
Helmetat V-GARD për mbojtje në industri
Helmeta “gjithanshme”

E sigurtë, UV e stabilizuar HDPE mburojë e helmetes pa ventilim

Zgjidhje ideale dhe ekonomike për shumë aplikime industriale

Certifikuar me ELECTROSTATIC - INERIS (testuar sipas EN 13463-1). E përshtatshme për ambiente eksploduese ATEX dhe zonat e rrezikshme 1, 2, 20, 21, 22

Helmetë për punë elektrike sipas EN 397 440 V AC dhe EN 50365 ( simboli i trekëndëshit është i gdhendur brenda mburojës) dhe pjesë e testimit të vizorit 

GS-ET-29 Klasa 1 dhe Klasa 2

E certifikuar me GOST (- 50˚C)

Mbërthyese standarde për ti bashkangjitur lehtësisht vizorët dhe/ose kufjet MSA

Shirita për mjekër me 2 ose 3 pika

6 ngjyra të mburojes: e bardhë, e verdhë, e kuqe, e kaltër, e gjelbërt, portokalli

Opsionale: shtypje me ngjyra ose e tekstit në të gjitha anët e helmetës; ngjitëse me emra individual; ngjitëse reflektuese

Jetëgjatësia: 2 vjet në depo + 4 vjet përdorim; MSA jep ngjitëse për të shënuar datën e përdorimit të parë të cilat ngjiten në brendësi të helmetës

4 kapëse për kokë:

- Helmeta me sistemin Push-Key me rregullim rrëshqitës dhe shirit për absorbimin e djersës

- Helmeta me sistemin Push-Key me rregullim rrëshqitës dhe PVC që pastrohet e qepur me shiritin për absorbimin e djersës

- Helmeta Fas-Trac III me dorezë rrotulluese dhe shirit për absorbimin e djersës

- Helmeta Fas Trac III me dorezë rrotulluese dhe PVC që pastrohet e qepur me shiritin për absorbimin e djersës

Helmeta mbrojtëse V-GARD -  Karakteristikat dhe përfitimet kryesore 



Helmeta V-Gard të Sigurisë Industriale
Helmeta “gjithanshme”

. Me rripa mbi kokë nga poliesteri i thurur, ofrojnë rehati dhe absorbim konstant të shokut

. Siguron përformancë dhe rehati të lartë edhe nën ndikimin e lagështisë ose temperaturave të ulëta

. Shtesë me 4 pika: pozicionim të mirë, stabilitet dhe qarkullim më të mirë të ajrit

. Pozicionim ideal i rripit për rregullimin e lartësisë dhe gjatësisë: i përsosur për përdorim me maska të fytyrës

. Rripat vetë-rregullues të kokës për rregullim të shpejt të lartësisë dhe përshtatje të rehatshme

Kapëset për kokë të MSA-së - Karakterisikat dhe përfitimet e përgjithshme

Kapëse për kokë MSA Push-Key
Karakteristikat dhe përfitimet

LEHTËSI NË PËRDORIM:
-Ë shtë kapësja rrëshqitëse me rregullatorë më e shpejta në treg që ofron shtrengim 
dhe zbërthim të thjeshtë 
-M und të rregullohet me një dorë edhe kur është e veshur

PËRSHTATJE E SIGURTË:
-O fron kapacitet mbajtës më të madh se sa të tjerat sepse është shumë më lehtë 
për të gjetur poziten më të mirë

PËRSHTATSHMËRIA:
-2  nivele të rregullimit të kapëses së qafes për të qenë më e rehatshme
-E  dizajnuar për të shmangur ndërhyrjen me pajisje të tjera për mbrojtje personale 
(PMP) si kufjet

SHIRIT I REHATSHËM PËR ABSORBIMIN E DJERSËS:
2 opsione të ndryshme: e qepur në PVC që pastrohet ose shirit për absorbimin 
e djerses

Karakteristikat dhe përfitimet
Kapëse me rregullatorë Fas-Trac III

BALANCI DHE STABILITETI:
-S hiriti i ulët i qafes përmirëson mbajtjen: Helmetat qëndrojnë edhe gjatë përkuljes
-P ërshtatet në pjesën e prapme të kokës

