
Ponieważ każde życie ma swój sens…

Gallet TC 800 oraz TC 500
Hełmy systemu ARCH
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Twoje zaangażowanie chroni życie innych,
pozwól MSA ochronić twoje życie

Historia Gallet

Stworzenie CGF Gallet MSA podpisuje kontrakt z armią USA
na produkcję masek dla piechoty,

marynarki oraz lotnictwa

Wprowadzenie hełmu strażackiego
„F1 Nickel”

Wprowadzenie nowej gamy hełmów
dla ochrony porządku publicznego

z ochroną balistyczną

Wprowadzenie nowego hełmu dla
pilotów helikopterów LH350

Wprowadzenie hełmu strażackiego
Gallet F1 XF

Wprowadzenie nowej gamy hełmów
dla pilotów myśliwców oraz

helikopterów 

GALLET staje się częścią MSA MSA staje się pierwszym dostawcą
hełmu ACH (Advanced Combat
Helmet) dla US Army (w sumie

dostarczonych 250 000 hełmów)
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Wprowadzenie kompozytowego
hełmu balistycznego 
UN (United Nations) 

SORDIN stał się częścią MSA

Wprowadzenie systemu Gallet ARCH

Kluczowe fakty
MSA Gallet zaopatruje armię Stanów Zjednoczonych w Advanced Combat Helmet (ACH)•
Hełmy MSA Gallet zapewnia najlepszy wybór w ponad 80 krajach na całym świecie•
Hełmy balistyczne MSA Gallet zdobyły zaufanie żołnierzy na całym świecie•

Firma Gallet specjalizuje się w produkcji hełmów bojowych, do kontroli
zamieszek oraz hemów desantowych.
Codziennie miliony strażaków, żołnierzy, policjantów raz pilotów na całym
świecie używają hemów MSA, które chronią ich życie i pomagają chronić życie
innych.

Doświadczenie w dziedzinie ochrony głowy
MSA to znaczący lider w branży hełmów policyjnych oraz wojskowych dzięki:

Unikalnym, niespotykanym produktom•
Doświadczonym inżynierom odpowiedzialnym za ochronę głowy•
Najnowocześniejszym liniom produkcyjnym używającym technologii laserowych•
„Bezkompromisowemu” podejściu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i jakość •
Skupieniu się na użytkowniku końcowym tak, aby ustalić najważniejsze potrzeby i zapewnić•
optymalne oraz bezpieczne użycie produktów

Bardzo wydajne i niezawodne produkty, które spełniają
wymagania klientów
Nasze mechaniczne i balistyczne laboratoria testowe korzystają z bardzo zaawansowanej
technologii do opracowywania, testowania i naprawy naszych produktów, które spełniają
najbardziej rygorystyczne i wymagające testy.
MSA Gallet korzysta z ośrodka eksperckiego, który wykorzystuje wysoce zaawansowaną
technologię oraz wiedzę w celu wykonywania, utrzymywania oraz naprawy wszystkich
produktów.



Akcje desantowe
Misje desantowe są złożone i wymagają innego sprzętu
(skoki z opóźnionym otwarciem, wyposażenie O₂, specjalne
skrzydła...).
Środowisko jest złożone i wymagające.

Hełm systemu ARCH spełnia te wymagania: 
Podłączenie maski tlenowej•
Zminimalizowane ryzyko zaczepienia się•
Silne mocowanie wyposażenia oraz NVG•

Hełmy systemu ARCH oferują:
Lekkie skorupy oraz akcesoria•
Możliwość indywidualnego dopasowania•
Zgodność z wyposażeniem taktycznym •
(lampy, broń, system komunikacyjny...)

Misje antyterrorystyczne oraz specjalne
Misje antyterrorystyczne oraz specjalne to działania często przy
wysokim zagrożeniu balistycznym.
Każdy członek zespołu tworzy swoją własną konfigurację
wyposażenia.
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Na polu bitwy hełmy systemu ARCH zapewniają:
Interfejs dla szyn Picatinny (latarki, kamery oraz inne•
urządzenia) 
Zdejmowany interfejs NVG umożliwiający korzystanie •
z mocowania paskowego NVG
Samoprzyczepne elementy dla lamp, urządzeń•
podczerwonych

Hełmy systemu ARCH zostały zaprojektowane dla:
Dodatkowego kamuflażu •
Możliwości zamocowania wyposażenia (kamera, NVG)•
Zapewnienia najlepszego komfortu w warunkach•
ekstremalnych

Bojowy
Wyposażenie bojowe musi być wytrzymałe i niezawodne.
Dobrze wypróbowane strategie współistnieją z nowoczesnymi
technologiami oraz środkami.

Operacje wywiadu
Różne fazy misji (infiltracja, gromadzenie informacji i wycofanie
się) wymagają lekkiego i dyskretnego wyposażenia.
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Hełmy systemu ARCH



Innowacyjny mechanizm
regulacyjny

Blokujące pokrętło Ratchet (kółko•
regulacyjne - naciśnij, aby odblokować).

