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Os capacetes mais utilizados pelos Bombeiros
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Capacetes MSA-Gallet

Novo sistema de
adaptação à Peça
Facial chamado de
“Kitfix” (ajustável)

Protetor facial banhado
a ouro, que protege a
face do usuário
(principalmente a retina)
contra o calor radiante.

Os Capacetes MSA-Gallet foram desenvolvidos para combate a incêndios estruturais, assistências em
estradas, operações de resgate e para todas as aplicações de uso pelos Bombeiros.  São Capacetes que
fornecem proteção à cabeça contra calor, chama, frio, eletricidade, água e objetos pesados ou pontiagudos.

Placa de
identificação
frontal

Alavanca de
acionamento
do Óculos de
Segurança
interno

Os Capacetes MSA-Gallet são utilizados por Bombeiros
do Brasil e do mundo, principalmente na Europa.
Apresentam um verdadeiro sistema de proteção à
cabeça, ao rosto e à nuca. Além do design moderno e
extremamente agradável, os Capacetes MSA-Gallet
apresentam um exclusivo projeto ergonômico para
garantir o conforto e facilitar o trabalho do usuário.
São Capacetes com excelente absorção de choque,
sendo altamente resistentes, afinal são produzidos
com a qualidade internacional da MSA-Gallet, duas
empresas que se uniram para produzir juntas a melhor
proteção para os Bombeiros.

O design dos Capacetes MSA-Gallet F1S e F1E é tão
famoso por suas características estéticas quanto pelas
propriedades de segurança e conforto.
O Casco é altamente resistente, pois é produzido em
termoplástico injetado, totalmente reforçado. O
acabamento é feito com uma camada brilhante de
poliuretano. Possui uma crista longitudinal designada a
auxiliar na absorção de choque.
Pode ser utilizado em  conjunto com sistemas de
comunicação e lanternas, quando necessário.
O usuário poderá utilizar o Equipamento Autônomo
conjugado com o Capacete MSA-Gallet, por meio dos
práticos sistemas de adaptação para Peça Facial.
Em cada lateral interna do Casco, na região dos
ouvidos, há almofadas de espumas para mais conforto
e proteção contra impactos.

Casco altamente
resistente com crista
longitudinal para
absorção de choque

F1S

F1E
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Atende os tamanhos de
perímetros cefálicos de 58 a 64 cm.
O F1E reúne a tecnologia MSA-
Gallet num casco maior e mais
robusto. Também é um sistema de
proteção à cabeça, ao rosto e à
nuca que proporciona excelente
absorção de choque, sendo
altamente resistente.

Atende os tamanhos  de
perímetros cefálicos de 50 a 58 cm.
É o modelo padrão dos Bombeiros
do Brasil e do mundo.
Possui uma alavança externa para
movimentar o “Óculos de
Segurança” interno.

Capacete MSA-Gallet F1S

Informações para pedidos - F1E
Referência Descrição
216513 Capacete MSA-Gallet F1E amarelo, c/ suspensão catraca
216514 Capacete MSA-Gallet F1E branco, c/ suspensão catraca
216515 Capacete MSA-Gallet F1E preto, c/ suspensão catraca
216516 Capacete MSA-Gallet F1E vermelho, c/ suspensão catraca
216517 Capacete MSA-Gallet F1E niquelado, c/ suspensão catraca

Apresenta um Protetor Facial,
aprovado de acordo com a Norma
Européia - EN 166, que oferece
proteção contra: calor radiante,
faíscas, lascas, materiais
particulados, líquidos, entre
outros; protegendo os olhos e a

face, evitando queimaduras na retina.  A alta
resistência deste Protetor deve-se ao acabamento
banhado a ouro, com 9% de transmissão de luz. Possui
camadas de revestimento anti-risco e antiembaçante.

Apresenta também um Protetor
adicional para os olhos (Óculos de
Segurança) que oferece proteção
em operações diversas.
Este “Óculos de Segurança” é
bem compacto, sendo produzido
em policarbonato transparente.

Capacete MSA-Gallet F1E

Os Capacetes MSA-Gallet da
Linha F1  atendem plenamente

a norma européia EN 443 .

