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Egenskaper og fordeler 

 

UOVERTRUFFEN 
KOMFORT 

 Kompakt design, lette materialer og høydejusteringer for turer bidrar alle til en 
optimal vektfordeling 

 Valgfritt dobbelt ventilasjonsskallmønster på toppen og sidene for komfort i 
lengre bruksperioder 

 Innovativ polstring i ett stykke i myke varer (sveiset i stedet for sydd) for å 
forhindre trykkpunkter 

 
ALLSIDIG ANVENDELSE  Flerbrukshjelm til teknisk redning, skogbrann, klatre- og vannredningsoperasjoner  

 
FULL MODULARITET 

 Modulær plattform med en rekke tilbehør som er enkle å feste, for eksempel 
responderbriller, ansiktsbeskyttelse og passiv og aktiv hørselsvern med valgfritt 
integrert kommunikasjonssystem 

 
TILBEHØRSINTEGRASJON 

 Tilbehør designet for full integrasjon; f.eks. hodelykt med dobbel stråle med 
baklys ("kameratlys"), justerbart internt okularskjerm og ørebeskyttelse for 
vannredning 

 

TILPASSET FOKUSERT 
DESIGN 

 Alt integrert og modulært tilbehør er designet for enkel montering  

 Hanskevennlig design av alt tilbehør og hjelmjusteringspunkter for både høyre- 
og venstrehendte brukere  

 
ENKEL Å RENGJØRE 

 Enkel å fjerne ettdelt mykt tekstil for å støtte helse- og sikkerhetsarbeid 

 Komplett maskinvaskbar hjelm (se Retningslinjer for rengjøring for mer 
informasjon) 

 

ALTERNATIVER SOM KAN 
TILPASSES 

 Pad-utskrift tilgjengelig for frontplater for å legge til brannvesenets logo eller 
andre design 

 Reflekterende trim og dekaler med tilpassede utskriftsalternativer 

 

OVERGÅR STANDARDER  
 Designet og testet for å oppfylle de nyeste EU- og NFPA-standardene for teknisk 

redning, brannslukking i terreng, klatring og vannredning (se tekniske 
spesifikasjoner for detaljer) 
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Fokus på innovasjon   

INTEGRERT HODELY KT MED TO STRÅLER  
 Med nærlys og spotstråle med over 250 lumen 

 
 Baklys ("kameratlys"), med tre farger tilgjengelig for å veksle, og for hjelp til andre 
 "SOS"-modus som blinker foran og bak for å signalisere nødssituasjon 

   
 

INTEGRERT OKULARSTROPP  
 Fullintegrert i hjelmskallet og enkelt utplassert med en hanskehånd 
 Tilpasset passform i ansiktet med individuelle høyde- og dybdejusteringer 
 Enkel å installere og fjerne uten verktøy ("push &pull"-system) 

 
 

 
VANNREDNING ØREBESKY TTELSE 

 Venstre og høyre modulære ørebeskyttelsesdeksler for vannredningsapplikasjoner  
 Enkle festepunkter for tilkobling og fjerning, avhengig av oppgave og situasjon 

 
 

INTEGRERT HØRSELSVERN MED VALGF RIE KOMMUNIKASJONSSY STEMER 
 Lett å feste, perfekt integrerte elektroniske øreklokker for å beskytte mot farlig støy uten 

manglende omkringliggende lyder 
 Valgfrie kommunikasjonssystemer med justerbar bommikrofon for driftskritisk kommunikasjon   

 
 

 
F ORBEDREDE RESPONDERBRILLER 

 Festes raskt til hjelmskallet med kun to klips 
 Hold brillebåndet sikkert med magnetisk justeringssystem 
 Plass til flere hodestørrelser med justerbart spennesystem 
 Bytt enkelt mellom standby- og servicemodus med utløserspenne 

 

  



Teknisk dataark – Rev00, 06-2021 

 

3 
 

Tekniske spesifikasjoner 
Hjelm 

Vekt (kun hjelm) 750 g ± 50 g (avhengig av versjon) 

Dimensjoner (skall) 
Lengde: 299 mm  
Bredde: 239 mm 
Høyde: 180 mm 

Størrelser Én størrelse (passer til hodestørrelser fra 52 til 65 cm) 

