
Modulært røykdykkersystem 
for de profesjonelle

[ Optimal løsning for det enkelte brannvesen ]
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MSA røykdykkersystem
Rundt om i verden har brannvesen i en årrekke lagt sin tro på MSA
røykdykkersystem som sitt åndedrettsvern. Deres tro og vår forplikt-
else til å utvikle sofistikert personlig verneutstyr av høyeste stand-
ard, har gjort MSA til en ledende leverandør av røykdykkersystem.
Ditt røykdykkerapparat kan også kombineres med MSA Gallet
brannhjelmer, kjemikaliedrakter og overvåkningssystemer for den
enkeltes sikkerhet. 

[ Apparat for den enkelte]
Bruken av røykdykkerapparater innen brann og redning er vidt 
forskjellig og som igjen reflekteres i mangesidighet i deres valg av
røykdykkerapparat. Derfor er MSA røykdykkersystem laget på et
modulært system som kan tilpasses den enkeltes behov, være seg
bruk og budsjett. Ved hjelp av en konfigurator som er tilgjengelig på
CD eller online kan du bygge ditt røykdykkerapparat som du ønsker
å ha det. Basert på flere tiår med erfaring baserer vårt røykdykker-
system på tre forskjellige grunnkonsepter [AirGo pro, AirMaXX &
eXXtreme] som tilfredsstiller de mest grunnleggende behov. 

[ Forstålig teknologi]
Over de siste årene har MSA gjort noe tilsvarende en revolusjon 
med alpha serien. Alle alpha komponenter fokuserer på effektivitet,
sikkerhet og kapasitet, mens brukervennligheten er ivaretatt. 

[ Bygget for å holde]
Alle enkeltkomponenter holder en høy kvalitetsstandard og er
designet for langt og tøff bruk med lave service og vedlikeholds -
kostnader. MSA røykdykkersystem er sertifisert i henhold til 
EN 137:2006 og tilfredsstiller den tøffe klasse 2 standarden når det
gjelder høy temperatur, flammer og tøff behandling. Alle kompon-
enter er også ATEX godkjent for sone 0 områder. 

[ Enkel i bruk]
Som en rød tråd i det hele kan alle våre røykdykkerapparater og de
enkelte komponenter betjenes med enkelhet i selv de vanskeligste
arbeidssituasjoner. For eksempel kan alle justeringer/betjeninger 
på røykdykkerapparatet gjøres med hansker på.

[ Servicevennlig]
MSA er representert i mer enn 140 land for å gjøre det enkelt for deg
som bruker å foreta service og vedlikehold på ditt utstyr. Vår målset-
ning er at ustyret skal vare lengst mulig med minst mulig service og
vedlikehold. 



Modell: AirGo pro
Når du ser etter en solid bakplate for et bredt bruksområde,
AirGo pro er da det riktige apparatet. Det er et røft, pålite-
lig, fleksibelt apparat til en økonomisk pris, som gjør det til
et populært valg blant de profesjonelle, frivillige, militære
og industri brannvesen. 
Vekten er distribuert og holdes tett inntil kroppen for å
redusere stress og tretthet. AirGo er ustyrt med 
alpha SingleLine pneumatisk system som har integrert

Basic apparatet 

varselssignal, ekstra uttak og manometer i en enkel 
manifold på brystet. Som tilleggsutstyr kan AirGo ustyres
telemetri for total overvåkning av røykdykkeren. AirGo
erstatter den velkjente BD 96 og bygger videre på den suk-
sessen. Mange av de kjente og kjære løsninger som BD 96
har er videreført i AirGo. 