Informações para pedidos - F1S
Referência Descrição
216465 Capacete MSA-Gallet F1S amarelo, c/ suspensão catraca
216484 Capacete MSA-Gallet F1S branco, c/ suspensão catraca
216488 Capacete MSA-Gallet F1S niquelado, c/ suspensão catraca
216492 Capacete MSA-Gallet F1S preto, c/ suspensão catraca
216504 Capacete MSA-Gallet F1S vermelho, c/ suspensão catraca

Suspensão com
sistema Catraca,
que permite um
ajuste rápido e
ideal do Capacete
na cabeça do
usuário!

A Suspensão apresenta um poderoso sistema de
absorção de choque com acolchoamento interno, tela
de tecido que fica em contato com a cabeça e
componentes resistentes nas laterais.

Apresenta Tira Jugular regulável, produzida em
material resistente ao fogo e calor com tecido que não
irrita a pele. Possui fivela de engate rápido.
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Nota: Este boletim contém apenas uma
descrição geral dos Capacetes MSA-
Gallet e seus acessórios. Embora
descritos uso e capacidades, sob nenhuma
circunstância deve o produto ser utilizado
por pessoal não treinado ou não
capacitado. E também não deve ser
utilizado sem que todas as advertências e
cuidados tenham sido plenamente lidos e
compreendidos. Para mais informações,
consulte a MSA do Brasil.

Acessórios

Sistemas de Comunicação
• Sistema simples e eficiente;
• Alta emissão e ótima qualidade de som;
• Tamanho pequeno, sendo também muito leve;
• Fácil de ser integrado a maioria dos tipos de

Capacete para Bombeiro;
• Utilizável com Peça Facial e Equipamento

Autônomo;
• Equipamento perfeito para ser utilizado sob

uma roupa de proteção química;
• Simples manuseio e fácil manutenção.

• Sistema confortável, de ótima performance;
• Alta emissão e ótima qualidade de som;
• Transmissão central por captação óssea e um

alto falante;
• Fácil de ser integrado a maioria dos tipos de

Capacete para Bombeiro;
• Utilizável com Peça Facial e Equipamento

Autônomo;
• Sistema protegido, com menos captação de

ruídos externos;
• Simples manuseio e fácil manutenção.

• Sistema confortável, de ótima performance;
• Alta emissão e ótima qualidade de som;
• Possui um microfone e dois fones de ouvido;
• Adaptável a todos Capacetes para Bombeiro;
• Também pode ser utilizado sem Capacetes;
• Simples manuseio e fácil manutenção.

Lanterna XP
(intrinsecamente segura para trabalhos
de combate ao fogo)

Proteção de Nuca

• Compatível com todos os Capacetes MSA-Gallet;
• Lanterna de fácil localização no escuro;
• Lâmpada “Xenon Laser”: melhor penetração em fumaça,

neblina e água;
• Facilidade para colocação de baterias;
• Aprovada pela ATEX;
• Temperatura T4 para uso com EPI;
• Construção robusta, inquebrável e à prova de corrosão;
• Certificado IP 67: à prova d’água;
• Válvula de Segurança, alívio de pressão (H2&P);
• Para uso com Equipamentos Autônomos
• Fácil colocação em Capacetes, Cintos e Carros.

Informações para pedidos
Referência Descrição
216381 Lanterna XP
216485 Adaptador para Lanterna

(para Capacetes Modelos F1S e F1E)

Adaptador para Peça Facial

M I C R O

O S T E O

L’ C O M

Para proteger a região da nuca
contra flash de calor, respingo
químico, água quente, entre
outros perigos.
Esta proteção é aluminizada,
com a propriedade de rebater o
calor.

Informações para pedidos
Referência Descrição
216355 Proteção de Nuca aluminizada

* Consulte a MSA do Brasil sobre os códigos destes
Sistemas de Comunicação.

•Para Capacetes MSA-Gallet F1;
•Desenvolvimento conjunto das

duas empresas: MSA + Gallet;
•Novo conceito (patenteado);
•Desenho exclusivo;
•Adaptadores ajustáveis;
•Com ou sem mola;
•Mais conforto para o usuário;
•Simples e resistente.

Informações para pedidos
Referência Descrição
215094 Adaptador com mola para Peça Facial


