
MSA Fall Protection
Persoonlijke beschermingsmiddelen



Oplossingen voor Veiligheid op hoogte

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor valbescherming worden 

veel gebruikt in allerlei sectoren. Zij zijn ontworpen om ongelukken te

voorkomen of om gevolgen van ongelukken op het werk zoveel

mogelijk te vermijden.

MSA houdt zich al sinds 1930 bezig met veiligheid
op hoogte en is een belangrijke ontwikkelaar en
leverancier van een hele reeks innovatieve valbe-
schermingsmiddelen.

MSA is een wereldwijde fabrikant van
valbeschermingsmiddelen met grote productie-
locaties in Noord- en Zuid-Amerika, Mexico, China
en het Verenigd Koninkrijk, met daarnaast
distributiecentra overal ter wereld.

Onze uitgebreide productreeks omvat kleding, zoals
de innovatieve V-Series-productlijn, speciale
veiligheidslijnen uit onze Latchways®-reeks, en een
selectie duurzame producten, waaronder
zelfoprollende vanglijnen en uitrusting voor
besloten ruimtes. Deze worden aangevuld met de
MSA reddingsmiddelen, zodat werkers op hoogte
altijd beschikken over de bescherming die ze nodig
hebben.
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Richtlijnen voor werken op
hoogte

Vermijd werken op hoogte, •
als dat mogelijk is

Gebruik andere middelen, zoals•
veiligheidsrails om vallen te
voorkomen, als werken op hoogte
niet kan worden vermeden

Gebruik persoonlijke veiligheids-•
middelen ter vermijding van
gevaarlijke situaties

Gebruik persoonlijke valbe-•
scherming, die bij een val de
afstand en kracht van de val tot
een minimum beperken

Belangrijk: Een goede beschermende
uitrusting, zoals veiligheidsrails, moet
altijd de voorkeur hebben boven valbe-
veiligingssystemen.

Valbeschermingsmethodes

Elimineren: het veranderen van de
werkomgeving of taken, zodat geen
werk op hoogte hoeft te worden
uitgevoerd.

Conventioneel: passieve middelen,
zodat iemand niet over een rand kan
vallen.

Begrenzing: gebruik van valbe-
schermingsuitrusting, zodat iemand
niet bij de rand kan komen.

Valbescherming: gebruik van val-
bescherming om een val die bezig is,
te stoppen.

Werkprocedure: gebruik van zones
en waarschuwingen, zodat mensen
zich bewust zijn van de gevaren.

Redding: wanneer werk op hoogte
wordt uitgevoerd, moet er een red-
dingsplan zijn.

Factoren waarmee del ’men’ rekening moet worden houden

Verankering: Ankerpunten zijn belangrijk in elk systeem ; ze moeten op de
juiste plekken worden aangebracht en moeten zonder enige twijfel solide zijn.

Lichaamsondersteuning: harnasgordel of heupgordel, middelen voor
hoogwerk, werkpositionering, hangen, besloten ruimtes. U moet het harnas
kiezen dat past bij het type werk.

Opmerking: MSA beveelt geen he upgordel aan als valbescherming.

Verbindingsmiddelen: de verbinding die nodig is tussen de verankering en
de harnasgordel. Minimaal een vanglijnsysteem (schokabsorberende vanglijn).
Combi natiemogeli jkheden van vanglijnen met vaste en instelbare lengte,
vanglijn met rugbevestiging, Y-gesplitste lijn. MSA beschikt ook over een reeks
zelfoprollende vanglijnen, zowel in band als staaldraad.

Redding: een vaak veronachtzaamd onderdeel van een PBM-plan. Letsel door
ophanging kan al na 5 minuten nadat een persoon in een harnas is gevallen,
optreden. Reken er niet op dat er binnen 5 minuten een reddingsteam
aanwezig is. MSA beschikt over een reeks eenvoudig te gebruiken reddings-
middelen die u helpen iemand snel, veilig en met succes te re dden. Vraag uw
M SAspecialist om advies over het voorafgaande.



Valbeschermingscomponenten

Harnas
Wat wil ik?
Comfort. U wilt een perfect passend harnas. Harnassen zijn er in verschillende maten, zodat er voor iedereen een goed passend harnas is. Een standaard maat
past de meeste werkers. 

Welke uitvoering je kiest, hangt af van uw persoonlijke voorkeur. Er zijn ook verschillende typen verbindingen voor been- en schouderbanden beschikbaar op een
harnas:

Qwik-Fit (gewone gesp) of•
Secure-Fit/bajonet uitvoering (zelfsluitend, twee handelingen nodig voor openen)•

Beide uitvoeringen kunnen snel en eenvoudig worden aangekoppeld en ingesteld. Welke verbinding u kiest voor de beenlussen, hangt af van uw persoonlijke
voorkeur.

Veel harnassen hebben meerdere bevestigingspunten. Valstopbevestigingen zijn gelabeld met “A”, andere bevestigingspunten zijn voor positionering of ophalen
en laten zakken.

Rugbevestiging:Wordt gebruikt voor valstoppen en ook voor bevestiging bij redding.•

Borstbevestiging:Wordt gebruikt voor valstoppen, meestal voor afdalen, klimmen op een ladder en bij redding.•

Zijkant/heupbevestiging: Gebruikt voor werkpositionering, zodat de gebruiker zijn handen vrij heeft om te werken.•

Schouderbevestiging:Wordt gebruikt om iemand te laten zakken of ergens uit te hijsen.•

Ophangingsbevestiging: Gebruikt bij glazenwassen en schilderen en ontworpen om personen te laten zakken en te ondersteunen•
terwijl ze de handen vrij hebben.

Verankering

Welke verankering moet ik kiezen?
Keuze van verankering is voornamelijk afhankelijk van de toepassing. U moet de werkomgeving zorgvuldig verkennen,
vooral het type constructie waaraan de verankering wordt bevestigd.

Enkele voorbeelden:
Dak•
Steiger•
Stalen paal•
Betonnen zuil•
Rail•

U dient ook rekening te houden met het gewicht als een werker de hele dag het koppelstuk mee moet dragen.

Bovengenoemde informatie is slechts een richtlijn. Raadpleeg altijd de plaatselijke instanties voor advies/verduidelijking.

Rugbevestiging Borstbevestiging Zijkant/
heupbevestiging

Schouder-
bevestiging

Ophangings-
bevestiging
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Vanglijn

After Fall

Welke vanglijn moet ik kiezen?
Er zijn in principe twee type vanglijnen:

Veiligheidslijnen waardoor iemand niet in een gevaarlijke situatie kan komen•
Schokabsorberende vanglijnen indien er gevaar voor vallen bestaat•

Houd de beoogde toepassing in gedachten als u de vanglijn kiest.

