
met een koord mogelijk (wordt 
meegeleverd).

Bedieningstoets
voor eenvoudig in- en uitschakelen en 

drietraps-instelling van het volume.

Hypermoderne constructie
beschermt de microfoon tegen binnendringen van water.

Contacten
voor het opladen in  

praktische opbergbox.

Rond design
voor groot draagcomfort 

op de huid.

Lithium-ion-accu
voor maximaal 16 uren continu gebruik.

09 7797
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 L1/V1 L2/L2F L3

09
A 09 7761 Hygienekit, set 

10 paar
59,– 76,– 81,–

44,80 57,70 61,50

04
M 09 7304 Zweetabsorbers 

clean
89,–

67,50

Hygiënesets voor gehoorkappen zijn niet alleen voor de hygiëne. Ze beschermen ook de gehoorkappen. 
Dankzij verwisselen van versleten pakkingen en dempingsbekleding wordt het beschermingsvermogen 
duurzaam behouden. Hierdoor wordt de levensduur verlengd en kan het aantal nieuw aan te schaffen ge-
hoorbeschermers worden gereduceerd.
Geschikt voor: 
 Gr. L1/V1 – Gehoorkappen Leightning L1 nr. 09 7760 gr. L1 en Viking V1 nr. 09 7763 gr. C1.
 Gr. L2/L2F – Gehoorkappen Leightning L2 nr. 09 7760 gr. L2 en Lightning L2F nr. 09 7760 gr. L2F.
 Gr. L3 – Gehoorkappen Leightning L3 nr. 09 7760 gr. L3.
Levering: 10 paar afdichtkussens, 10 paar schuimstofinlays.

Hygiënekits Leightning en Viking 

Katoenen pads voor het hygiënisch gebruik van gehoorkappen. De zelfklevende pads worden eenvoudig op 
de oorkapschalen geplakt en nemen zweet effectief op. Bij hoge temperaturen zouden ze na elke werkdag 
moeten worden verwisseld.
Geschikt voor: alle 3M Peltor-gehoorkappen.
Levering: dispenserbox met 100 paar op een rol.

Peltor clean zweetabsorbers     

Accessoires gehoorbescherming

09 7761 
 

09 7304

 

HOE BLIJFT U BESCHERMD TEGEN LAWAAI?
  Gehoorkappen: regelmatig verwisselen van het afsluitkussen en 

de schuimstofvulling.

  Beugelgehoorbeschermers: regelmatige verwisseling van de dopjes.

  Afhankelijk van de werkomgeving neemt de dempingswaarde na ca. drie 
tot negen maanden af en wordt het gevaar van een infectie verhoogd.
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Elk oor is anders, waardoor niet elke soort gehoorbescherming even geschikt is voor elke 
medewerker. Het 3M™ EARfit™ gehoorbeschermings-validatiesysteem bepaalt door een 
meting de persoonlijke dempingswaarde van elke medewerker. Dit helpt om voor elke 
medewerker de juiste gehoorbescherming te bepalen en te gebruiken en zodoende de 
mate van veiligheid en het draagcomfort te verhogen. 

BESCHERMING EN EVALUATIE: 
TEST, HOE GOED UW BESCHERMING IS.

SNR-waarde: 
29 dB

➊  Op- of 
afzetten

➋ Testen ➌ Evalueren

www.hoffmann-group.comPBM gehoorbescherming



Om u bij de praktische instructies te ondersteunen kunt u eenvoudig contact 
opnemen met uw adviseur voor persoonlijke beschermingsmiddelen of 
uw verkooppartner van de Hoffmann Group an. Deze voorzien u graag van 
het nodige informatiemateriaal ter voorbereiding van de scholing. U kunt 
natuurlijk ook gratis posters voor het correcte gebruik van gehoorbe-
scherming bij ons bestellen (art.nr. KP3000 gr. HEAR).

KP3000_HEAR

Meetwaarde: 
6 dB

Niet doorstaan:

De gehoorbescherming werd 
niet goed geplaatst of het type 
en/of de grootte is niet geschikt 
voor de gehoorgang van de 
drager.

Doorstaan:

De gehoorbescherming zit strak 
en biedt de vereiste bescherming 
voor de desbetreffende werk- 
omgeving.

WIJ HELPEN U, UW MEDEWERKERS 
TE BESCHERMEN.

Meetwaarde:
6 dB

D
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o

Meetwaarde: 
29 dB

KP3000_HEAR
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SO SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

SO VERWENDEN SIE IHREN GEHÖRSCHUTZ RICHTIG

R GEHÖREHÖ

Speziell Lärm am Arbeitsplatz wird sehr häufig  

unterschätzt und nicht als schädlich empfunden.

