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Het gloednieuwe helmsysteem
"V-Gard® 900" met 360° bescherming geïntegreerd
Berlijn, 1 juni 2016
Medewerkers hebben te maken met een grotere diversiteit aan activiteiten en gevaren die vragen om
PBM voor verhoogde veiligheid en ondersteuning van hun productiviteit. Veiligheidshelmen met
geïntegreerde oog-/gezichtsbescherming beperken het aantal afzonderlijke PBM-stukken en verhogen
de veiligheid doordat de bescherming altijd bij de hand is. Verder zijn stoten tegen het hoofd van opzij
en hoofdletsel na een val momenteel een zorg voor klanten in verschillende industrieën.
Op basis van deze marktontwikkelingen breidt MSA zijn brede aanbod industriële veiligheidshelmen in
de reeks V-Gard uit met de lancering van de nieuwe serie V-Gard® 900. Deze eersteklas reeks biedt
uitgebreide veiligheid "boven de nek", met uniek comfort, gepatenteerde afstelsystemen en
aanpasbare ontwerpen. De twee versies hebben allebei een dynamisch ontwerp en een eersteklas
ABS-schaal voor maximale sterkte en bescherming tegen laterale vervorming. Een niet-geventileerde
versie biedt bescherming tegen gesmolten metaal en elektrische isolatie conform EN397 (440V) en
EN50365 (1000V). Een kanaal aan de buitenrand helpt regen en deeltjes afvoeren bij de drager
vandaan. Elk model is uitgerust met de comfortabele Fas-Trac® III-ophanging met ratelsluiting (6punts) met eersteklas wasbare en vervangbare zweetband. Het is ook het vermelden waard dat de
volledige reeks gecertificeerd is volgens Electrostatic-INERIS voor veilig gebruik in ATEX-/explosieve
omgevingen
De nieuwe reeks is verkrijgbaar in twee verschillende modellen, passend bij verschillende
toepassingen en behoeften
• V-Gard 930 biedt evenwichtige en complete hoofdbescherming en geïntegreerde
oogbescherming met plat profiel, in één product. In dit model is een overbril geïntegreerd met
slimme afstelling en innovatieve rubberen afdichting. Deze past gemakkelijk over alle brillen
op sterkte maar zorgt toch voor naadloze oogbescherming waarmee een belangrijk bezwaar
van gebruikers bij geïntegreerde oplossingen overkomen wordt. De overbril heeft een
eersteklas coating tegen condens en krassen.
•

V-Gard 950 biedt evenwichtige en lichtgewicht hoofdbescherming en geïntegreerde
gezichtsbescherming, in één product. Deze helm heeft een geïntegreerd gelaatsscherm dat
gecertificeerd is voor bescherming tegen vlambogen conform GS-ET-29 Klasse 1. Klanten
waarderen de betrouwbare soepele beweging van het vizier, met één hand en met
handschoenen aan te bedienen. Een echt unieke functie zijn de optionele oorflappen voor
ongeëvenaarde bescherming tegen elektrische vlambogen van opzij: analyse van ongevallen
heeft aangetoond dat gebruikers vaak hun oren branden omdat ze een hoofd wegdraaien
wanneer vlambogen optreden.

Deze nieuwe reeks zal graag gedragen worden dankzij verschillende opties voor klantspecifieke
aanpassing (schaalkleuren, microprismatische reflecterende stickers voor zichtbaarheid van 360°,
badgehouder voor gebruikersidentificatie, fullcolourlogo's in tampondruk).
Tijdens de ontwikkeling heeft MSA meer dan 350 gebruikers afkomstig van meer dan 250
verschillende klanten betrokken tijdens de verschillende ontwikkelingsfasen: definitie van het concept,
testen van prototypen en uiteindelijke producttesten in echte praktijksituaties. MSA koos ervoor om
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klanten uit verschillende marktsegmenten te betrekken (OGP, bouw en nutsvoorzieningen) en van
verschillende groottes (van zelfstandige vaklui tot wereldwijd opererende bedrijven).
MSA is wereldwijd marktleider in hoofdbescherming. Het unieke programma van kwalitatief
hoogwaardige helmen beschermt gebruikers in de industrie, brandbestrijders, reddingsteams, politie,
militairen en straaljagerpiloten. MSA houdt zich al meer dan 50 jaar bezig met industriële helmen en
heeft al meer dan 120 miljoen V-Gard helmen wereldwijd verkocht. MSA heeft de nieuwe V-Gard 900reeks ontworpen.
Neem contact met ons op voor afbeeldingen in hoge resolutie of download ze rechtstreeks van de
MSA website: http://images.msa-europe.com
Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke MSA-vertegenwoordiger of ga naar
MSAsafety.com.
Over MSA
MSA is opgericht in 1914 en is wereldwijd toonaangevend bij het ontwikkelen, produceren en leveren
van veiligheidsproducten die mensen en faciliteiten beschermen. Veel producten van MSA bevatten
een combinatie van elektronica, mechanische systemen en geavanceerde materialen om gebruikers
te beschermen tegen gevaarlijke of levensbedreigende situaties. De uitgebreide lijn producten wordt
wereldwijd gebruikt door werknemers binnen een groot aantal sectoren, zoals de brandweer, de olie-,
gas- en petrochemische industrie, de bouw, mijnbouw, nutsbedrijven en in het leger. Belangrijke
producten zijn onafhankelijke ademluchttoestellen, vaste systemen voor gas- en vlamdetectie,
draagbare gasdetectie-instrumenten, hoofdbeschermingsproducten, valbeschermingsapparaten en
warmtebeeldcamera's.
MSA heeft zijn hoofdkantoor in de VS, ten noorden van Pittsburgh in Cranberry Township,
Pennsylvania. Het bedrijf heeft een jaarlijkse verkoop van ongeveer 1,2 miljard dollar met
productiewerkzaamheden in de Verenigde Staten, Europa, Azië en Latijns-Amerika, en heeft 42
internationale locaties.
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