Zorg ervoor dat de vanglijn de juiste lengte heeft zodat de persoon zich voldoende kan bewegen/zich positioneren.•

Kies het juiste materiaal (afhankelijk van uw werkomgeving)•
– Draadkabel is het best voor omgevingen met veel hitte of in de buurt van scherpe kanten
– Touw of band is het geschikt voor de meeste andere toepassingen

Zorg ervoor dat u de totale valafstand hebt berekend. Zie de grafiek voor meer informatie.•

U moet ook rekening houden met de compatibiliteit van de systeemcomponenten. Componenten die door verschillende
fabrikanten worden gemaakt, kunnen niet goed op elkaar afgestemd zijn. Het beste is dat u alle componenten bij dezelfde
fabrikant bestelt.

Opmerking: Als een vanglijnsysteem niet geschikt is, wordt gebruik van een zelfoprolbaar valstopapparaat (SRL) geadviseerd.

Totale benodigde
valafstand = 6,75 m

2 m Lengte van de lijn

1,75 m Uitrekken van de schokdemper

2 m Hoogte van persoon tot bevestiging

1 m Veiligheidsfactor

Afstand tot volgend
oppervlak

Tekening alleen ter illustratie. NIET OP SCHAAL.

Voor de val

Vrije val

Het berekenen van de totale valafstand



MSA V-FORM™ 
De serie V-FORM harnassen, met lichtgewicht en duurzame componenten, bieden de gebruiker
volledig comfort. De harnassen zijn leverbaar in de pakkende combinatie van MSA-groen en
grijs.

3 verschillende harnasversies met 3- of 5-punts afstelling - één rug-D-ring, twee extra•
lussen op de voorzijde, extra schouderlussen voor gebruik met de MSA spreider 
Kleurcontrasterende bovenbeen- en lichaamsbanden•
Dubbele belastingindicator•
Beenbanden met naar keuze Qwik-Fit of bajonetsluitingen•
Belastingcapaciteit van 140 kg•
V-FORM heupriem kan aan een harnas worden bevestigd voor werkpositionering•
Gecertificeerd volgens EN 361:2002 en EN 1497:2007 (afhankelijk van model)•

NIEUW

Omschrijving SM MED/LG XLG

V-FORM harnas, rug-D-ring, 3 afstellers, Qwik-Fit gespen (1) 10180183 10180184 10180185

V-FORM harnas, rug-D-ring, lussen op voorzijde, 5 afstellers,
Qwik-Fit gespen (2)

10180186 10180187 10180188

V-FORM harnas, rug-D-ring, 5 afstellers, Qwik-Fit gespen 10180189 10180190 10180191

V-FORM harnas, rug-D-ring, lussen op voorzijde, 
schouderlussen, Qwik-Fit gespen

10180192 10180193 10180194

V-FORM harnas, rug-D-ring, lussen op voorzijde, 
schouderlussen, bajonetgespen (4)

10180195 10180196 10180197

V-FORM-harnas, rug-D-ring, D-ring voorop, 5 afstellers, 
Qwik-Fit-gespen (3)

10185835 10185836 10185837

MSA V-FORM™ Heupriem
Als onderdeel van het werkpositioneringssysteem houdt deze heupriem arbeiders die op
hoogte werken op hun plaats terwijl ze hun handen vrij houden. Deze kan worden bevestigd
aan de V-FORM harnasgordel of worden gebruikt als een accessoire. Voor toepassing als
werkpositionering moet een apart valbeveiligingssysteem worden gebruikt.

Heup-D-ringen voor werkpositionering.•
Met een schuifriem op de rugpad.•
Singelbandlussen en kunststof ringen om gereedschap aan te hangen.•
Kan worden bevestigd aan een V-FORM harnasgordel.•
Gecertificeerd volgens EN 358:1999•

NIEUW

Description SM MED/LG

V-FORM, waist belt, 2 side D-rings, EN 10180210  10180211  

(1) (2)

(3) (4)

Harnasgordels
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(1)

(2)

MSA V-FIT™
De V-FIT serie harnasgordels, met kenmerkend ontwerp en meer padding, biedt een hoge
mate aan comfort voor gebruikers bij alle toepassingen. 

Textiele lussen geschikt voor valbeveiliging op de voorzijde en een lichtgewicht•
aluminium rug-D-ring
Harnasversie met twee laterale aluminium D-ringen•
Volledig instelbare schouder-, borst- en bovenbeenbanden•
Schouder- en beenpadding•
Dubbele belastingindicator •
Gespen in bajonetstijl met vergrendelingscontrolevenster•
Vanglijnhouders op schouderbanden voor het parkeren van een vanglijn•
Twee gereedschapslussen op de achterzijde van de heupriem•
Belastingcapaciteit van 140 kg•
Gecertificeerd volgens EN 361:2002 en EN 358:1999 (afhankelijk van model)•

NIEUW

Omschrijving MED LG XLG

V-FIT harnas, rug-D-ring, lussen op voorzijde, bajonetgespen (1) 10180198 10180199 10180200

V-FIT harnas, rug-D-ring, lussen op voorzijde, 2 zij-D-ringen,
heuppadding, bajonetgespen (2)

10180201 10180202 10180203

MSA V-FORM™ Anti-Static
Dit harnas is ontworpen als een perfecte oplossing voor veilig werken in een potentieel
explosieve atmosfeer. Het harnas is vervaardigd van polyester met 5 geleidende draden
waardoor het harnas antistatisch wordt. 

Twee bevestigingslussen van textiel op de voorzijde en een gesmede aluminium rug-D-•
ring voor valbeveiliging
Roestvast stalen Quick-Fit gespen•
Instelbare borst- schouder- en beenbanden•
Dubbele belastingindicator•
Belastingcapaciteit van 140 kg•
Compatibel met antistatische vanglijn (zie pagina 9)•
Gecertificeerd volgens EN 361:2002•
Beoordeeld volgens ATEX-voorschriften: EN ISO 80079-36:2016 en EN ISO 80079-37:2016•

NIEUW

Omschrijving SM MED/LG XLG

V-FORM harnas, antistatisch, rug-D-ring, Qwik-Fit gespen 10180204 10180205 10180206



Harnasgordels

MSA Gravity® Utility 
De Gravity Utility harnasgordel kan voor diverse toepassingen worden gebruikt, waaronder
besloten ruimtes, redding, zend- en telecommasten, rope access en nog veel meer. 
MSA Gravity Utility harnassen zijn getest conform ASTM F887 met een vlamboogkracht van
40 cal/cm². 
*ASTM F887 is de VS-norm inzake de gevaren van blootstelling aan elektrische boogontlading
voor arbeiders die valbeschermingsmiddelen dragen.