Bestillingsnummer: 10086571 
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SingleLine tteknologi har
mellomtrykk og høytrykk i 
samme slange 

Pro seletøy 

Midjebelte for 
balansert vektfordeling 

Integrert manometer

Koling til lungeautomat

Ekstra uttak
Integrert 
varselsfløyte

AirGo bakplate er ergonomisk
designet og holder vekten inntil
kroppen

Langt flaskebånd for enkel eller
doble flasker. Flaskeseng av 
gummi og flaskeskiller holder
flaskene på plass 

Gummibeskytter

Integrert transponder
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For dem som forlanger det beste
Modell: AirMaXX
AirMaXX er et profesjonelt røykdykkerapparat for
maksimal bærekomfort. Bakplaten har et unikt
glidesystem som gjør at man kan optimalisere den
personlige tilpasningen for å øke brukerkomforten.
Seletøyet er også i en klasse for seg selv med de 
S-formede skulderstroppene som forhindrer at de
sklir ned under innsats. Samtidig som midjebeltet
har et pivotoppheng som forhindrer at midjebeltet
gnager en i sidene. Bakplatenes design samt sele-
tøyets utforming gjør at brukeren føler mindre
stress fordi apparatet gir det bevegelsesfrihet. 
En smart liten detalj er at apparatet blir inntil 
kroppen hvis du utilsiktet blir snudd opp ned. 

AirMaXX er ustyrt med alpha SingleLine pneumatisk
system som har integrert varselssignal, ekstra uttak
og manometer i en enkel manifold på brystet. Som
tilleggsutstyr kan AirGo ustyres telemetri for total
overvåkning av røykdykkeren. 
Hvis du bruker røykdykkerapparat ofte og over
lengre tid, gå da for det beste i sin klasse: AirMaXX.

Bestillingsinformasjon: 10060803

MaXX-Premium
seletøy med S-form-
ede skulderstropper 

SingleLine teknologi har 
mellomtrykk og høytrykk i
samme slange

Langt flaskebånd for enkel
eller doble flasker. Flaskeseng
av gummi og flaskeskiller
holder flaskene på plass 

Svivel i midjebeltet
for økt bærekomfort 

Gummibeskytter
Integrert transponder

AirMaXX bakplate med
tre høydejusteringer 

Integrert
manometer

Koling til lungeautomat

Integrert varselsfløyte

Ekstra uttak



Som et alternativ til standard modellene kan du 
ved å velge komponenter etter ditt behov. Følgen

AirMaXX®

AirMaXX kan justeres i tre forskjellige lengder for
å balansere vekten optimalt på hoftene. Selv om
man justerer bakplaten i høyde vil manometeret
alltid stå i ideell posisjon frempå brystet. 
Den solide konstruksjon av bakplaten tillater at
man kan justere bakplaten med hansker på. 
AirMaXX kommer som standard med langt
flaskebånd for doble flasker, flaskeseng av
gummi med patenterte glideknotter, flaskeskiller
og gummibeskytter. Midjebelte med pivotopp-
heng er en annen sofistikert detalj på AirMaXX
bakplaten. 

pro [polstret]
Godt polstrede skulderstropper og et bredt midjebelte fordeler vekten slik at 
maksimal bærekomfort nås.  Midjebeltet strammes ved å dra stroppene fremover.
Seletøyet er laget av Nomex materiale som gir ekstra holdbarhet. 

eXXtreme [Tøff]
Seletøyet gir den samme komforten som MaXX seletøyet, men har i tillegg helt
spesielle fibre til å kunne motstå tøffe røykdykk og gjentatte røykdykk. Seletøyet er
laget av ikke brennbart aramid fibre [PreOx] og slangen fra reduksjonsventilen går
via en egen kanal over skulderen for ekstra beskyttelse. Beltespennene er forkromm-
et for å reflektere varmen. 

BAKPLATE

SELETØY

M S A
PATENT

M S A
PATENT



bygge ditt individuelle røykdykkerapparat
nde sider vil gi deg et overblikk.

AirGo
AirGo er en solid bakplate med høy fleksibilitet.
Det ergonomiske designet gjør at vekten balans-
erer vekten utover kroppen for å forhindre stress
på kroppen ved lange og harde innsatser. Slang-
ene fra reduksjonsventilen går innvendig i bak-
platen for sikrere bruk.

Begge bakplater er laget av glassfiber armert polyamid plast. Slangene fra reduksjonsventilen går innvendig i
bakplaten for sikrere bruk, samt gjøre det enklere ved vask. En integrert transponder gjør det enklere å admin-
istrere apparatene. 