Skall 
 Ventilert eller uventilert 
 Lakkert  

Farger 
Standard: Hvit, svart, grønn, blå, gul, rød, grå 
Høy synlighet: Hi-Viz / selvlysende gul, Hi-Viz / selvlysende oransje, selvlysende 

Hakkestropp 

 3-4-punkts hakestropp  
 16 mm bred brannhemmende stropp uten løs ende 
 Høyde- og dybdejusteringer  
 Hurtigutløsningsspenne 

Justeringer 
 Hodestørrelse (ergonomisk knapphjul, justerbar posisjon) 
 Brukshøyde (3 posisjoner) 
 Høydejustering av nakkestropp (3 posisjoner) 

Materialer 
Skall- og plastdeler: Høytemperaturplast 
Stropper Brannhemmende, modakryl- og polyesterblanding  
Polstring: Polyamid/polyester/elastan basismateriale 

Sertifisering 

CE-merking i henhold til EUs forordning 2016/425 (9. mars 2016) 
EN 16471:2015 Hjelmer for tekniske redningsoperasjoner 
EN 16473:2015 Hjelmer for tekniske redningsoperasjoner 
EN 12492:2012 – Hjelmer for fjellklatrere (kun ventilert versjon) 

Tilpasning 
 Reflekterende klistremerker (gul, rød, sølv, blå, grønn) med eller uten merking 
 Pad trykt logo på frontplate 
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Alternativer og tilbehør   

Responderbriller  Støvtett  
 Festes til hjelm med 2 klips 
 Strammejustering med brannhemmende stropper 
 Magnetisk stroppejusteringssystem 

 

Vekt 165 g ± 10 g 
Sertifisering EN 166:2002 – Øyebeskyttelse 

Merking: 2C-1,2 1BT 3459 KN 

Ytelse 2C-1,2: UV-filter (EN 170) 
1: Optisk klasse 1 
BT: Partikler med høy hastighet (120 m/s) ved ekstreme temperaturer 
3: Flytende dråper  
4: Støv  
5: Gass og fine støvpartikler 
9: Smeltet metall  
K: Ripesikker 
N: Antidugg  

Okularskjerm  Kan trekkes ut under hjelmskall 
 Dybdejustering 
 Rask installasjon  

 

Vekt 100 g ± 10 g 
Sertifisering EN 14458:2018 – Visir med høy ytelse 
Ytelse Antidugg/ripesikker 

2C-1.2 : UV-filter (EN 170) 

Nakkebeskytter  Farge: Mørk blå 
 100% aramid  
 Nape-versjon, lengde 15 cm  
 Rask montering med 3 plastklips  

 

Vekt 30 g ± 5 g  

Vannredningssett  Sidepaneler med ørebeskyttelse for å utvide dekningsområdet i 
henhold til  
EN 1385-krav 

 

Vekt 50 g ± 10 g 
Samsvar EN 1385:2012 – Vannsporthjelmer  

PAS028-2002 – Sjøsikkerhetshjelmer, avsnitt 6: forestillinger  

 Kompatibel på både ikke-motoriserte og motoriserte redningsfartøy  

Brakett til lykt  Enkelt feste av lommelyktlamper med godkjent brakett 
 Venstre og høyre monteringsalternativer 

 

Vekt 15 g ± 10 g 
KOMPATIBILITET Alle MSA hjelmmonterte lommelykter (XPS, XP LED, ...) 
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Hørselsvern  Passivt hørselsvern 
 Lav (grønn) og middels (gul) støydemping  

 
 

Mål/vekt Lav demping: 16,4 x 10,6 x 12,0 cm – 340 g 
Middels demping: 16,4 x 10,6 x 12,0 cm – 403 g 

SNR-klassifiseringer Lav demping: SNR 28 dB 
Middels demping: HØY (SNR 32 dB) 

Sertifisering EN 352-3:2002 – Hørselsvern 
ANSI S3.19-1974 
ANSI S12.6-2008 
S1270:2002 
CSA klasse A 

Hodelykt som ikke er ATEX  Integrert LED-hodelyktmodul  
 2 stråler (nær og spot)  
 Baklys (3 farger, RGB) 

 
 
 

 

Vekt Frontmodul med lysdioder: 90 g ± 5 g 
AA-batteripakke bak (med 3xAA-batterier): 210 g ± 10 g 