Oranje/zwart bandenstel•
Bevestigingsopties:•
- Borst-D-ring - voor valbeveiliging en
positionering;
- Rug-D-ring - voor valbeveiliging en
tegenhouden;
- Lussen op de buik - voor ophanging;
- Heup-D-ringen - voor positionering en
tegenhouden.

Heup- en beenpadding met•
vlambestendig textiel met aramidevezels
Santoprene bandhouders.•
Gebruikersgewicht van 100 kg•
Gecertificeerd volgens EN 358:1999, •
EN 361:2002, EN 813:2008, ASTM F887-13

MSA Gravity® Suspension
De Gravity harnasgordel is ontworpen om het beste comfort, veiligheid en kwaliteit te bieden
in hangsituaties. De heuppad is van volledig ademend materiaal en ontworpen met een
meerlaagse padding die de druk van het bandenstel verspreidt om vermoeidheid te
verminderen bij langdurige werkzaamheden.
De Gravity harnasgordel heeft aluminium hardware en schouder-, been en heuppadding.

Gebruikersgewicht van 100 kg•
Gecertificeerd volgens EN 358:1999, EN 361:2002, EN 813:2008•

Ond.nr. Omschrijving

10150936 Gravity Utility harnas, ASTM versie, small

10150937 Gravity Utility harnas, ASTM versie, medium

10150938 Gravity Utility harnas, ASTM versie, large

Ond.nr. Omschrijving

10150441 Gravity harnasgordel, zwart, small

10150442 Gravity harnasgordel, zwart, medium

10150443 Gravity harnasgordel, zwart, large

MSA Thermatek
De Thermatek harnasgordel, met een bandenstel van een mix van hitte- en vlamwerend
Kevlar/Nomex, is ontworpen om zware lasomgevingen te weerstaan.

Met band en stikwerk in contrasterende kleuren voor eenvoudige inspectie•
Volledig instelbare been-, borst- en schouderbanden voor een perfecte pasvorm•
Qwik-Fit banden voor eenvoudige aansluiting•
Gecertificeerd volgens EN 361:2002•

Ond.nr. Omschrijving

10129398  Thermatek harnas, small, zwart, Kevlar/Nomex

10129399 Thermatek harnas, medium, zwart, Kevlar/Nomex

10129400  Thermatek harnas, large, zwart, Kevlar/Nomex
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Schokabsorberende vanglijnen van MSA
De nieuwe reeks schokabsorberende vanglijnen van MSA, inclusief versies met goedkeuring voor werken over randen. De vanglijnen zijn verkrijgbaar als band en
als kernmanteltouw met verscheidene connectoren.

Gecertificeerd conform EN 355:2002, CNB/P/11.074 (afhankelijk van het model)•

NIEUW

Eén been Twee benen Materiaal Lengte Harnasverbinding Ankerpuntverbinding

10185611 (1) 10185612 Band 1.5m Stalen karabijnhaak met schroefsluiting Stalen steigerhaak

10185614 (2) 10185615 (3) Kernmantel touw 1.8m Stalen karabijnhaak met draaisluiting Aluminium steigerhaak, werken over randen

10185616 – Kernmantel touw 1.8m Stalen karabijnhaak met draaisluiting Stalen karabijnhaak met draaisluiting, werken over randen

(1) (2) (3)

Schokabsorberende vanglijnen

Antistatische vanglijnen 
Deze schokdempende vanglijn is ontworpen als een perfecte oplossing voor veilig werken
in een potentieel explosieve atmosfeer. Het harnas is vervaardigd van polyester met 5
geleidende draden waardoor het harnas antistatisch wordt. 

44 mm brede antistatische band•
Schokdemper wordt afgedekt met een speciale antistatische kokervormige hoes •
Keuze uit configuraties voor één of twee benen•
20mm aluminium karabijnhaak op het ene uiteinde en 60mm met aluminium versterkte•
haak op het andere uiteinde
Gecertificeerd volgens EN 355:2002•
Beoordeeld volgens ATEX-voorschriften: EN ISO 80079-36:2016 en EN ISO 80079-37:2016•

NIEUW

Ond.nr. Omschrijving

10180207 Vanglijn, antistatisch, één been, 1,8 m, EN

10180208 Vanglijn, antistatisch, twee benen, 1,8 m, EN

MSA Thermatek Lanyard 
Deze gespecialiseerd schokdempende vanglijn heeft een Tuffweld beschermende behuizing
die beter is dan een Nomex en een uniek schokdempend ontwerp met een Kevlar vanglijn
die resistent is tegen schuren en branden.

6 mm kabel•
1,8 m lengte•
Gecertificeerd volgens EN 354:2010, EN 355:2002•

Ond.nr. Omschrijving

10101888 Thermatek lijn, kabel, 2 x 19 mm musketonhaken



Veiligheidslijnen en werkpositioneringslijnen 

Veiligheidslijnen
Een veiligheidslijn is aangebracht tussen het ankerpunt en het harnas ter voorkoming dat de gebruiker het gebied bereikt waar hij kan vallen en voor
werkpositionering (stabiliseren van een persoon op hoogte).
MSA-veiligheidslijnen zijn verkrijgbaar als kabel, band en kernmanteltouw.

Gecertificeerd conform EN 358:1999 en EN 354:2010 (afhankelijk van het model)•

Ond.nr. Omschrijving

10185600 (1)
Veiligheidslijn, band, vaste lengte van 1,5m, stalen karabijnhaken met 
schroefsluiting

10185613 (2)
Veiligheidslijn, kernmanteltouw, vaste lengte van 1,8m, stalen karabijnhaken
met draaisluiting

10185620 (3)
Werkpositioneringslijn met aluminium lijnklemafsteller, aluminium karabijn-
haken met draaisluiting, een 30cm lange beschermhoes

10102692 (4) Veiligheidslijn, kabel 1,5 m vaste lengte, 19 mm musketonhaken, 35 mm breed

(1) (2) (3)

(4)

Gewapende constructies
Ontworpen voor positioneringstoepassingen zoals verankeren van wapening of het maken
van bekisting.