MaXX [Premium]
For maksimal komfort og minst mulig stress på kroppen er MaXX
seletøyet det naturlige valget. Midjebeltet strammes enkelt til ved å
dra fremmover.

AirGo Otilleggsutstyr 
Pivotoppheng for økt fleksibilitet:
ó Midjebeltet kan utstyres pivotoppheng som

forhindrer at beltet gnager en i sidene.
ó Med pivotoppheng gir det brukeren også økt

bevegelighet og sikkerhet. 

Langt flaskebånd, flaskeskiller og flaskeseng for 2 flasker:
ó For en eller to flasker fra 4 til 6,9 liter. 
ó Kan med enkelhet bygges om til et apparat med to 

flasker 
ó Flaskeskiller er standard og tiltes tilbake når behovet 

ikke er der
ó Fleksibel flaskespenne [patentert] som enkelt kan 

justeres med flasken på. 

Gummibeskytter
ó For ekstra beskyttelse av røykdykkerapparatet.

S-formede skulderstropper
forhindrer at de sklir ned
under innsats.

Midjebelte har et pivotopp-
heng som balanserer vekten
mellom øvre og nedre del av
kroppen. Pivotopphenget gir
økt bevegelighet og sikkerhet.

Seletøyet er av antiflame materiale og kan maskinvaskes. Lengden på skulderstropper og midjebeltet
er justerbare. Beltespenner av kompositt forhindrer at man brenner seg på fingrene.

Sandwich konstruksjon av Protex® materiale og syntetisk
polstring gir ekstra komfort og lang levetid. 



Fordeler med SingleLine:
ó Økt holdbarhet
ó Lettere
ó Mindre vedlikehold
ó Billigere å eie

ICU
Tilleggsutstyr for tradisjonell pneumatikk med mekanisk
og digitalt manometer som kontinuerlig overvåker og
viser: 
ó Trykk
ó Bevegelsesalarm
ó Temperatur
ó Gjenværende brukstid
ó Batteristatus

Data for inntil 30 innsatser kan i ettertid taes ut ved 
hjelp av MSA programvare. En nøkkelversjon er også 
tilgjengeligfor rask og sikker identifikasjon. 

M S A
PATENT

alpha SingleLine
alpha pressluftsystem er basert på det fantastiske
SingleLine slange-i-slange systemet. Moderne apparater
kan ha inntil 5 separate slanger. En slange til lungeauto-
mat, en til ekstra uttak, en til manometer, en til fløyte 
og en til hurtigfylling. alpha SL har alt i en slange.

PNEUMATIKK

alphaMITTER
Tilleggsutstyr for SingleLine pneumatikk:
ó Sender trykkinformasjon til alphaSCOUT hvert

sekund 
ó Integrert i bakplaten
ó Trådløs USB signal skaper et definert nettverk

rundt brukeren 
ó Mer alpha Nettverk detaljer på side 11

ELEKTRONIKK Alle elektroniske komponenter er ATEX T4 godkjent.

Slange-i-slange
En del av hemmeligheten bak alpha er den patenterte
slange-i-slange teknologien. Slange for høytrykk ligger
innvendig i slangen for mellomtrykk. Siden den ligger inn-
vendig ligger den også beskyttet mot mekanisk stress. 

Kopling til lungeautomat

Varselsfløyte

Manometer

Kopling for ekstra uttak

M S A
PATENT

M S A
PATENT



Reduksjonsventilen som sitter på AirGo og AirMaXX er en robust, enkel og sofistikert liten sak som krever
minimum av vedlikehold. 

Classic
MSA Classic benytter seg av tradisjonelt sys-
tem med individuelle slanger. En slange til
lungeautomat og en slange til manometer
kommer som standard. Slange til varsels-
fløyte, ekstra uttak og ICU er ekstraustyr.

Med et QuickFill adapter kan flasken fylles mens man har
apparatet på og hele fylleoperasjonen tar 45 sekunder. Det er
ikke nødvendig å ta av verken maske eller lungeautomat. 

Ekstraustyr til SingleLine:

S versjon: flytter fløyten opp 
til øret.

Z versjon: ekstra uttak.

alphaCLICK: for raskt flaskebytte. 
For detaljer se side 10. 