SHIRIT I REHATSHËM I KOKËS:
-J astëk i rehatshëm duke e ndarë dorezën nga koka, përshtatet për kokë duke krijuar rehati të 
lartë dhe qarkullim të ajrit
-P arandalon flokët nga tërheqja

LEHTËSI NË PËRDORIM:
-D oreza rrotullohet lehtë pa u munduar
-R regullatorë i përshtatshëm për përdorim edhe me doreza

PËRSHTATSHMËRIA:
-T ri shkallë rregullimi të lartësisë për qafën
-S hmang ndërhyrjen me pajisje të tjera për mbrojtje personale (PMP) si kufjet
. SHIRIT I REHATSHËM PËR ABSORBIMIN E DJERSËS:
-S hirit me sipërfaqen më të madhe që gjendet në treg i cili mbulon pjesën më të madhe të 
kokës dhe pjesën ballore të përdoruesit duke ofruar rehati të lartë
-2  opsione të ndryshme: e qepur në PVC që pastrohet ose shirit për absorbimin e djersës 
(pëlhurë e butë e cila e mundëson depërtimin e drejtpërdrejt të ajrit)

Gjithashtu e e gatshme me shiritin për djersë nga pambuku i mëndafshtë që lahet dhe mund të përdoret edhe e qepur ne pvc ose ne shirita për djersë të zëvendësueshëm 

me shkumë për rehati të lartë të përdoruesit
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Përshkrimet Teknike

Mburoja

Kapëset e Helmetave

Materiali

Pesha

Polietilen me dendësi të lartë, pa ajrosje
269g

Pesha

Thurrja

Materiali për absorbimin e djersës

Shiriti për kokë

Kapëset

Jastëk i rehatshëm (Fas-Trac III)

Përshtatja

Madhësia 

Pjesët metalike

Aprovimet 

Standardi 

Teste të detyrueshme

Teste opsionale

Standarde tjera

Sistemi Push-Key me rregullim rrëshqitës dhe shirit për absorbimin e djersës: 66g
Sistemi Push-Key me rregullim rrëshqitës dhe PVC që pastrohet e qepur me shiritin për absorbimin e djersës: 70g
Sistemi Fas-Trac III me dorezë rrotulluese dhe shirit për absorbimin e djersës: 89g
Sistemi Fas Trac III me dorezë rrotulluese dhe PVC që pastrohet e qepur me shiritin për absorbimin e djersës: 91g

Poliester i zi (PET), shirita të dyfisht, me 4 pika

Sistemi Push-Key me shirit për absorbimin e djersës e qepur në PVC që pastrohet dhe shkumë poliuretani (PU). 
PVC jo-toksike në kontakt me kokën.
Sistemi Push-Key me shkumë të hirtë poliuretani (PU) kundër djersës dhe Poliamid të hirtë në kontakt me kokën.
Helmeta Fas-Trac III me PVC që pastrohet e qepur në shiritin për absorbimin e djersës dhe shkumë Poliuretani 
(PU). PVC jo-toksike në kontakt me kokën.
Helmeta Fas-Trac III me shkumë të hirtë poliuretani (PU) kundër djersës dhe Poliamid të hirtë në kontakt me 
kokën. Pastrohet me dorë ose në makinë larëse (max. 50)

Fas-Trac III: Polipropilen (PP)
Push-Key: Polietilen me dendësi të ulët (LDPE)

Polipropilen i hirtë (PP)

Polietilen me dendësi të ulët (LDPE)

Fas-Trac III (doreza): Polioksimetilen(POM), Polipropilen (PP) dhe Poliamid (PA)

52-64cm

Jo

Certifikuar me norma Europiane INSPEC (0197) sipas: EN 397: 2012

Absorbues shoku, rezistencë ndaj depërtimit, rezistencë ndaj flakës, 

Temperaturë shumë e ulët / -30˚C, izolim elektrik /440 V AC

Certifikuar me norma Europiane INSPEC (0197) sipas ; EN 50365:2002 klasë elektrike 0 me tension nominal deri 
në 1000 V A.C. dhe 1500 V D.C. Tensioni i përdorur për këtë test është 10 000 V.
Certifikuar nga INERIS sipas EN 13463-1: 2001 për përdorim të sigurtë në zonat eksploduese ATEX (testimi 
ELECTROSTATIC-INERIS): certifikatë n˚29406
-Industria:
Pluhuri: zonat e rrezikshme 20, 21, 22 (të gjitha zonat)
Gazi: zonat 1 dhe 2 me grupin e gazit IIA (propan)
-Minierat: çdo lloj gërmimi dhe thellësie
*Kujdes: gjatë punës në një zonë eksploduese ATEX punëtorët duhet të jenë të pajisur plotësisht me Pajisje për 
Mbrojtje Personale(PMP) si, këpucë për mbrojtje nga elektriciteti (rezistenca e tokës më pak se 1.108Ω), jo vetëm 
helmeta të përshtatshme industriale!