Gecertificeerd volgens EN 358: 1999•

Ond.nr. Omschrijving

10102694 Mastriem, nylon, instelbaar tot maximale lengte van 1,78 m, stalen musketonhaak
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Ankerpunten

MSA Workman® FP Stryder
De Workman FP Stryder is een onderdeel van een persoonlijk valbeschermings-
systeem en dient als ankerverbinding met de horizontale I-balk.

Wrijvingsarme stootkussens met Teflon® voorkomen het contact van metaal•
op metaal waardoor de FP Stryder-ankerverbinding moeiteloos langs de
balkflenzen kan glijden
Integrale belastingsindicator •
Verstellen met nonius voor goed vastzetten met intervallen van ¼"•
Duurzame dwarsbalk van aluminiumlegering op standaardversie en•
gelegeerd staal op XL-versie
Gecertificeerd volgens EN 795:2012•

Ond.nr. Omschrijving

10175891
FP Stryder-ankerverbinding, standaardversie, past op balkflenzen
met een breedte van 10 tot 34 cm, EN

10175892
FP Stryder XL-ankerverbinding, XL-versie, past op balkflenzen
met een breedte van 35 tot 60 cm, EN

Ankerkabelstrop
Vinyl coating•
6,35 mm verzinkte kabel•
Gespleten kabel•

Ond.nr. Omschrijving

10110162 Ankerkabelstrop 1,2 m

10110163 Ankerkabelstrop 1,8 m

PointGuard ankerstrop
Snel en eenvoudig te installeren•
Woningbouw•
Onverslijtbaar polyester band•

Ond.nr. Omschrijving

10103224 PointGuard ankerstrop, 0,9 m met D-ring

MSA Workman® ankerstrop
25 mm band•

Ond.nr. Omschrijving

10115802 MSA Work man ankerstrop, 1,5 m

10115803 MSA Work man ankerstrop, 2 m

Ankerstrop
D-ring aan een uiteinde en een genaaide lus aan andere uiteinde•

Ond.nr. Omschrijving

10103223 Ankerstrop, nylon, 1,5 m

10103222 Ankerstrop, polyester, 1,5 m

MSA Thermatek ankerstrop
Kevlar banden en naden•
Contrasterende kleuren voor eenvoudige inspectie•
Inclusief vervangbare polstering om banden tegen schuren te beschermen•
Hitte- en brandbestendig•

Ond.nr. Omschrijving

10103221 Thermatek ankerstrop, 1,5 m

Ankerpunten kunnen samen gebruikt worden met MSA valstoppers en componenten voor besloten ruimtes. De minimale breukkracht is 
22,24 kN. Gecertificeerd volgens EN 795.



MSA V-TEC™ 1.8m Mini PFL 
De persoonlijke valbegrenzer van MSA is de compactste en lichtste
zelfoprollende veiligheidslijn die ooit ontwikkeld is binnen deze klasse, met
energie-absorberende technologie met meerdere radiale veren.

Doorzichtige behuizing zorgt voor gemakkelijke visuele inspectie•
van belangrijke interne onderdelen
Integrale schokdemper heeft geen kalibratie of afstelling nodig•
De schokdemper is volledig afgedicht tegen externe verontreinigingen•
Bevestigingspunten die volledig kunnen draaien voor volledige flexibiliteit -•
zowel 360° als 180°
Onderdelen gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en speciale kunststoffen•
Gebruikerscapaciteit van maximaal 140 kg•
Gecertificeerd volgens EN360: 2002 •
Getest voor gebruik op mobiele hoogwerkers (Prüfgrundsatz PG-06-07)•

MSA V-SHOCK™ 1.8m Mini PFL 
De persoonlijke valbegrenzer V-SHOCK is gemaakt om klappen op te vangen
onder ruwe omstandigheden en om telkens weer constant te presteren onder
extreem gebruik.

Ontworpen met een met rubber beklede behuizing voor extreem•
ruwe omgevingen
1,8 m lang - 360 graden volledig draaibaar bevestigingspunt voor betere•
mobiliteit van de gebruiker
Verkrijgbaar voor één of twee benen•
Draagcapaciteit van 140 kg•
Gecertificeerd conform EN360: 2002 •

Ond.nr.

V-TEC 1,8m Mini PFL 
Voor één been

V-SHOCK 1,8m Mini PFL 
Voor één been Ankerpunt Harnasverbinding

63011-00AEU 64011-00AEU Aluminium steigerhaak Stalen karabijnhaak
63011-00BEU 64011-00BEU Stalen musketonhaak Stalen karabijnhaak
63011-00CEU 64011-00CEU Draaibare karabijnhaak van aluminium Stalen karabijnhaak
63011-00DEU – Aluminium karabijnhaak Stalen karabijnhaak
63011-00EEU – Draaibare stalen haak Stalen karabijnhaak
63011-00FEU 64011-00FEU Stalen steigerhaak Stalen karabijnhaak
63011-00MEU – Aluminium steigerhaak Aluminium karabijnhaak met drievoudige sluiting
63011-00NEU – Karabijnhaak met drievoudige sluiting Karabijnhaak met drievoudige sluiting
63011-00OEU – Stalen musketonhaak Stalen steigerhaak
63011-00PEU – Aluminium karabijnhaak met drievoudige sluiting Aluminium steigerhaak
63011-00SEU 64011-00SEU Aluminium versterkte lichtgewicht haak Stalen karabijnhaak
63011-00TEU 64011-00TEU Aluminium versterkte lichtgewicht haak Aluminium karabijnhaak met drievoudig sluitende borgpen
63011-00VEU 64011-00VEU Aluminium musketonhaak Aluminium karabijnhaak met drievoudig sluitende borgpen

V-TEC 1,8m Mini PFL
Voor twee benen

V-SHOCK 1,8m Mini PFL
Voor twee benen Ankerpunt Harnasverbinding

63111-00AEU 64111-00AEU Aluminium steigerhaak TwinLink-connector
63111-00BEU 64111-00BEU Stalen musketonhaak TwinLink-connector
63111-00CEU 64111-00CEU Draaibare karabijnhaak van aluminium TwinLink-connector
63111-00DEU – Aluminium karabijnhaak met drievoudige sluiting TwinLink-connector
63111-00EEU – Draaibare stalen haak TwinLink-connector
63111-00FEU 64111-00FEU Stalen steigerhaak TwinLink connector
63111-00REU 64111-00REU Aluminium musketonhaak TwinLink connector
63111-00SEU 64111-00SEU Aluminium versterkte lichtgewicht haak TwinLink connector