Et tredje uttak kan også påmonteres bakplaten med uttak
på midjebeltet. 

alphaCLICK for raskt flaskebytte. For detaljer se
side 10. 

Ekstraustyr til Classic:

M S A
PATENT

M S A
PATENT
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Når man trenger mer enn 100% er eXXtreme det
riktige valget. eXXtreme har et spesielt type seletøy
som gjør at det tåler mye varme og mekanisk
påkjenning. Siden seletøyet tåler mer fører det til 
at kostnadene over sikt går ned siden de enkelte
komponenter holder lengre. Seletøyet er laget av
ikke brennbart aramid fibre [PreOx] og slangen fra
reduksjonsventilen går via en egen kanal over 
skulderen for ekstra beskyttelse. Beltespennene er
forkrommet for å reflektere varmen. 

Når 100% ikke er nok!
Modell: eXXtreme

AirMaXX eXXtreme leveres i utgangspunktet med
alphaCLICK som standard siden dette er et apparat
som benyttes ofte. 
Alle andre egenskaper som for eksempel justerbar
bakplate og alpha komponenter er identiske som
AirMaXX. 

Bestillingsinformasjon: 10069671. 

Gummi-
beskytter

AirMaXX bakplate
med tre høydejusterin

Svivel i midjebeltet
for økt bærekomfort 

alphaCLICK for
raskt flaskebytte 

SingleLine
teknologi har mellom -
trykk og høytrykk i
samme slange 

Integrert manometer 

Ekstra uttak

Integrert varselsfløyte 

Koling til lungeautomat 

eXXtreme seletøy som
tåler mer varme og
mekanisk belastning 

Egen kanal beskytter
slangen mot varme og
mekanisk belastning

Langt flaskebånd
for enkel eller doble flasker.
Flaskeseng av gummi og
flaskeskiller holder flaskene
på plass

Integrert transponder
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Et klikk og du er klar
alphaCLICK
Med det revolusjonerende og patenterte alphaCLICK
systemet kan du vinke farvel til brysomme skrukoplinger.
Bare klikk flasken direkte på reduksjonsventilen og du er
klar. alphaCLICK gjør det mulig å skifte flasker ti ganger
raskere enn ved konvensjonelle gjenger, samtidig som 
sikkerheten øker. 

[ Et klikk og sikkerheten og effektiviteten er i varetatt]
Flere systemer er inkorporert i system for å ivareta sikker-
heten og påliteligheten. Faktisk så er det slik at alphaCLICK
har noen sikkerhetsanordninger som tradisjonell skrukopl-
ing ikke har.

alphaCLICK kan kun koples fra når systemet er trykkløst.
Deretter kreves det en trotrinns frakoplingsprosedyre.
Håndrattet som er fjærbelastet må dreises 20 grader og
trykkes inn mot reduksjonsventilen før flasken kan koples
fra. 

alphaCLICK systemet gjør det veldig enkelt å bytte flasker 
på fyllepanelt. Hurtig, enkelt og sikkert er kjennetegnene. 

[ Spesielle egenskaper]
ó Gjør det mulig å bytte flaske ti ganger raskere
ó Passer på alle 200 og 300 bars standard flaskekraner
ó Sikrere på- og avtagning
ó Flowbegrenser forhindrer ukontrollert tømming av 

flasken
ó Passer alle AirGo, AirMaXX og BD 96 bakplater

Et spesielt og uvurderlig sikkerhetsaspekt ved alphaCLICK
er at den har en flowbegrenser som automatisk trår i kraft
når flasken ikke er tilkoplet. Skulle man være så uheldig 
å åpne flaskeventilen, vil begrenseren forhindre at flasken
kommer ut av kontroll. alphaCLICK er også utstyrt med et
innbygget smutsbeskytter som sørger for ren luft og 
fungerende deler.

[ Økonomisk]
Det finnes mange forskjellige oppgraderingspakker til 
eksisterende MSA reduksjonsventiler, samt komplette
SingleLine systemer.

