
Zgjidhjet e MSA  
për Industr i

NE E DIMË SE ÇFARË ËSHTË ME RËNDËSI.



MSA është prodhuesi kryesorë në botë i produkteve të sigurisë 
me cilësi të lartë dhe sistemit te zbulimit te gazit, duke i mbrojtur 
njerëzit në të gjithë botën për më shumë se një shekull.

Me operacione prodhuese në pesë kontinente dhe me më shumë 
se 40 lokacione në mbarë botën, MSA shërben klientët në më 
shumë se 140 vende. Të gjitha produktet e MSA-së përmbushin 
standardet vendore dhe ndërkombëtare.

Me praninë e MSA-së në mbarë botën ne japim zgjidhjen e 
duhur të sigurisë në vendin e duhur, në kohën e duhur, të 
mbështetur nga personeli i kualifikuar në zyret lokale të MSA-së.
Vlerat e MSA-së janë themelimi i kulturës së kompanisë tonë. 
Shtatë vlerat tona kryesore përcaktojnë se kush jemi dhe çfarë 
na bën me të vërtetë të qëndrojmë larg.
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Zgjidhjet e integruara të sigurisë në industri

Kritike per misionin e MSA-së është kuptimi i qartë i proceseve 
të konsumatorëve dhe i kërkesave specifike të sigurisë të 
përshtatura me aplikimin. Ne jemi në gjendje të zhvillojmë 
zgjidhje specifike dhe të sigurojmë përputhshmëri të integruar 
të sistemit për të rritur sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve.

Ne ofrojmë zgjidhjen e fundit inovative posaqërisht në fushën e 
mbrojtjes nga lartësitë, mbrojtjes së kokës dhe të organeve të 
frymëmarrjes, si dhe aparatin portativ për zbulimin e gazit.

Përvoja jonë me shumë nga lojtarët më të mëdhenj në botë në 
industri, shërbime komunale, telekomin, OPG, industri  kimike, 
ndërtim dhe miniera na shënon si një nga partnerët më të 
preferuar në këta sektorë.

. Shërbime Komunale

. OGPC ( Kategoria e produkteve 
per Industrine e vajrave dhe 
gazërave )
. Ndërtim
. Punë në lartësi
. Hyrje në hapsira të ngushta
. Industri e përgjithshme



Zgjidhjet për ndër�m

Për të mbrojtur plotësisht punëtorët e ndërtimit janë të 
rekomanduara zgjidhjet e mëposhtme:

- Mbrojtja nga lartësitë si rripat në V-FORM, rripat Lanyard, 
V-TEC PFL, forcë konstante, rripat Latchways LadderLatch
- Mbrojtja e kokës si V-Gard 930 të integruara mbi syze ose 
helmeta V-Gard standarde me lloje të shumta të vizorëve dhe 
të aksesorëve
- Mbrojtja e syve dhe e ndëgjimit si kufjet leftRIGHT
- Mbrojtja e organeve të frymëmarrjes si gjysmëmaska 
Advantage 420 dhe maska e perkoheshme Affinity 
- Aparatet për zbulimin e gazit si ALTAIR PRP ose ALTAIR 2X

Zgjidhjet për punimet në lartësi

Ne i dimë  sfidat me të cilat përballen punëtorët në lartësi për çdo ditë. 
Ne do të sigurohemi  që ata të zbresin në mënyrë të sigurtë çdo herë. 
Zgjidhjet e mëposhtme zakonisht janë të kombinuara:

- Mbrojtja nga lartësitë si rripat V- FIT, PRD Pajisje Përsonale e 
Shpëtimit, V – TEC 6m SRL, rripat Latchways LadderLatch dhe 
sistemet vertikale, të pjerrta dhe horizontale.
- Mbrojtja e kokës si helmeta V-Gard 520 me rrip lidhës nën 
mjekër 4 pikësh
- Mbrojta e syve si syze lartësimatëse



