
:: Capacete de Vôo Gentex HGU-56 / P

 
 Projetado para acompanhar as inovações na tecnologia de vôo e cenários de missões 
emergentes, o capacete Gentex®  HGU-56 / P oferece engenharia modular de plataforma múltipla 
para utilização dentro do Exército, Força Aérea, Guarda Costeira, e aeronaves rotativas civis. O design 
avançado do capacete apresenta uma infinidade de opções para melhorar o ajuste tripulação pessoal, 
funcionalidade, adaptabilidade e segurança. Características pessoal da tripulação: 

 Modular e projetado para múltipla utilização em uma aeronave de asa rotativa.
 Assegura a remoção rápida, tanto para d-ring e conjuntos de fixação de encaixe, viseiras 

claras e neutras em policarbonato. 

 Para obter os requisitos de missão mais exigentes, viseiras de laser, alto contraste e viseiras 
gradiente estão disponíveis para melhorar a acuidade visual durante o dia, ou noite indiferente das 
condições meteorológicas. Todas as viseiras Gentex® são feitas de policarbonato e cumprindo todos 
os requisitos de desempenho de MIL-V-43.511 têm um revestimento resistente à abrasão sobre a 
superfícies de acordo com MIL-C-83409. A carcaça do visor exterior também pode ser facilmente 
configurado para Night Vision Goggles (NVG).

 O HGU-56 / P também pode ser atualizado para incluir o Escudo Maxilofacial (MFS), projetado 
especificamente para proteger a face inferior do usuário. Possui também bolsa para transporte 
opcional. Baionetas e máscaras de oxigênio também podem ser encomendadas para instalação no 
campo, a MBU 12 / P máscara de oxigênio podem serem utilizadas em ambientes de alta altitude.

 Todos os capacetes HGU-56 / P de asas rotativas pode ser facilmente modificado para instalar o 
Plug Ear Comunicação (CEP), que agora é padrão em todos os capacetes de vôo do Exército dos EUA 
e que melhora a comunicação e proteção auditiva. 

 Nosso capacete é testado de acordo com ANSI Z90.1-1979. Testes de impacto é realizado a 
uma temperatura elevada, à temperatura ambiente. Quando testado em conformidade com as normas 
ANSI Z90.1b-1979 usando um equivalente de tensão 1950 Newton (£ 440 pés) de carga, durante dois 
minutos, o protetor de queixo não ultrapassa mais de 3,8 centímetros a partir da pré-carga de 110 
Newtons. O queixo apresenta tanto d-ring e molas para assegurar a remoção rápida em caso de 
emergência. 
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