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Kenmerken en voordelen 

 

ONGEËVENAARD 
COMFORT 

 Compact ontwerp, lichtgewicht materialen en hoogte-aanpassingen, dragen allemaal bij tot 
een optimale gewichtsverdeling 

 Optioneel schaalpatroon met dubbele ventilatie, aan boven- en zijkanten voor comfort 
tijdens langdurig gebruik 

 Innovatieve padding uit één stuk van zacht materiaal (gelast in plaats van genaaid) om 
drukpunten te helpen voorkomen 

 

VEELZIJDIGE 
TOEPASSINGEN 

 Multifunctionele helm voor technische hulpverleningsoperaties, bosbrandbestrijding, 
klimmen en redding te water  

 

VOLLEDIGE 
MODULARITEIT 

 Modulair platform met een reeks gemakkelijk te bevestigen accessoires, zoals Responder-
veiligheidsbrillen, gelaatsbescherming en passieve en actieve gehoorbescherming met 
optioneel geïntegreerd communicatiesysteem 

 

INTEGRATIE VAN 
ACCESSOIRES 

 Accessoires ontworpen voor volledige integratie; bijv. hoofdlamp met twee lichtbundels en 
achterlicht (waarschuwingslampen),  verstelbare interne veiligheidsoogklep en 
gehoorbescherming voor redding te water 

 

ONTWERP OP 
MAAT 

 Alle geïntegreerde en modulaire accessoires zijn ontworpen voor eenvoudige bevestiging  

 Handschoenvriendelijk ontwerp van alle accessoires en helmafstelpunten voor zowel rechts- 
als linkshandigen  

 

EENVOUDIGE 
REINIGING 

 Gemakkelijk te verwijderen textiele delen uit één stuk ter ondersteuning van gezondheids- 
en veiligheidsinspanningen 

 Complete helm wasbaar in de machine (zie de richtlijnen voor reiniging voor details) 

 

AANPASBARE 
OPTIES 

 Tampondruk beschikbaar voor frontplaten om brandweerlogo of andere ontwerpen toe te 
voegen 

 Reflecterende strips en stickers met bedrukkingsopties 

 

BETER DAN DE 
GELDENDE 
NORMEN  

 Ontworpen en getest om te voldoen aan de nieuwste EU- en NFPA-normen voor technische 
hulpverlening, bosbrandbestrijding, bergbeklimmen en redding te water (zie Technische 
specificaties voor details) 
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Focus on Innovation   

GEÏNTEGREERDE HOOF DLAMP MET DUBBELE BUNDEL  
 Maakt bundel van nabijheid en spot mogelijk met meer dan 250 lumen 

 
 Achterlicht (waarschuwingslampen), in drie kleuren schakelbaar, als hulpmiddel bij 

verantwoording 
 SOS-modus die de voor- en achterlichten laat knipperen als noodsignaal 

   

 
 

GEÏNTEGREERDE VEILIGHEIDSOOGKLEP  
 Volledig geïntegreerd in de helmschaal en gemakkelijk te gebruiken met een gehandschoende hand 
 Aan te passen aan het gelaat met individuele hoogte- en diepte-afstellingen 
 Gemakkelijk te installeren en te verwijderen zonder gereedschap (push-&-pull-systeem) 

 
 

 

GEHOORBESCHERMING VOOR REDDING TE WATER 
 Modulaire gehoorbeschermers links en rechts voor reddingsoperaties te water  
 Gemakkelijke bevestigingspunten voor aan- en afkoppelen, afhankelijk van taak en 

situatie 

 
 

GEÏNTEGREERDE GEHOORBESCHERMING  
MET OPTIONELE COMMUNICATIESY STEMEN 

 Gemakkelijk te bevestigen, perfect geïntegreerde elektronische oorkappen ter bescherming tegen 
gevaarlijk lawaai zonder omgevingsgeluiden te missen 

 Optionele communicatiesystemen met verstelbare boom-microfoon voor essentiële communicatie   

 
 
 VERBETERDE RESPONDER-VEILIGHEIDSBRI L 

 Met slechts twee clips snel te bevestigen aan helmschaal 
 Magnetisch afstelsysteem voor stevige bevestiging van de band van de 

veiligheidsbril 
 Geschikt voor verschillende hoofdmaten met verstelbaar gespsysteem 
 Gemakkelijk omschakelen tussen stand-by- en bedrijfs-modus met 

ontgrendelingsgesp 
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Technische specificaties 
Helm 