Sertifisering CE-merke 
Effekt Alkaliske/litium engangsbatterier eller oppladbare batterier (Ni-MH) 
Ytelse 
(driftstid varierer avhengig av 
batteritype) 

Nærhet: 100 lumen, minimum 6 timer 
Punkt: 150 lumen, minimum 4 t 
Kombinert 250 lumen, minimum 1 t 30 min.  
Reservemodus: 30 lumen, > 45 min 
SOS-modus Blinker (spotstråle + baklys) 

 
 

Annet tilbehør  
Tilgjengelig i 3. kvartal 2021 Tilgjengelig i 4. kvartal 2021 

Aktivt hørselsvern 
med eller uten kommunikasjon 

Klar ansiktsbeskyttelse Netting-
ansiktsbeskyttelse 

Hodelykt 
Alkalisk ATEX / Li-Ion ATEX & ikke-ATEX 
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Bestillingsinformasjon GALLET F2XR  

GALLET F2XR benytter et konfigurerbart nummereringssystem for optimalt valg av best egnet konfigurasjon.
 

1 Hjelmtype 
 R Gallet F2XR 

2 Skall 
 1 Ventilert, lakkert 

 2 Ikke ventilert, lakkert 
 3 Ventilert, sotet* 
 4 Ikke ventilert sotet* 

3 Innvendig 
 1 Standard, tekstil 

4 Øyevern 
 0 Ingen 

 1 Responderbriller EN 166 
 2 Okularskjerm, EN 14458 
 3 Okularskjerm og responderbriller 

5 Nakketrekk 
 0 Ingen 

 1 Tekstil nakke (aramid) 

6 Alternativer for hodelykt 
 0 Ingen 

 1 Hodelykt, 3xAA* 
 2 Hodelykt, 3xAA, ATEX** 
 3 Hodelykt, Li-Ion** 
 4 Hodelykt, Li-Ion, ATEX** 

7 Instruksjoner og sporbarhet 
 1 Instruksjon 1 (EN, FR, DE, ES, NL, BR) 

 2 Instruksjon 2 (IT, GR, SE, CZ, HR, HR, HU, PL, RS, RU, SK, SI) 
 B Instruksjon 1 + Egendefinert etikett 
 C Instruksjon 1 + Tilpasset RFID 
 D Instruksjon 1 + Fransk Sécurité Civile-etikett 
 Z Instruksjon 2 + RFID (13,56 MHz) 
 J Instruksjon 2 + Egendefinert etikett 
 X Instruksjon 2 + Tilpasset RFID 

8 Selvlysende trims (5 stk. hver) 
 0 Ingen 
 1 Grå, Tekstil 

 2 Gul, Tekstil 
 3 Rød, Tekstil 
 4 Blå, Vinyl 
 5 Grønn, Vinyl 
 A Grå / Sølv, mikroprisme 
 B Gul, mikroprisme 
 C Rød, mikroprisme 

 

 

9 Alternativ 1 
 0 Ingen 

 1 EN 1385 Vannredningssett 
 2 F2XR Brakett til lykt, kompatibel L eller R 
 3 F2XR Brakett til lykt, kompatibel L eller R, 2 stk. 

10 Alternativ 2 
 0 Ingen 

 1 EN 1385 Vannredningssett 
 2 F2XR Brakett til lykt, kompatibel L eller R 
 3 F2XR Brakett til lykt, kompatibel L eller R, 2 stk. 

11 Emballasje 
 0 Bulkemballasje – 8 hjelmer per eske 

 1 Bulkemballasje med individuell tekstilpose 
 2 Individuell boks 
 3 Individuell eske med tekstilpose 

12 Skallfarge 
 RE Rød (lakkert) 
 JD Gul (lakkert) 
 BA Hvit (lakkert) 
 NA Svart (lakkert) 
 YP Gul, høy synlighet / selvlysende (lakkert) 
 OP Oransje, høy synlighet / selvlysende (lakkert) 
 VF Selvlysende (lakkert) 
 IM Blå (lakkert) 
 VA Grønn (lakkert) 
 NM Grå (lakkert) 
 RD Rød (sotet)* 