Zelfoprollende vanglijnen
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MSA Latchways® 3m PFL
Zelfoprollende veiligheidslijn met radiale, schokdempende technologie•
Integrale schokdemper heeft geen kalibratie of afstelling nodig•
De schokdemper is volledig afgedicht tegen externe verontreinigingen•
Bevestigingspunten die volledig kunnen draaien voor volledige flexibiliteit -•
zowel 360° als 180°
Onderdelen gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en speciale kunststoffen•

Doorzichtige behuizing zorgt voor gemakkelijke visuele inspectie van•
belangrijke interne onderdelen
3m lengte, band of stalen kabel•
Gebruikerscapaciteit van maximaal 141 kg•
Gecertificeerd volgens EN 360:2002•

Ond.nr.
Versie met band Versie met kabel Harness connection

Versie met band Versie met kabel
63013-00AEU –

Latchways 3m PFL,
voor één been

Aluminium steigerhaak Stalen karabijnhaak
63013-00BEU – Stalen musketonhaak Stalen karabijnhaak
63013-00CEU – Draaibare karabijnhaak van aluminium Stalen karabijnhaak
63013-00DEU – Aluminium karabijnhaak Stalen karabijnhaak
63013-00EEU 63203-00AEU Draaibare stalen haak Stalen karabijnhaak
63013-00FEU – Stalen steigerhaak Stalen karabijnhaak

– 63203-00CEU Draaibare stalen haak -
63013-00MEU – Aluminium steigerhaak Aluminium karabijnhaak
63013-00NEU – Aluminium karabijnhaak Aluminium karabijnhaak
63013-00OEU – Stalen musketonhaak Stalen steigerhaak
63013-00PEU – Aluminium karabijnhaak Aluminium steigerhaak
63013-00REU – Aluminium musketonhaak -
63013-00SEU – Aluminium versterkte lichtgewicht haak Stalen karabijnhaak

63013-00TEU – Aluminium versterkte lichtgewicht haak
Aluminium karabijnhaak met
drievoudig sluitende borgpen

– 63203-00BEU Stalen draaibare steigerhaak Stalen karabijnhaak
– 63203-00DEU Aluminium versterkte lichtgewicht haak -

Ond.nr. Omschrijving

63206-00AEU Zelfoprollende veiligheidslijn met kabel van 6m, gegalvaniseerd staal

63306-00AEU Zelfoprollende veiligheidslijn met kabel van 6m, roestvast staal

Zelfoprollende veiligheidslijn MSA V-TEC™ 6m
Dankzij eersteklas onderdelen en innovatieve technieken wordt de kabel van de zelfoprollende veiligheidslijn V-TEC gecontroleerd
opgerold om te hoge snelheden en schade aan de interne onderdelen te voorkomen.

Verzekerde veiligheid - Dempingstechnologie met radiale veren•
heeft geen kalibratie of afstelling nodig
Built to last - stainless steel/engineered plastics•
Duurzaam - Temperen van de snelheid bij oprollen van de kabel•
tot <3m/s
Gemakkelijk te vervoeren - Inclusief draaggreep•

Gemakkelijk te inspecteren - Transparante behuizing•
Minimale downtime - De kabel, schokdemper en het•
oprolmechanisme kunnen allemaal op locatie worden
vervangen
Aanpasbaar - Gegalvaniseerde of roestvast stalen kabel•
Gecertificeerd conform EN 360:2002•

Ond.nr. Omschrijving

63900-04 V-TEC TwinLink-connector (1)

64900-04 V-SHOCK TwinLink-connector (2)

(1) (2)



MSA Workman® SRL
Door het lichtgewicht ontwerp, duurzame thermoplastische behuizing en schok-
absorberende bumpers biedt de MSA Workman SRL serie jarenlange betrouwbare service.

Integrale, ergonomisch handvat voor eenvoudig transport en installatie•
RFID-geactiveerd product voor vereenvoudigde producttracking en inspectie•
136 kg werkcapaciteit voor grotere veelzijdigheid•
Draaibare musketonhaak die in elkaar draaien van kabel tijdens gebruik voorkomt•
Belastingsindicator waarschuwt of de MSA Workman SRL bij een val betrokken is geweest•
en niet meer gebruikt mag worden
Gecertificeerd volgens EN 360:2002•

Ond.nr. Omschrijving

10120722 MSA Workman SRL, 9 m, gegalvaniseerde kabel

10120723 MSA Workman SRL, 9 m, roestvast stalen kabel

10121776 MSA Workman SRL, 15 m, gegalvaniseerde kabel

10121777 MSA Workman SRL, 15 m, roestvast stalen kabel

Ond.nr. Omschrijving

62007-00UK SRL met 7m band, musketonhaak met dubbele vergrendeling

62210-00UK SRL met 10m roestvrij stalen kabel, musketonhaak met draaibare dubbele vergrendeling

62410-00UK SRL met 10m gegalvaniseerde stalen kabel, musketonhaak met draaibare dubbele vergrendeling

62215-00UK SRL met 15m roestvrij stalen kabel, musketonhaak met draaibare dubbele vergrendeling

62415-00UK SRL met 15m gegalvaniseerde stalen kabel, musketonhaak met draaibare dubbele vergrendeling

MSA Latchways® Leading Edge SRL  

Part No. Description

62705-00EU Latchways Leading Edge SRL, galvanised steel cable, 5m

62707-00EU Latchways Leading Edge SRL, galvanised steel cable, 7m

62710-00EU Latchways  Leading Edge SRL, galvanised steel cable, 10m

Zelfoprollende vanglijn voor horizontaal en•
verticaal gebruik
Ook ontworpen voor toepassingen waar een val•
kan plaatsvinden over een Type A rand
Gepatenteerde Constant Force® technologie om•
de belasting te regelen bij een eventuele val
Full Contact™ vergrendelmechanisme ter•
verzekering dat het toestel niet zal bevriezen,
ophangen of corroderen
Grondige bescherming - heeft een secundair,•
uniek schokpakket dat helpt bij de
energieabsorptie in het geval van een val over
een Type A rand 

Materiaal van uitstekende kwaliteit met•
geavanceerde eigenschappen voor superieure
weerstand tegen corrosie
Veiligheidskleur - de felgele verstevigde•
behuizing is bestand tegen impactschade en
om op te vallen bij gebruik op voethoogte om
struikelen te voorkomen
Dankzij het modulaire ontwerp is snelle en•
gemakkelijke hercertificering mogelijk om de
uitvaltijd te beperken
Gebruikerscapaciteit van maximaal 140 kg•
Gecertificeerd volgens BS EN 360:2002, VG11•
CNB/P/11.060, rand type A