Gewicht (alleen helm) 750 ± 50g afhankelijk van de versie 

Maten (schaal) 
Lengte: 299 mm  
Breedte: 239 mm 
Hoogte: 180 mm 

Maten Eén maat( geschikt voor hoofdmaten van 52 tot 65 cm) 

Schaal 
 Geventileerd of niet-geventileerd 
 Geverfd  

Kleuren 
Standaard: Wit, zwart, groen, blauw, geel, rood, grijs 
Hoge zichtbaarheid: Hi-viz / fotoluminescerend geel, hi-viz / fotoluminescerend oranje, fotoluminescerend 

Kinband 

 3-4-punts kinband  
 16 mm brede brandvertragende band zonder los uiteinde 
 Hoogte- en diepteafstelling  
 Snelontspangesp 

Afstellingen 
 Hoofdmaat (ergonomisch knopwieltje, verstelbare positie) 
 In hoogte instelbaar (3 standen) 
 Nekband in hoogte verstelbaar (3 standen) 

Materiaal 
Schaal en kunststof onderdelen: Thermoplastic bestand tegen hoge temperaturen 
Banden: Brandvertragend, mix van modacryl en polyester  
Padding: Basismateriaal van polyamide / polyester / elastaan 

Certificering 

CE-markering volgens EU-verordening 2016/425 (9 maart 2016) 
EN 16471:2015 – Helmen voor bosbrandbestrijding 
EN 16473:2015 – Helmen voor technische hulpverlening 
EN 12492:2012 – Helmen voor bergbeklimmers (alleen geventileerde versie) 

Op verzoek van de 
klant 

 Retroreflecterende stickers (geel, rood, zilver, blauw, groen) met of zonder markering 
 Tampondruklogo op frontplaat 
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Opties en accessoires   

Responder-veiligheidsbril  Stofbestendig  
 Bevestiging aan helm met 2 clips 
 Spanningsregeling door brandvertragende banden 
 Magnetisch bandafstelsysteem 

 

Gewicht 165 g ± 10 g 
Certificering EN 166:2002 – Oogbescherming 

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

Prestaties 2C-1,2: UV-filter (EN 170) 
1: Optische klasse 1 
BT: Deeltjes met hoge snelheid (120m/s) bij extreme temperaturen 
3: Vloeistofdruppels  
4: Stof  
5: Gas en fijne stofdeeltjes 
9: Gesmolten metaal  
K: Krasbestendig 
N: Anticondens  

Veiligheidsoogklep  Intrekbaar onder helmschaal 
 Diepteafstelling 
 Snelle installatie  

 

Gewicht 100g ± 10g 
Certificering EN 14458:2018 - Hoogwaardige vizieren 
Prestaties Anticondens / Krasbestendig 

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

Nekbeschermer  Kleur: Donkerblauw 
 100% aramide  
 Nekbandversie, lengte 15 cm  
 Snelle montage door 3 plastic clips  

 

Gewicht 30 g ± 5 g  

Kit voor redding te water  Ear protection side panels to extend area of coverage according to EN 
1385 requirements 

 

Gewicht 50 g ± 10 g 
Naleving EN 1385:2012 – Watersporthelmen  

PAS028-2002 – Maritieme veiligheidshelmen, deel 6: prestaties  

 Geschikt voor zowel ongemotoriseerde als gemotoriseerde 
reddingsvaartuigen  

Lampmontagebeugel  Eenvoudige bevestiging van staaflampen met goedgekeurde beugel 
 Montage links en rechts mogelijk 

 

Gewicht 15 g ± 10 g 
Compatibiliteit Alle MSA-staaflampen voor op de helm (XPS, XP LED, ...) 
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Gehoorbescherming  Passieve gehoorbescherming 
 Lage (groen) en gemiddelde (geel) geluidsdemping  

 
 

Afmetingen en gewicht Lage demping: 16,4 x 10,6 x 12,0 cm – 340 g 
Gemiddelde demping: 16,4 x 10,6 x 12,0 cm – 403 g 

SNR-klasse Lage demping: SNR 28 dB 
Gemiddelde demping: SNR 32 dB 

Certificering EN 352-3:2002 – Gehoorbeschermers 
ANSI S3.19-1974 
ANSI S12.6-2008 
AS/NZ S1270:2002 
CSA-klasse A 

Non-ATEX Hoofdlamp  Geïntegreerde LED-hoofdlampmodule  
 2 bundels (nabijheid en punt)  
 Achterlicht (3 kleuren, RGB) 