Zgjidhjet për instalime elektrike (shërbime komunale)

Zgjidhje për hyrje në hapësirë të ngushtë

Ne i kuptojmë rreziqet unike të kësaj industrie dhe mundohemi 
vazhdimisht të ofrojmë zgjidhje sa më të mirë për mbojtjen e 
punëtorëve. Zgjedhja jonë: 

- Mbrojtja nga lartësitë si rripa Gravity Utility ASTM, PRD Pajisje 
Përsonale të shpëtimit, rripat Latchways TowerLatch, sistemet 
vertikale, të pjerrta dhe horizontale.
- Mbrojtja e kokës si helmeta V-Gard 950 me hark elektrik 
të integruar, V-Gard Supreme Liner
- Aparatet për zbulimin e gazit si ALTAIR 4XR Bluetooth,
- Sistem automatik për testim GALAXY GX2 

Puna në hapësirë të ngushtë mund të jetë sfiduese, dhe shpesh e 
rrezikshme. Me MSA, punëtorët do të jenë të pajisur për çdo rrezik 
me këto zgjidhje:

- Mbrojtja nga lartësitë si MSA pajisje për hyrje në hapësirë të 
ngushtë, rripa V-FORM, Standard SRL, shufër shpërndarëse
- Mbrojtja e kokës si helmeta V-Gard 520
- Mbrojtja e organeve të frymëmarrjes si aparati i frymëmarrjes 
me kohëzgjatje të shkurtër PremAire Combination Mini
- Aparatet për zbulimin e gazit si ALTAIR 4XR Bluetooth 
me shkëlqim në errësirë, ALTAIR 5X pa tel



Pikat kryesore të mbrojtjes nga lartësitë

Rripa të serisë-V SRL dhe PFL të serisë – V Pajisje për hyrje në hapsirë të ngushtë

Paisje e shpëtimit personal Latchways Sisteme të projektuara Latchways SRL të mbyllura Latchways

- Të përshtatshme për këdo – lloji i rripave me 
3 deri në 5 pika modifikimi.
- Treguesit e dyfishtë te peshës ju njoftojnë 
nëse rripi është përdorur gjatë rënjes
-  Llojet e rripave me material të butë në krahë 
dhe këmbë që të jenë më të rehatshme.

- Zgjedhni gatësinë më të përshtashme – 
1.8 m dhe 3 m PFL ose 6m SRL
- Teknologji e absorbimit të energjisë rrethore 
të sustave që nuk kërkojnë kalibrim ose 
modifikim.
- Dy PFL një krahëshe mund të kombinohen 
lehtësisht në një PFL dy krahëshe.

- Pajisjet e plota janë dizajnuar për aplikimin në 
shumë lloje të hapsirave të ngushta.
- Çikriku dhe shpëtuesja lejojnë përdoruesin që 
të ngritet ose ulet në vend të sigurtë.
- Pajisja është e lehtë për tu instaluar, përdorur 
dhe ofron përdorshmëri të lartë.

- Ne rast te rënies PSHP Latchways zvogëlon 
në menyrë të konsiderueshme kohën e 
shpëtimit.
- Pajisja me peshë të lehtë dhe që nuk pengon, 
është e integruar në sistemin e rripave për 
tërë trupin.
- E dizajnuar për vet-shpëtim, paisja e ulë 
përdoruesin me kujdes në vend të sigurtë.

- Testuar në përputhje me EN 795:2012 dhe 
CEN TS 16415:2013
- Të përshtatshme për të gjitha llojet e çative t
ë mëdha duke përfshirë edhe një shtresë të 
vetme druri, alumini, metali, BUOS apo të 
përbërë
- Zvogëlojnë ngarkesën në rast të rënies, 
duke mbrojtur strukturën e çatisë

- Lloje të ndryshme të SRL-ve 6 – 40m duke 
përfshirë versione të mbyllura të ndërtuara për 
përdorim në ambiente të ashpra.
- Rripa te veqantë për saldim dhe punë në 
lartësi, e mbrojtur nga rreziqe ATEX ose nga 
shkëndijat.
- Rripa mbërthyes, energji absorbues, për 
pozicionim të punës dhe më tepër.