Dabei ist in Europa Lärmschwerhörigkeit ein zu-

nehmend schwerwiegendes Problem und die am 

häufigsten an erkannte Berufskrankheit.

Die Krankheit ist deshalb so tückisch, da sie schlei-

chend kommt und unheilbar ist. Die besondere 

Tragik besteht darin, dass jeder einzelne Fall von 

Lärmschwerhörigkeit mit dem richtigen Gehör-

schutz zu 100% hätte vermieden werden können.

Daher ist es absolut folgerichtig, dass die 

Europäische Union nun schädlichen Lärm als 

irreversible Gesundheitsgefahr anerkennt und 

Gehörschutzprodukte  

im Zuge der neuen PSA-Verordnung 2016/425 

in die Risiko-Kategorie III hochstuft.

Benötigen Sie Gehörschutz ?

⌀ Lärmpegel < 80 dB 

Impulslärm < 135 dB

Keine Tragepflicht

Bereitstellung, aber 

keine Tragepflicht

Bereitstellung und 

Tragepflicht

⌀ Lärmpegel > 85 dB 

Impulslärm > 137 dB

⌀ Lärmpegel 80 dB bis 85 dB oder 

Impulslärm 135 dB bis 137 dB

Flugzeugtriebwerk

Kettensäge, Schlagschrauber 

Schleifen, Bohren

Arbeitnehmer muss  

Gehörschutz tragen

Lautstärke in dB

Arbeitgeber muss  

Gehörschutz bereitstellen

50
60

70
80

90
100

110
120

130

Ziel-
bereich

Überprotektion

Lärmpegel: 

100 dB

Restschallpegel: 

74 dB
SNR-Wert: 

31 dB

Korrektur: 

5 dB

Plus-Korrektur für Varianz

+ 9 dB
+ 5 dB

EINWEG  

GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL

  Stöpsel mit sauberen 

Händen möglichst klein 

zusammenrollen.

  Ohr hoch und nach hinten 

ziehen.

  Stöpsel tief in den Gehör-

gang einsetzen.

  Stöpsel am Stiel nehmen.

  Ohr nach oben und  

hinten ziehen.

  Stöpsel einführen.

  Während des Einführens 

Ohr hoch und runter 

ziehen, um die Schutz-

wirkung zu erhöhen.

  Stöpsel ist von außen 

noch zu sehen.

  Bügel mit beiden Händen 

unter dem Kinn greifen.

  Hoch und Runterziehen 

des Ohres während des 

Einführens.

  Stöpsel leicht nach innen 

drücken.

  Bei faltbaren Kapselgehör-

schutz Kapseln von innen 

nach außen klappen.

  Kapseln über den Ohren 

platzieren.

  Bügelposition durch 

Hoch- und Runterschieben 

einstellen.

  Keine Haare oder Brillen-

bügel zwischen Ohren  

und Gehörschutz.

  Ohren dürfen nicht 

mehr zu sehen sein.  Stöpsel regelmäßig  

auswechseln.

  Verschmutzten Stöpsel 

vom Bügel ziehen.

  Neuen Stöpsel mit  

leichtem Dreh auf  

den Bügel stecken.

  Stöpsel ca. 30 – 40 s 

festhalten, bis sich der 

Stöpsel ausgedehnt hat.

  Richtiger Sitz, wenn die 

Stöpsel von vorne nicht  

zu sehen sind.

1.

3.
4.

2.

WIEDERVERWENDBARE  

GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL

1.
2.

BÜGELGEHÖRSCHUTZ

1.
2.

KAPSELGEHÖRSCHUTZ

Niethammer, Bleche hämmern

–

+
=

× ✓
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Deze actiebrochure, haar grafische vormgeving en het toegepaste artikelnummeringssysteem zijn auteursrechtelijk beschermd. Nadruk en elke andere vorm van vermenigvul-
diging – ook gedeeltelijk – is slechts toegestaan na schriftelijke  goedkeuring van de firma Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241  München. Alle prijzen zijn catalogusprijzen 
excl. BTW, geldig tot en met 31-05-2018; prijzen in €, zetfouten en wijzigingen voorbehouden.
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POWERED BY PROTECTION.
VEILIG GEVOEL. BETER WERKEN.
Wij zijn uw professionele aanbieder voor de perfecte PBM-oplossing. 
Met uitgebreide keuze uit de beste producten, maximale leverbetrouwbaarheid 
in heel Europa en compleet deskundig advies. 
Ga voor meer informatie naar: www.hoffmann-group.com/company/psa-brand

Hoffmann Quality Tools B.V.
Platinastraat 110 · NL-7554 NB Hengelo
Tel.: +31 74 255 81 81
Fax: +31 74 243 27 34

verkoop@hoffmann-group.com
www.hoffmann-group.com

PBM-hotline: +31 74 25582 13 