[ Oppgradering]
Best av alt alphaCLICK ipasser på alle standard flaskekraner
[EN 144], være seg 200 eller 300 bar. Derved er de økonom-
iske utlegg satt til et minimum. alpha er alltid først når 
det kommer til det økonomiske.

[ Fyllepanel]
alphaCLICK er også tilgjengelig på fyllepaneler. Eksisterende
MSA fyllepaneler kan ustyres med alphaCLICK koplinger.
Fyllestuss levers enten for 200 eller 300 bar, samt med blind-
plugg, kopperpakning og forsegling. Komplette fyllepaneler
med alphaCLICK er tilgjengelig på forespørsel.

[ Testmanometer]
alphaCLICK testmanometer gjør det enkelt å teste 
flasketrykket på flasker som ligger lagret. 

M S A
PATENT



[ Radiobasert overvåking av røykdykker]
alphaSCOUT er et uvurderlig pluss når det gjelder personlig
sikkerhet, men den er også mye mer. I tillegg til signalover-
føring til kortdistansesenderen alphaMITTER, som sitter på
bakplaten, kan den også kommunisere med en basestasjon
ved å bruke et kraftigere radiosignal. Derved får den tele -
metrisk kapasitet. Basestasjonen overvåker automatisk alt
personell slik at ved første tegn til problemer kan rednings-
leder sende inn hjelpemannskaper. Et evakueringssignal
kan også sendes til ansvarshavende eller til hele gruppen.
En loggefunksjon sørger for at man i ettertid kan kjøre ut
en rapport, noe som eliminerer manuelle rapporter. 

[ Basestasjon]
Som basestasjon kan du velge mellom flere forskjellige
mottakere. alphaBASE er standard mottakeren som er kom-
patibel med hvilken som helst PC. En ekstern antenne med
magnetisk fot er også tilgjengelig for montering på bil. 
I tillegg har vi en spesialkonstruert xplore TABLET PC med
integrert radiomottakermodul som er mer mobil, kompakt
og robust alternativ. 

[ Head-Up Display]
alphaHUD gir deg i tillegg eller alternativt en handsfree
overvåkning. Informasjonen sees via et mønster av lysdiod-
er i nedre del av masken. alphaHUD sitter montert inn-
vendig i masken og kan gi informasjon om trykk, gass og
eventuelt evakueringssignal. 
For ytterligere informasjon be om prospekt MSA alpha
 Personlig Nettverk. 
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Overvåking
alpha personlig 
nettverk
alpha personlig nettverk er et modulært kommunikasjons-
system mellom den enkelte røykdykker og røykdykkerled-
er/utrykningsleder. Dette gir den ansvarlige unike mulig-
heter til å overvåke røykdykkeren med henblikk på trykk,
gjenværende brukstid og bevegelsesalarm.
I senter av nettverket er alphaSCOUT, en personlig over-
våkningsenhet som kan koples trådløst til hvilken som helst
bakplate. Siden alphaSCOUT kan deles med andre betyr 
det at antallet enheter kan reduseres med hele 75% – en
dramatisk reduksjon.
alphaSCOUT mottar trykkinformasjon hvert sekund fra 
alphaMITTER [sender] som er plassert bak på bakplaten.
alphaSCOUT kalkulerer gjenværende brukstid.  alphaSCOUT
kan gjøres personlig ved hjelp av alphaTAG kan navn, lag
eller hvilken bil man er på legges inn. Spesiell funksjoner
kan også aktiviseres ved hjelp av alphaTAG som for
eksempel: ledsager, repeter og dvalefunksjon. 

alphaMITTER kortdistanse radio 

alphaBASE standard 

Ultra Elite helmaske med integrert alphaHUD

xplore TABLET PC med alphaBASE [batteridrevet]
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Lungeautomat
AutoMaXX®
Fintfølende respons på den individuelle brukers åndedrett
under vanskelige forhold: AutoMaXX betyr det beste når
det gjelder lungeautomater. Pluss at den er så godt som
vedlikeholdsfri og bidrar til lavere driftskostnader. 
AutoMaXX har en unik utforming som forhindrer at den
setter seg fast og er svært robust mot slag. Knappene er
store og er enkle å finne selv med tykke hansker. 
Førsteklasses konstruksjon og materialvalg garanterer høy
sikkerhet ved bruk. 