Szeroki zakres regulacji•

Łatwa konserwacja

Zdejmowane mocowanie NVG przez•
odkręcenie śrub

Nie ma konieczności użycia specjalnych•
narzędzi

Rozmiar uniwersalny, ułatwia logistykę i•
wymianę części zamiennych 

Łatwa adaptacja dla potrzeb misji 

Różne kształty•

Różne ciężary oraz właściwości•
balistyczne 

Do wyboru rożne nakrycia głowy•

Zmniejszenie zagrożenia
balistycznego

Brak otworów oraz śrub w przedniej•
części dla wspornika NVG

Brak dodatkowych otworów w skorupie•

Niska deformacja części tylnej (LBFD)•

Łatwe dopasowanie

Szybkie i proste mocowanie i•
zdejmowanie akcesoriów

Montaż wspornika NVG bez•
dodatkowych narzędzi

Szyny boczne pozostają wolne do•
użycia nawet przy założonej masce O₂

Wysoka zgodność z mocowaniem
NVG

Możliwość zamocowania wspornika•
NVG Wilcox® oraz Thales®

Możliwość użycia wspornika NVG •
z paskami



Inżynierowie MSA zaprojektowali hełmy GALLET TC, pracując ramię w ramię z użytkownikami końcowymi

tak, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność oraz jakość ochrony głowy.

System ARCH to wynik wielu lat pracy zespołowej z międzynarodowymi siłami specjalnymi oraz

jednostkami elitarnymi.

Hełmy systemu ARCH ostateczna ochrona i pełna
modułowość
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Nowy wzór paska podbródkowego 

Łatwa (dokładna) regulacja paska•
podbródkowego

Zabezpieczenie przed poluzowaniem•

Zgodność z nausznikami•

Brak luźnych końców•

OPCJA: Klamra 360°

Szybkie zakładanie i regulacja w•
rękawicach bojowych

Możliwość mocowania różnego rodzaju•
akcesoriów (gogli, maski, pasków...)

Możliwość dopasowania elementów•
osobistych

OPCJA: Adapter maski O₂ dla
oddziałów desantowych

Zapewnia absolutną szczelność maski•
podczas skoków z dużej wysokości z
opóźnionym otwarciem spadochronu
(HALO)

Komfortowy i wytrzymały
3 dostępne kolory:

Zielony IR NATO•

Czarny•

Brązowy•

Komfort, ergonomia

Wkładki wewnętrzne umożliwiające•
dopasowanie 

Poprawiony komfort •

OPCJA: Polepszona ochrona przed
uderzeniami

Ochrona przed uderzeniami•

Zgodność z EN397•



System mocownaia Velcro®
System ARCH to także duże elementy tkaniny typu rzep na skorupie hełmu.

System ten pozwala łatwo mocować latarki, oświetlenie, baterie NVG, narzędzia, •
urządzenia na podczerwień, przeciwwagi, pokrywy hełmu oraz inne.

Linki mocujące 

Linki przednie zapobiegają niechcianemu przemieszczaniu się NVG•

Linki tynie zabezpieczają wyposażenie: lampki, oświetlenie, przeciwwagi, baterie NVG, paski gogli...•

Klamra 360° dla wielu zastosowań
Te innowacyjne klamry pozwalają na wiele zastosowań oraz ustawienie różnego rodzaju
wyposażenia.

Można je łatwo zaczepić oraz zwolnić w rękawicach bojowych.•

Wszystkie typy akcesoriów, takie jak maski 0₂, okulary, gogle, przeciwwagi, paski dla lamp itp. mogą•
zostać zamocowane i zabezpieczone. 

Zaprojektuj swoją własną adaptację i dopasuj sam swój produkt.•

Linki górne

Mogą służyć dla zabezpieczenia kabli oraz lampek.•

Mogą służyć także dla mocowania kamuflażu.•

Interfejs dla szyny Picatinny 
Zalety szyny MIL-STD-1913 są dobrze znane i sprawdzone. 

Szyny boczne umożliwiają mocowanie adapterów Picatinny oraz ich pozycjonowanie i•
przesuwanie.

Można łatwo mocować różnego rodzaju akcesoria, takie jak kamery, latarki oraz inne•

Opcje i akcesoria

Wspornik NVG jest zgodny z mocowaniami Wilcox® 
oraz Thales®
Interfejs NVG MSA jest unikalny.

Wspornik NVG pozwala na mocowanie szeroko stosowanych systemów Wilcox® •
oraz Thales®, kamer HD, latarek...

Można go zdemontować, aby mieć lżejszy hełm, lub zastosować mocowanie NVG •
z paskami.