MSA Latchways® Standard SRLs
Volledig in het veld te onderhouden•
Wrijvingsloos Constant Force® remsysteem•
Schokbestendige behuizing•
100% Full Contact™ vergrendelingsmechanisme•
Roest stalen basisframe en componenten•
Leverbaar in band en kabel•

Draagcapaciteit van 140 kg•
ATEX beoordeeld voor BS EN 13463-1:2001 en•
EN 13463-5:2003, groep II, categorie 2 
( II 2 G c IIC T6)
Gecertificeerd volgens EN 360:2002•

Zelfoprollende vanglijnen
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MSA Latchways® Sealed SRL  
's-Werelds eerste volledig in het veld te onderhouden afgesloten SRL. Specifiek ontworpen
voor gebruik onder ruwe omstandigheden, zoals olieplatforms, offshore windparken en
andere offshore-toepassingen, met valbeschermingsoplossingen waarbij de handen vrij
blijven.

IP69K indringingsbescherming•
Wrijvingsloos Constant Force® remsysteem•
ATEX beoordeeld•
Schokbestendige behuizing•
100% Full Contact™ vergrendelingsmechanisme•
Roestvast stalen basisframe en componenten•
Draagcapaciteit tot en met 140 kg•
Volledig in het veld te onderhouden•
Gecertificeerd volgens BS EN 360:2002•
Beoordeeld voor BS EN 13463-1:2001 en EN 13463-5: 2003, groep II, categorie 2 ( II 2 G c IIC T6)•

Ond.nr. Omschrijving

62810-00UK Latchways Sealed SRL, 9m, roestvrij stalen kabel

62816-00UK Latchways Sealed SRL, 15m, roestvrij stalen kabel

62826-00UK Latchways Sealed SRL, 25m, roestvrij stalen kabel

62841-00UK Latchways Sealed SRL, 40m, roestvrij stalen kabel

MSA Latchways® Retrieval SRL
De Retrieval SRL heeft twee bedrijfsmodi: als zelfoprollende vanglijn voor normaal gebruik en als reddingslijn.
Bij een val, terwijl men verbonden is met de Retrieval SRL, kan de integrale ophaallijn worden gebruikt om
een gewonde naar een veilige plek te brengen.

Ond.nr. Omschrijving

62820-00UK Latchways Sealed SRL met noodophaalfunctie, 15 m roestvrij stalen kabel

Volledig in het veld te onderhouden•
Resistent tegen stof en water, IP58•
Wrijvingsloos Constant Force® remsysteem•
ATEX beoordeeld•
Schokbestendige behuizing•

100% Full Contact™ vergrendelingsmechanisme•
Roestvast stalen basisframe en componenten•
Draagcapaciteit tot en met 140 kg•
Gecertificeerd volgens EN 360:2002, •
EN 1496:2006, klasse B



Valbeschermingsaccessoires

Ond.nr. Omschrijving

10116521 MSA Workman driepoot

10129891 Extra beenriem

10129888 Stalen karabijnhaak

506222 Katrol

10169369 Draagtas voor MSA Workman-driepoot

MSA Workman® Tripod
Poten worden automatisch in open positie vastgezet voor meer veiligheid•
Een indicator voor maximum hoogte geeft aan hoe ver de poten kunnen worden•
uitgetrokken
Aparte katrol/beugelset niet nodig; bevestiging van lier gaat zo sneller en eenvoudiger•
Accessoires kunnen aan elke poot worden beves-tigd voor een snelle set-up•
Licht in gewicht door aluminium poten en kop•
Uittrekbare poten (tot 2,45 m hoog) raken niet in de war wanneer de unit ingeklapt is•
Gecertificeerd volgens EN 795:2012•

Ond.nr. Omschrijving

Kabel van roestvast
staal

Gegalvaniseerde
kabel

Synthetische
draad

10147566 10153828 — MSA Workman-lier, 10 m

10147567 10153829 — MSA Workman-lier, 15 m

10147296 10153830 10148278 MSA Workman-lier, 20 m

10154687 10154689 — MSA Workman lier, 25 m

10154688 10154690 — MSA Workman lier, 30 m

MSA Workman®-lier
De stevige MSA Workman lier is geschikt voor het tillen, neerlaten en positioneren van
personen of materiaal. Bovendien is hiermee redding mogelijk van iemand uit een besloten
ruimte zonder zelf naar binnen te gaan.

Pinbevestiging driepoot past direct op de MSA Workman driepoot•
Geen extra beugel of gereedschap voor opstellen vereist•
Gelijkmatig opwindmechanisme zorgt dat de kabel gelijkmatig opgewonden wordt•
Ingebouwde begrenzing voorkomt letsel als een medewerker vast komt te zitten•
Dubbel remsysteem zorgt voor secundaire bescherming•
Ingebouwde schokdemper voorkomt krachten van meer dan 6 kN•
De RFID-chip zorgt voor eenvoudige tracking van het apparaat•
Integrale, ergonomische draaggreep en unieke, inklabbare hendel voor eenvoudige•
opslag
Gecertificeerd volgens Machinerichtlijn 2006/42/EG, getest op basis van EN ISO 12100:2010,•
EN 1496:2006 klasse B
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MSA Workman®-redder
De MSA Workman-redder zorgt voor snelle, gemakkelijke en intuïtieve valbescherming met integrale
bidirectionele reddingsmogelijkheid. De Workman-redder stopt niet alleen bij een val: dankzij de
reddingsmogelijkheid kan de gebruiker naar een veilige locatie gehesen of gezakt worden.

Deze duurzame, voordelige toevoeging aan de Workman-productreeks is snel te installeren: perfect voor
toepassingen waar tijd en gebruiksgemak prioriteit hebben. 

Ond.nr. Omschrijving

10158192 MSA Workman-redder, roestvast stalen kabel, 15 m

Gegalvaniseerde of roestvast stalen kabel van 5 mm •
Geïntegreerde bevestigingsbeugel•
Schakelaar met kleurcodering voor•
reddingsmechanisme
Ingebouwde schokdemper•
Robuuste aluminium behuizing met bumpers•
van thermoplastic

Ergonomische, roestvast stalen handgreep kan•
ook gebruikt worden als ankerpunt
Zelfvergrendelende draaibare musketonhaak•
met belastingsindicator
Inklapbare zwengelhendel•
Met RFID•
Gecertificeerd volgens EN 360, EN 1496 Klasse B•

MSA Workman® Spreader Bar 
De MSA Workman spreider wordt in combinatie gebruikt met harnassen uit de V-Serie  om iemand te laten
zakken of omhoog te hijsen tijdens reddingswerkzaamheden.De lussen kunnen worden gebruikt om de
armen vast te zetten bij het hijsen of laten zakken van een iemand die onwel is geworden.