Pjesë e testimit të vizorëve GS-ET-29 klasa 1+2

Jetëgjatësia

Koha në depo 
(kur helmeta nuk është përdorur)

Koha e servisimit 
( përveç kohës së ruajtjes)

Kapëset e kokës 
( Push-Key dhe Fas-Trac III)

2 vjet nga data e shënuar në mburojë (helmeta e paketuar në kushte të përshtatshme, e mbrojtur nga drita, 
kimikatet ose ndonjë lloj ndotjeje). Të ruhet në një qese të duhur të magazinimit dhe/ose në një dollap të mbyllur 
për të shmangur ekspozimin ndaj dritës së diellit, të ftohtit, lagështisë, tymit etj. Nëse helmeta ka qenë në depo më 
shumë se 2 vjet, zbritet koha shtesë e ruajtjes nga koha e rekomanduar e servisimit të helmetës. NB: Për helmetat 
EN 50365 klasa 0 rekomandohet temperature e ruajtjes  20+15˚C për të siguruar performancën

4 vjet nga data e fillimit të përdorimit. MSA rekomandon të shkruhet data e përdorimit të parë në ngjitëse 
(vjen me çdo helmetë) dhe pastaj të ngjitet në mburojë. Kjo është pika kur fillon koha e servisimit.

Zëvendësohen kur dëmtohen ose kontaminohen, ose për arsye higjienike sipas nevojës
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Paketimi 

Nr. i pjesës

Nr. i pjesës

Kutia 

Paleta 

Përshkrimi

Përshkrimi

Sasia minimale e porosisë: 20 helmeta me kodin EAN në kuti
Madhësia e kutisë: 706x586x455mm ose 720x610x460 mm

200 helmeta (10 kuti me nga 20 helmeta)
Madhësia e paletës: 1200x730x1980mm

Informatat rreth porosisë

Ngjyrat RAL kodi V-Gard Fas-Trac III
Shirit për djersë PVC

V-Gard Fas-Trac III 
Shirit për djersë me 
mbushje me shkumë

V-Gard Push-Key 
Shirit për djersë PVC

V-Gard Push-Key 
Shirit për djersë me 
mbushje me shkumë

Shifra ATO kur 
bashkangjitet me 
helmeten

Kapësja Fas-Trac III me rregullatorë dhe shirit për djersë PVC

Kapësja Fas-Trac III me rregullatorë dhe shirit për djersë që mund të ndërrohet dhe lahet

Push-Key me rregullatorë dhe e qepur në shirit për absorbimin e djersës PVC

Push-Key me rregullatorë dhe shirit për djersë me mbushje me shkumë që mund të ndërrohet

Shirit për djersë me mbushje me shkumë Fas-Trac III (10 copë) – zëvendësim për 10163755 ose GVxx9 

Shirit për djersë me mbushje me shkumë Push-Key(10 copë) – zëvendësim për 10162508 ose GVxx3

Shirit për djersë i pambukut (10 copë) – përdoret e qepur ne shirit për djersë PVC

Opsionet 

Opsionet 

Aksesorët ose opsionet

Aksesorët ose opsionet

Aksesorët

Aksesorët

Aksesorët

Aksesorët

Aksesorët

Aksesorët

 

E bardhë

E verdhë 

E kuqe

E gjelbërt

E kaltërt

Portokalli 

Aksesorët dhe opsionet tjera Të dhëna më të hollësishme

Mbajtëse të llambës

Logo e shtypur

Shirita për mjekër 

Ngjitëse me shikueshmëri të lartë

Helmetë me kufje të ngjitura 

Emërtim individual

Kornizë dhe vizorë

Shtrojë për dimër

Shtrojë për ftohje

Mbulojë e qafës
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