 
 
 

 

Gewicht Frontmodule met leds: 90 g ± 5 g 
Achterzijde AA-batterijblok (met 3xAA batterijen): 210 g ± 10 g 

Certificering CE-markering 
Voeding Alkaline/Lithium wegwerpbatterijen of oplaadbare batterijen (Ni-MH) 
Prestatie 
(autonomie varieert naargelang 
het type batterij) 

Nabijheid: 100 lumen, minimaal 6 uur 
Punt: 150 lumen, minimaal 4 uur 
Gecombineerd: 250 lumen, minimaal 1,5 uur  
Reservemodus: 30 lumen, > 45 min 
SOS-modus: Knipperend (spotlicht + achterlicht) 

 
 

Andere Accessoires 
Beschikbaar in 3e kwartaal 2021 Beschikbaar in 4e kwartaal 2021 

Actieve gehoorbescherming 
met of zonder communicatie 

Transparante 
gelaatsbescherming 

Gelaatsbescherming met 
raster 

Hoofdlamp 
Alkaline ATEX / Li-Ion ATEX & Non-ATEX 
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Bestelinformatie GALLET F2XR  

De GALLET F2XR maakt gebruik van het Assembly-to-Order-systeem (ATO) met onderdeelnummering voor optimale selectie van de meest 
geschikte configuratie.
 

1 Helmtype 
 R GALLET F2XR, EN 

2 Schaal 
 1 Geventileerd, geverfd 

 2 Niet geventileerd, geverfd 
 3 Geventileerd, in massa gekleurd* 
 4 Niet geventileerd, in massa gekleurd* 

3 Binnenkant 
 1 Standaard, textiel 

4 Oogbescherming 
 0 Geen 

 1 Responder-veiligheidsbril EN 166 
 2 Veiligheidsoogklep , EN 14458 
 3 Veiligheidsoogklep en Responder-veiligheidsbril 

5 Neklap 
 0 Geen 

 1 Textiel nekband (aramide) 

6 Hoofdlampopties 
 0 Geen 

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

7 Instructies & traceerbaarheid 
 1 Instructie 1 (EN, FR, DE, ES, NL, BR) 

 2 Instructie 2 (IT, GR, SE, CZ, HR, HU, PL, RS, RU, SK, SI) 
 B Instructie 1 + Klantspecifiek etiket 
 C Instructie 1 + Klantspecifieke RFID 
 D Instructie 1 + Frans Sécurité Civile-etiket 
 Z Instructie 2 + RFID (13,56 MHz) 
 J Instructie 2 + Klantspecifiek etiket 
 X Instructie 2 + Klantspecifieke RFID 

8 Retroreflecterende strips (5 stuks per helm) 
 0 Geen 
 1 Grijs, textiel 

 2 Geel, textiel 
 3 Rood, textiel 
 4 Blauw, vinyl 
 5 Groen, vinyl 
 A Grijs / zilver, microprisma 
 B Geel, microprisma 
 C Rood, microprisma 

 

 

9 Optie 1 
 0 Geen 

 1 EN 1385 Kit voor redding te water 
 2 F2XR Lamphouder, compatibel L of R 
 3 F2XR Lamphouder, compatibel L of R, 2 st. 

10 Optie 2 
 0 Geen 

 1 EN 1385 Kit voor redding te water 
 2 F2XR Lamphouder, compatibel L of R 
 3 F2XR Lamphouder, compatibel L of R, 2 st. 

11 Verpakking 
 0 Bulkverpakking - 8 helmen per doos 

 1 Bulkverpakking met individuele textielzak 
 2 Individuele doos 
 3 Individuele doos met textielzak 

12 Kleur schaal 
 RE Rood (geverfd) 
 JD Geel (geverfd) 
 BA Wit (geverfd) 
 NA Zwart (geverfd) 

 YP 
Geel, hoge zichtbaarheid / fotoluminescerend 
(geverfd) 

 OP 
Oranje, hoge zichtbaarheid / fotoluminescerend 
(geverfd) 

 VF Fotoluminescerend (geverfd) 
 IM Blauw (geverfd) 
 VA Groen (geverfd) 
 NM Grijs (geverfd) 
 RD Rood (massa gekleurd)* 

 BD Wit (massa gekleurd)* 
 JA Geel (massa gekleurd)* 

 ND Zwart (massa gekleurd)* 
 OA Oranje (massa gekleurd)* 

13 Op verzoek van de klant 
 000 Geen frontplaat (alleen indien hoofdlamp) 

 001 Effen zwarte frontplaat (geen hoofdlamp) 
 ZZZ Tampondruklogo op frontplaat 

* beschikbaar in 3e kwartaal 2021                     
** beschikbaar in 4e kwartaal 2021                   
 