Gecertificeerd volgens EN 354:2010•

Ond.nr. Omschrijving

10115550 MSA Workman spreidstang, stalen musketonhaak

10115551 MSA Workman spreidstang, aluminium musketonhaak



Veiligheidsladder voor ophangingstrauma
Deze ladder is ontworpen om trauma door lang hangen na een val te voorkomen. Personen kunnen één
veiligheidsladder of twee veiligheidsladders (één voor elk been) gebruiken voor extra steun, evenwicht en
comfort.

Compact, licht in gewicht, veelzijdig•
Mogelijkheid voor meerdere bevestigingspunten•
Snel, eenvoudig te installeren en te gebruiken•
Kan op elk harnas worden bevestigd•
Doordat er meerdere lussen zijn aangebracht, is het geschikt voor mensen van verschillende groottes•

D-Ring Extender 
Met de D-Ring Extender kan men gemakkelijker bij de rug-D-ring zonder externe hulp.

0,6m vanglijnverlengstuk voor D-ring met een singelbandlus aan het ene uiteinde, stalen D-ring aan•
het andere uiteinde
Polyester band schuurbestendig•
Gecertificeerd volgens EN 354:2010•

Ond.nr. Omschrijving

10143346 Veiligheidsladder met karabijnhaak

10143347 Veiligheidsladder zonder karabijnhaak

10129892 Bootsmansstoel, met metalen zitting

Ond.nr. Omschrijving

10180209 D-Ring Extender, EN

Valbeschermingsaccessoires
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Karabijnhaken
De minimale breukkracht van MSA karabijnhaken is 22,24 kN. Ze zijn gecertificeerd volgens EN 362:2004.

Harnasaccessoires
De praktische houder voor mobiele telefoon kan met klittenband aan het harnas worden bevestigd. Met
de gereedschapslijn kunt tijdens het werk veilig gereedschap dragen en opbergen.

Hands-Off beitelgreep
De vonkbestendige Hands-Off beitelgreep houdt handen ver wijderd van het contactpunt. Deze is
ergonomisch ontworpen voor de specifieke vorm van de hand voor een comfortabele en zekere grip,
waardoor men sneller, veiliger en nauwkeuriger kan werken.

    Ond.nr. Omschrijving

10144125 Stalen karabijnhaak, schroefsluiting, 17 mm opening

10080675 Stalen karabijnhaak, zelfsluitend, 22 mm opening

10080676 Stalen zelfsluitende karabijnhaak, 52 mm opening

10157585 Stalen drievoudige sluiting, 25 mm opening

10144126 Aluminium schroefslot karabijnhaak, 19 mm opening

10080677 Aluminium zelfsluitende steigerkarabijnhaak, 52 mm opening

Ond.nr. Omschrijving

10117271 Houder voor mobiele telefoon

10110670 Gereedschapslijn

Ond.nr. Omschrijving

10040018 Hands-Off beitelgreep

Ergonomische gereedschapshouders
Verlicht ongemakkelijke handposities met een schokdempend ontwerp voor het vasthouden van
moersleutels, beitels, enz. en kan worden bevestigd aan bezemstelen en raamwassers voor meer grip.

Ond.nr. Omschrijving

507005 Gereedschapshouder, 45 cm



Reddings-oplossingen

Anthron DSD Plus systeem
De Anthron afdaalhulp is een handmatig bediend, gecontroleerd afdaaltoestel gebruikt voor gehangen
werkpositionering, zelfevacuatie of reddingsoperaties.

Hoe het touw moet worden bevestigd, staat duidelijk aangegeven op de afdaalhulp•
De afdaalhulp kan op elk punt op het touw worden geplaatst/verwijderd.•
Gecertificeerd volgens EN 341:2011•

Ond.nr. Omschrijving

10161345
Kit van Anthron afdaalhulp bestaat uit Anthron DSD Plus toestel, 20 m lang, 11 mm dik
polyamide touw, zonder karabijnhaak, tas

MSA Latchways Personal Rescue Device® (PRD®) 
De lichtgewicht, onopvallende MSA Latchways PRD® is een gepatenteerd, geïntegreerd harnassysteem
voor zelfredding.

Aanzienlijk snellere reddingstijd•
20 m afdaalhoogte•
Draagcapaciteit tot en met 140 kg•
Afdaalsnelheid: 0,5 - 2 m per seconde•
Goedkeuringen:•
Harnas (afhankelijk van model) EN 361, EN 358•
Afdaaltoestel EN 341: 2011 type 1, klasse D•
Met succes beoordeeld volgens EN 13463-1:2009 en EN 13463-5:2003 onder ATEX-categorie •
Ex II 2 G c IIC T3 voor PRD met RH2 en RH3 harnassen

Omschrijving Small Medium Large Extra Large

Persoonlijk reddingsmiddel met Workman 
Premier harnas, Qwik-fit beenbanden

68215-00S 68215-00M 68215-00L –

Persoonlijk reddingsmiddel met Workman 
Premier harnas, bajonet beenbanden

68216-00S 68216-00M 68216-00L –

Persoonlijk reddingsmiddel met Workman 
Utility harnas, bajonet beenbanden

68217-00S 68217-00M 68217-00L –

Persoonlijk reddingsmiddel (RH2 model) 68202-00S – 68202-00L 68202-00XL

Persoonlijk reddingsmiddel (RH3 model) 68203-00S – 68203-00L 68203-00XL

Reddingspaal 68099-00 – – –
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Tijdelijke veiligheidslijn-systemen

Lijnklem Easy Move met veiligheidslijn
Het Easy Move toestel met veiligheidslijn wordt gebruikt voor tijdelijke valbescherming op ladders of tijdens
het klimmen. Dit systeem kan ook worden gebruikt als tweede veiligheidslijn voor hangende
positioneringssystemen, gebruikt door bouw-/constructieinspecteurs, ramenwassers en onderhoudspersoneel.