Pikat kryesore të mbrojtjes së kokës

Linja V-Gard Seria V-Gard 900 Zgjidhje të tjera  

Risi ne SCBA Airline/Escape devices Maskë me filter për pastrimin e ajrit 

- Maskat e llojit Advantage 3000 ofrojnë 
mbrojtje dhe rehati të lartë.
- Gjysmë-maska Advantage 400 ofron 
përshtatje dhe rehati të lartë për përdoruesin.
- Nevojiten një shumllojshmëri filterash si, për 
grimca, kombinim, stil-bajonetë ose thurrje 
standarde EN 148. 

Pikat kryesore të mbrojtjes së frymëmarrjes

- Udhëheqës botëror për mbrojtjen e kokës.
- Dizajn “V” karakteristik – firmë me famë 
botërore e njohur për kualitet, rehati dhe 
qëndrueshmëri
- Modele të ndryshme të helmetave në 
materiale, stile dhe nivele te mbrojtjes 
të ndryshme.

- Sistem premium helmetash me mbrojtëse të 
integruara për fytyrë dhe sy.
- Veqori inovative të zhvilluara me pjesmarrjen 
e me shume se 300 personave.
- Përshtatje inteligjente dhe mbyllje gome 
inovative, mund të përdoren të gjitha llojet 
e syzeve me të

- Shumë mundësi dhe aksesorë – të certifiku-
ara si sisteme të integruara të helmetës
- Lloje të ndryshme te vizorëve, kufjeve, 
shiritëve për mjekër, shirita sezonal, etj. në 
mënyrë që ti pershtatet të gjitha aplikimeve 
në industri.
- Shërbime profesionale të shtypjes së logove, 
me 8 ngjyra të mburojes dhe ngjitëse reflektuese.

- Maska e fytyrës G1 vendosë standarde të 
reja per vendosje dhe frymëmarrje te rehat-
shme, e përshtashme për SCBA-në e 
MSA-së, si për shembull version M1 që do 
të vijë së shpejti.
- Njësi monitorues SingleLine SCOUT e inte-
gruar, që kombinon teknologjinë SingleLine 
të tubave me shumë përdorime, sensorë 
statik dhe pajisje PASS e lehtë për tu përdorur.
- alphaBELT është një rrip mbajtës dhe shpë-
timi, i lëmueshëm dhe i qëndrueshëm, që 
mund të integrohet lehtë në pajisjen tuaj 
MSA SCBA

- E gjithëanshme – në varësi të llojit të 
aplikimit ose aprovimit të kërkuar, ofrohen 
shumë lloje zgjedhjeje
- Aparate të frymëmarrjes me ajër të kompre-
suar për largim emergjent (EN 401) që i 
ofrojnë përdoruesit mbrojtje të frymëmarrjes 
gjatë largimit nga atmosfera toksike.
- Mund tëvendoset shpejtë dhe  intuitivisht 
dhe është e rehatshme  për punë që zgjasin 
më shumë ose për largim të menjëhershëm.



Pikat Kryesore të instrumenteve portative

ALTAIR 2X ALTAIR 4XR ALTAIR 5X/5XPID 

ALTAIR Connect Galaxy GX2 Zgjidhje të tjera

- Përmban teknologjinë XCell Pulse – testin e 
parë i pavarur i goditjes që eleminon nevojën 
për bombolë te gazit kalibrues (vetëm per 
modelin ALTAIR 2XP)
- Sensorët Two-Tox eliminojnë nevojën për 
një detektorë të dytë. (vetëm për modelin 
ALTAIR 2XT)
- Shtrirje të gjerë të sensorëve toksik Xcell 