Wszechstronne zastosowanie jest ważnym elementem modułowości oraz zgodności •
z wszelkiego rodzaju mocowaniami NVG.
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Charakterystyka techniczna

Hełmy systemu ARCH

Kolory Czarny, zielony NATO, brązowy

Rozmiary jeden rozmiar uniwersalny

Właściwości balistyczne Seria TC 800: V50 670 m/s, poziom IIIA
Seria TC 500: V50 550 m/s, poziom II

Kształt, ciężar oraz ochrona

TC 800: Przykrycie uszu („ACH”), 1520 g, 1138 cm²
TC 801: Pełne wycięcie na uszy, 1400 g, 1010 cm²
TC 802: Średnie wycięcie na uszy, 1480 g, 1082 cm²
TC 501: Pełne wycięcie na uszy, 1170 g, 1010 cm²
Szyny: 137 g
Wspornik NVG: 115 g

Odporność na wstrząsy EN397

Odporność na warunki
ekstremalne Wysoka i niska temperatura, środowiska silnie zasolone, zanurzenie, płomienie (EN387), substancje chemiczne 

Akcesoria 

Interfejs dla szyn Picatinny
Interfejs NVG zgodny z mocowaniami Wilcox® oraz Thales®
Klamra 360° dla wielu zastosowań
Mocowania na rzep dla lampek, oświetlenia, baterii, urządzeń podczerwieni
Linki
itp...

Referencje produktu
System hełmów ARCH korzysta z systemu numeracji części dla optymalnego wyboru oraz najlepiej dopasowanej konfiguracji.

Linia
produktu Właściwości Kształt System

więźby

System
podtrzymy-

wania 
Rozmiar Kolor 

Pasek dla
wizjera oraz

gogli 

Wspornik
oraz pasek
dla maski 

Szyny oraz
wspornik dla

NVG 

Osłona
karku

(swobodna) 

Pokrowiec
ochronny
oraz torba

do przecho-
wywania

Ochronniki
żuchwy

oraz uszu 

Pokrywa
hełmu 

Emblemat
oraz

elementy
specyficzne 

C. Bojowy 1. V50 =
550 m/s,
NIJ II

3. V50 =
670 m/s,
NIJ IIIA

2. Przykrycie
uszu
(„ACH”)

3. Średnie
wycięcie na
uszy

4. Pełne
wycięcie na
uszy

3. Pokrętło
ratchet oraz
wkładki 

4. Pokrętło
ratchet oraz
wewnętrzn
a wyściółka
z siatki
(EN397)

1. Standar-
dowy

2. System
zapobiegaj
ący
uduszeniu
się (EN397)

1. 52–54,5
2. 55-57
3. 57,5-59,5
4. 60-64

1. Czarny
2. Zielony 

IR NATO 
3. Brązowy

2. Ochrona
przed
cząstkami

0. Bez 1. Szyny
boczne

2. Szyny
boczne
oraz
interfejs dla
NVG

0. Bez 0. Bez
1. Miękki

pokrowiec
ochronny

2.
Wzmocnio
ny
pokrowiec
ochronny

3. Miękki oraz
wzmocnion
y
pokrowiec
ochronny

0. Bez
2. Ochrona

żuchwy
3. Anty-

balistyczne
ochronniki
uszu

4. Ochrona
żuchwy
oraz anty-
balistyczne
ochronniki
uszu

0. Bez
4. Kamuflaż

Europa
Środkowa

0. Bez
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Zaufanie i trwałość
Nasza misja niesienia bezpieczeństwa motywuje nas od prawie 100 lat, by chronić życie - „The Safety Company”. Naszym celem jest
zapewnienie najnowocześniejszych i najlepszych w klasie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, które charakteryzują się możliwością
integracji w systemy, aby zapewnić naszym klientom bezpieczny powrót do domu do ich rodzin i przyjaciół.
Każdego dnia klienci powierzają swoje życie w nasze ręce. W zamian zapewniamy im ochronę, na której mogą polegać, a ich historie stają
się naszymi historiami. Współpracujemy z naszymi klientami, aby zasłużyć na to zaufanie.

Dla MSA, każde życie ma znaczenie.

Zdjęcia: L. De Souza oraz P. Poulet.

MSA Europe 
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-15 58
E-mail info.de@MSAsafety.com

MSA International 
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
USA
Tel. +1-724-776-8626
Fax +1-724-741-1559
E-mail msa.international@MSAsafety.com

Centrala i Oddział w Raszynie
MSA Safety Sp. z o.o.
Ul. Wschodnia 5 a
05-090 Raszyn k/Warszawy
Polska 
Tel. +48 22 711 50 00 
Fax +48 22 711 50 19
E-mail info.pl@MSAsafety.com

Bezpośredni kontakt

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian technicznych
ID 37-108.2 PL/00

MI STAR d.o.o. 
Pot k sejmišču 28a
SI-1000 LJUBLJANA 
Phone +386 1 5309 119 
Fax +386 1 5309 121 
E-mail mistar@mistar.si 
WEB www.mistar.si