Alles-in-één valbescherming: Touwafstelelementen en geleide valbescherming•
Licht in gewicht encompact: Voor comfortabel gebruik en draaggemak•
Ontwikkeld voor grip op vuile of met ijs bedekte touwen•
Gecertificeerd volgens EN 353-2:2002, EN 358:1999, EN 12841:2006•

Ond.nr. Omschrijving

10164578 Lijnklem Easy Move, kit inclusief 15 m touw van 11 mm dik (zonder karabijnhaak), in de tas

10164579 Lijnklem Easy Move, kit inclusief 20 m touw van 11 mm dik (zonder karabijnhaak), in de tas

10164580 Lijnklem Easy Move, kit inclusief 25 m touw van 11 mm dik (zonder karabijnhaak), in de tas

10164611 Lijnklem Easy Move, kit inclusief 30 m touw van 11 mm dik (zonder karabijnhaak), in de tas

10169160 Tas, voor Lifeline kits

Gravity SureLine, horizontale veiligheidslijn
De Gravity SureLine is een tijdelijke, horizontale veiligheidslijn die snel en eenvoudig op
tijdelijke werkplekken kan worden geïnstalleerd. De lijn hangt tussen twee goedgekeurde
ankerpunten en biedt een persoon valbescherming tijdens horizontale beweging. 

Unieke bypass shuttles waardoor twee personen die een lijn delen elkaar kunnen•
passeren terwijl ze 100% aangesnoerd blijven
Gecertificeerd volgens EN 795:1996•

Ond.nr. Omschrijving

10119692 
Gravity SureLine, horizontale veiligheidslijn, 10,7 m inclusief karabijnhaken, 
ankerkabelstroppen 1,8 m, tas

10110164 
Gravity SureLine, horizontale veiligheidslijn, 18 m inclusief karabijnhaken, 
ankerkabelstroppen 1,8 m, tas



  MSA Latchways® speciale veiligheidslijnen   

Oplossingen voor werken op daken –
Latchways Constant Force® anker  
Latchways horizontale veiligheidslijnen zijn wereldwijd
bekend om hun veelzijdigheid en gebruiksgemak.
Daardoor zijn ze de ideale keuze voor het beschermen van
arbeiders bij hun dagelijkse werkzaamheden, zoals
onderhoud, reiniging, inspectie en nog veel meer. De met
grote precisie vervaardigde horizontale systemen, die
eenvoudig aanpasbaar zijn voor praktisch elke constructie
of unieke vereiste, zijn gemaakt om in alle takken van
industrie, bouw en onderhoud te kunnen functioneren.
Gebruikt voor o.a. verkooppunten, stadions, zendmasten en
industrieterreinen – laat staan beroemde plekken zoals New
York's Grand Central Station, de luchthaven van Hongkong
en het Eden-project in Groot-Brittannië dat het grootste
indoor regenwoud herbergt. MSA blijft nauw samenwerken
met grote dakbedekkingsbedrijven om een volledige serie
valbeschermingssystemen te maken voor alle soorten en
maten daken, omdat wij het de hoogste mate aan kwaliteit,
veelzijdigheid en tevredenheid willen bereiken. 

Industriële oplossingen - 
Latchways® Overheadsystemen
Met de overheadsystemen van Latchways hoeft u alleen
maar omhoog te kijken en dan voelt u zich zeker en veilig.
Onze overheadsystemen, die MSA's unieke kennis van
valbescherming combineert met innovatieve Constant
Force-technologie, zijn maximaal toegankelijk, laten de
handen vrij en zijn uiteraard gebruiksvriendelijk en
eenvoudig te installeren. De Latchways serie
overheadsystemen maken gebruik van de Constant Force-
technologie in een in-line schokdemper; als een arbeider
die met het systeem verbonden is, mocht vallen, dan regelt
de Constant Force-schokdemper de belasting terug naar
de constructie. Het is, simpel gezegd, een slim ontworpen
systeem dat razendsnel kan reageren. Ideaal voor
industriële omgevingen en toepassingen zoals
magazijnen, laadperrons en luchthavenhangars: Latchways
overheadsystemen zijn verreweg de beste als het gaat om
valbescherming.

Naast MSA Safety's toonaangevende persoonlijke beschermingsmiddelen en tijdelijke veiligheidslijnen, is MSA
ook de fabrikant van de innovatieve Latchways® speciale veiligheidslijnsystemen; met oplossingen voor hori-
zontale, verticale en overhead toepassingen, bij ons zit u goed.
Bezoek voor alle informatie over onze lijn toonaangevende speciale systemen: www.latchways.com of vraag bij een
vertegenwoordiger onze catalogus aan! 
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Ladders, telecom- en zendmasten – 
Latchways® Verticale systemen 
Overal ter wereld waar werk in telecom- en zendmasten of op daken
moet worden verricht, vindt u valbeschermingsoplossingen van
Latchways op basis van verticale kabelsystemen. U hoeft alleen maar
naar de horizon te kijken. De systeemopties met onze briljant
vervaardigde TowerLatch- en LadderLatch-systemen, bieden
uitstekende persoonlijke veiligheid voor veiligheid op hoogte, vooral
in de telecom- en windenergie-industrie. Zowel bij TowerLatch als
LadderLatch is flexibiliteit belangrijk; dit betekent dat ze voor een ruim
scala aan toepassingen, waaronder ladders, masten, vrijstaande palen
en andere constructies die veel gebruikt worden in deze
industrietakken, kunnen worden geconfigureerd.
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MSA – The Safety Company
Veiligheid is ons handelsproduct. Wij zijn sinds 1914 de belangrijkste

fabrikant ter wereld van hoogwaardige veiligheidsproducten. MSA-

producten zijn weliswaar eenvoudig in gebruik en onderhoud, het zijn

ook buitengewoon geavanceerde instrumenten en beschermende

uitrusting – het resultaat van talloze onderzoeks- en ontwikkelingsuren,

onophoudelijk testen en een niet aflatende toewijding aan kwaliteit

waardoor levens worden gered en duizenden mannen en vrouwen elke

dag weer worden beschermd Veel van onze zeer populaire producten

zijn een combinatie van elektronica, mechanische systemen en

geavanceerd materiaal, zodat gebruikers overal ter wereld zelfs in de

meest gevaarlijke omstandigheden beschermd blijven.

Onze missie
De missie van MSA is ervoor te zorgen dat mannen en vrouwen over de gehele wereld veilig kunnen werken en dat zij, hun families en hun
naasten in goede gezondheid kunnen leven.

MSA: Omdat elk leven een doel heeft..