 BD Hvit (sotet)* 
 JA Gul (sotet)* 

 ND Svart (sotet)* 
 OA Oransje (sotet)* 

13 Tilpasning 
 000 Ingen frontplate (kun hvis hodelykt) 

 001 Vanlig svart frontplate (ingen hodelykt) 
 ZZZ Pad trykt logo på frontplate 

* Tilgjengelig i 3. kvartal 2021                     
** Tilgjengelig i 4. kvartal 2021                   
 

      INNOVASJON / Ny funksjon 
                              

Konfigurasjon og delenummer: 

G            -   
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 

Vennligst merk: Hørselsvern, ansiktsbeskyttelse og nakkegardiner må bestilles separat som tilbehør. Se neste side for mer informasjon. 
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Bestillingsinformasjon for hovedapplikasjoner 
Delenummer Beskrivelse 
Konfigurasjoner for tekniske redningsoperasjoner 
GR1120010003-RE001 GALLET F2XR, rød (lakkert), ventilert, okularskjerm 
GR1120010003-YP001 GALLET F2XR, hi-viz/selvlysende gul (lakkert), ventilert, okularskjerm 
GR1120010003-OP001 GALLET F2XR, hi-viz/selvlysende oransje (lakkert), ventilert, okularskjerm 
Konfigurasjoner for terrengbrannslukking 
GR1111000003-YP001   GALLET F2XR, hi-viz/selvlysende gul (lakkert), ventilert, responderbriller 
GR1111000003-OP001   GALLET F2XR, hi-viz/selvlysende oransje (lakkert), ventilert, responderbriller 
GR1111000003-JD001   GALLET F2XR, gul (lakkert), ventilert, Responderbriller 
Vannredningskonfigurasjoner 
GR1120001103-YP001 GALLET F2XR, hi-viz/selvlysende gul (lakkert), ventilert, okularskjerm, EN1385 vannredningssett 
GR1120001103-OP001 GALLET F2XR, hi-viz/selvlysende oransje (lakkert), ventilert, okularskjerm, EN1385 vannredningssett 
GR1120001103-BA001 GALLET F2XR, hvit (lakkert), ventilert, okularskjerm, EN1385 vannredningssett 

Alle konfigurasjoner som er oppført ovenfor, kommer i en individuell boks med tekstilpose. 

Bestillingsinformasjon tilbehør 
Delenummer Beskrivelse 
Klistremerker (sett med 5 stk.) 
GA3719-06 Retro reflekterende klistremerker, tekstil, grå 
GA3719-05 Retro reflekterende klistremerker, tekstil, gul 
GA3719-07 Retro reflekterende klistremerker, tekstil, rød 
GA3719-08 Retro reflekterende klistremerker, vinyl, blå 
GA3719-09 Retro reflekterende klistremerker, vinyl, grønn 
GA3719-00 Retro reflekterende klistremerker, mikroprisme, grå 
GA3719-01 Retro reflekterende klistremerker, mikroprisme, gul 
GA3719-02 Retro reflekterende klistremerker, mikroprisme, rød 
Øye-, ansikts- og hørselsvern 
GA3705 Responderbriller  
GA3723 Beskyttelsesdeksel for responderbriller 
GA3702 Okularskjerm-enhet 
GA3703 Nettingskjerm montering EN 14458 & EN 1731 
GA3704 Klart visirenhet EN 14458 & EN 166 
GA3701 Vannredningspanel for sidebeskyttelse, venstre og høyre  
GA3708 Transportbag 
GA3709 Integrert nakketrekk 
Lykter 
GA3710 Brakett til lykt for lommelyktlamper 
GA3724 L2XR hodelykt, 3AA batterier, ATEX 
GA3725 L2XR hodelykt, 3AA batterier, Ikke-ATEX 
GA3726 L2XR hodelykt, Li-ion batterier, ATEX 
GA3727 L2XR hodelykt, Li-ion batterier, Ikke-ATEX 
Hørselsvern 
10190356 MSA passiv hørselsvern, lavt 
10190357  MSA passiv hørselsvern, medium 
GA3720* Supreme aktiv hørselsvern  
GA3721* Supreme aktivt hørselsvern med bommikrofon  
10111823* venstre/HØYRE CutOff Pro, Gul 
10111826* venstre/HØYRE CutOff Pro, Blå 

* Tilgjengelig i 3. kvartal 2021  
** Tilgjengelig i 4. kvartal 2021 

 

For bestillingsinformasjon for reservedeler, se brukerhåndboken. 
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