      INNOVATIE / Nieuwe functie 
                              

Uw configuratie en onderdeelnummer: 

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

Let op: Gehoorbescherming, gelaatsbescherming en neklappen moeten afzonderlijk als accessoire worden besteld. Zie de volgende bladzijde voor details. 
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Bestelinformatie voor belangrijkste toepassingen 
Onderdeelnummer Omschrijving 
Configuratie technische hulpverlening 
GR1120010003-RE001 GALLET F2XR, rood (geverfd), geventileerd, veiligheidsoogklep 
GR1120010003-YP001 GALLET F2XR, hi-viz/fotoluminescerend geel (geverfd), geventileerd, veiligheidsoogklep 
GR1120010003-OP001 GALLET F2XR, hi-viz/fotoluminescerend oranje (geverfd), geventileerd, veiligheidsoogklep 
Configuraties bosbrandbestrijding 
GR1111000003-YP001   GALLET F2XR, hi-viz/fotoluminescerend geel (geverfd), geventileerd, Responder-veiligheidsbril 
GR1111000003-OP001   GALLET F2XR, hi-viz/fotoluminescerend oranje (geverfd), geventileerde, Responder-veiligheidsbril 
GR1111000003-JD001   GALLET F2XR, geel (geverfd), geventileerde, Responder-veiligheidsbril 
Configuraties redding te water 

GR1120001103-YP001 GALLET F2XR, hi-viz/fotoluminescerend geel (geverfd), geventileerd, veiligheidsoogklep, EN1385 kit voor redding te 
water 

GR1120001103-OP001 
GALLET F2XR, hi-viz/fotoluminescerend oranje (geverfd), geventileerd, veiligheidsoogklep, EN1385 kit voor redding te 
water 

GR1120001103-BA001 GALLET F2XR, wit (geverfd), geventileerd, veiligheidsoogklep, EN1385 kit voor redding te water 

Alle bovenvermelde configuraties worden geleverd in een individuele doos met textielzak. 

Bestelinformatie accessoires 
Onderdeelnummer Omschrijving 
Stickers (set van 5 stuks) 
GA3719-06 Retroreflecterende stickers, textiel, grijs 
GA3719-05 Retroreflecterende stickers, textiel, geel 
GA3719-07 Retroreflecterende stickers, textiel, rood 
GA3719-08 Retroreflecterende stickers, vinyl, blauw 
GA3719-09 Retroreflecterende stickers, vinyl, groen 
GA3719-00 Retroreflecterende stickers, microprisma, grijs 
GA3719-01 Retroreflecterende stickers, microprisma, geel 
GA3719-02 Retroreflecterende stickers, microprisma, rood 
Oog-, gezichts- en gehoorbescherming 
GA3705 Responder-veiligheidsbril  
GA3723 Beschermafdekking Responder-veiligheidsbril 
GA3702 Veiligheidsoogklep, assemblage 
GA3703* Rastervizier, assemblage EN 14458 & EN 1731 
GA3704* Transparant vizier, assemblage EN 14458 & EN 166 
GA3701 Lateraal beschermingsstuk voor redding te water, links en rechts  
GA3708 Transporttas 
GA3709 Nekband neklap 
Lampen 
GA3710 Lamphouder voor staaflampen 
GA3724** L2XR hoofdlamp, 3AA batterijen, ATEX 
GA3725* L2XR hoofdlamp, 3AA batterijen, Non-ATEX 
GA3726** L2XR hoofdlamp, Li-ion batterijen, ATEX 
GA3727** L2XR hoofdlamp, Li-ion batterijen, Non-ATEX 
Gehoorbescherming 
10190356 MSA passieve gehoorbescherming, Laag 
10190357  MSA passieve gehoorbescherming, Medium 
GA3720* Hoogwaardige actieve gehoorbescherming  
GA3721* Hoogwaardige actieve gehoorbescherming met boom-microfoon  
10111823* left/RIGHT CutOff Pro, geel 
10111826* links/rechts CutOff Pro, blauw 

*   beschikbaar in 3e kwartaal 2021   
** beschikbaar in 4e kwartaal 2021 

 

Voor informatie over het bestellen van reserveonderdelen verwijzen wij u naar onze gebruiksaanwijzing. 
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