- Monitoruesi i 4-gazeve më i qëndrueshm në 
treg
- Kosto e ulët e pronësisë – së bashku me g
arancion 4-vjeqarë
- E pajisur me sensorë me reagim të shpejtë 
MSA XCell

- Pompë thelbësore e testuar në teren që ofron 
një rrjedhje të qëndrueshme të gazit dhe 
eliminon shqetësimet rreth komponenteve të 
jashtëm
- Në gjendje të masë deri në 6 gaze njëkohësisht 
duke perfshirë sensorin e integruar PID për 
detektim VOC.
- Mbështjellësi i fortë ofron qëndrueshmeri të 
lartë.

- Vetedijësim per siguri – qëndro i lidhur me 
njoftimet nga terreni, gjithashtu me 
vendndodhjen GPS
- Përshtatje dhe menagjim i sigurisë i avancuar 
– vlerëso kalibrimet ekzistuese dhe dërgo me 
email mbikqyerësve sipas kërkeses
- Mbështetje të operacioneve dhe mirëmbajtjes 
– mundësia për të vlerësuar matjet në cdo 
kohë dhe për të i derguar ato me email.

- E lehtë për tu përdorur – Montim i lehte, 
përdorim i thjeshte, testim goditjesh dhe 
kalibrim pa prekje, nderkohë që një 
touch-screen me ngjyrë që përforcon 
eksperiencën e përdoruesit në vendin e testimit.
- Siguri proaktive – Strukturë RFID e 
automatizuar të kalibrimit të gazit, lajmerime 
të gjendjes dhe mundësi gjurmimi.
- Kosto e Pronësisë – Testim më i shpejte në 
përgjithësi, deri në 10 detektoreve të gazit të 
familjes ALTAIR njëkohesisht dhe konsumim të 
zvogëluar të gazit kalibrues.

- MSA Link Pro – Menagjo paisjet e juaja të 
detektimit të gazit lehtësisht dhe proaktivisht
- ALTAIR Pump Probe- Ktheni detektorin tuaj 
të gazit të llojit me difusion në atë me pompë, 
kur ju nevojitet.
- Një shumllojshmëri e aksesorëve të linjës së 
testimit, mbushesve, etj.



Profesioni ynë është siguria. Ne jemi prodhuesi më i madh në botë i produkteve 

të sigurisë të kualitetit të lartë që nga viti 1914. Produktet e MSA mund të jenë 

të thjeshta për tu përdorur dhe mirëmbajtur, por janë gjithashtu paisje 

mbrojtëse shumë të sofstikuara – si shkak i orëve të panumerta në kërkime 

dhe zhvillim, testim të pa rreshtur and përkushtim të qëndrueshem për kualitet 

që shpëton jetë dhe mbron miliona meshkuj dhe femra punëtore për çdo ditë. 

Shumë nga produktet tona më të njohura përdorin shumë kombinime të 

elektronikës, sistemeve mekanike dhe materialeve të përparuara për tu 

kujdesur që përdoruesit anë e mbanë botës janë të sigurt, edhe në situatat më 

të rrezikshme. Misioni i MSA është që të kujdeset që femrat dhe meshkujt 

mund të punojnë në siguri dhe që ata, familjet e tyre dhe komuniteti i tyre mund 

të jetojnë shendetshëm pergjatë globit.

MSA: Ne e dimë se çfarë është me rëndësi

R r j e t i i p a r t n e r ë v e
MSA është krenare të punojë me një rrjet te partnerëve te afte të cilët 
ofrojnë mbulim lokal me ekspertizë regjionale.

Adresa: Kompleksi Industrial TEKNIKU

Fsh.Lug Bunar,  50000 Gjakove

NRB:     70119037

NRF:     600094932                                                                                     

Tel.       0390 326 497

Mob.     044 122 927, 044 129 214

e-mail:  info@tekniku.net; tekniku@yahoo.com

htpp:    www.tekniku.net