[ Enkel i bruk]
I kritiske situasjoner kreves alt av ditt pusteutstyr, 
AutoMaXX kan imøtekomme dine krav. AutoMaXX er koplet
til masken ved hjelp av en svivelkopling noe som bidrar til
maksimal bevegelsesfrihet og komfort. Lungeautomaten
aktiveres rett å slett ved bare å puste inn. AutoMaXX AS og
AS-C taes av masken og slåes av ved kun et håndtrykk.

[ Enkelt vedlikehold]
Beskyttelsesdekslet i front på lungeautomaten kan med
enkelhet taes av for inspeksjon av membran. Selve ventil-
settet trenger ingen smøring. Vedlikehold utover det 
vanlige er det ikke behov for.

[ Alternativer]
AutoMaXX finnes i følgende versjoner:
N: normaltrykk med standard gjenger,
AE: overtrykk med M 45 x 3 gjenger,
AS: overtrykk med MaXX hurtigkopling, 
AS-C: kombinasjon av AE og AS. 

I tillegg finnes følgende alternativer:
G: mellomtrykkslange av gummi, 
B: bypass ventil som gir justerbar konstantflow 

av luft 
Short: kort mellomtrykkslange anbefales til SL versjon. 

AutoMaXX-AS

AutoMaXX-AE

AutoMaXX-AS-C AutoMaXX-AS-B

LA 96
LA 96 er en liten og hendig lungeautomat. Lungeautomat-
en har en stor av- og påknapp som er lett å betjene med
hansker på. Lungeautomaten er servostyrt noe som betyr
at den går i overtrykk ved første åndedrag. 

[ Alternativer]
LA 96 finnes i følgende versjoner:
N: normaltrykk med standard gjenger,
AE: overttrykk med M 45 x 3 gjenger,
AS: overtrykk med LA 96 hurtigkopling.

I tillegg finnes følgende alternativer:
Short: kort mellomtrykkslange anbefales til SL versjon.

LA 96-N LA 96-AE LA 96-AS

AutoMaXX-N
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Helmasker
Ultra Elite
Da Ultra Elite helmaske ble utviklet tenkte man framover.
Dens ergonomiske utforming, nye teknologi og designerens
blikk for detaljer, gjør den perfekt å bruke sammen med
AirMaXX og AirGo. Ultra Elite finnes i mer enn 40 forskjellige
versjoner i to størrelser. Masken kan leveres enten i silikon
eller neopren når deg gjelder hodebåndene leveres de enten
i neopren, silikon eller Nomex. Polykarbonatglasset er belagt
med silikat for å øke dens resistens mot mekanisk slitasje.
Den ergonomiske Ultra Elite skiller seg ut med sitt gode
synsfelt, eksemplariske bærekomfort og utmerkede tale-
tydelighet. 
Yterligere informasjon finnes i vårt prospekt ID 05-418.2. 

Ultra Elite-H-PS-MaXX med AutoMaXX-AS

3S-PS-MaXX med AutoMaXX-AS

Ultra Elite-PS-MaXX med AutoMaXX-AS

3S
Med over 5 millioner solgte masker er 3S den mest suksess-
fylte helmasken i verden. Den gir deg topp komfort og har
bevist sin sikkerhet. 3S er en partner du har lær t deg å stole
på. 3S finnes i mer enn 50 versjoner for nær sagt alle
anvendelser. Ytterligere informasjon finnes i vårt prospekt
ID 05-405.2. 

Både Ultra Elite og 3S finnes for hjelmmontering. Spesielt
justerbare gummistropper sørger for at masken kan festes
på hjelmen både raskt og sikkert. Derved er det unødvendig
å ta av hjelmen. Like enkelt er det å ta masken av hjelmen
når det ikke lenger er nødvendig med åndedrettsvern. Ytter-
ligere informasjon finnes i vårt prospekt ID 05-432. 

3S-H-PS-MaXX F1 
[med MSA GALLET-hjelm]

Ultra Elite-H-PF-F1 
[med MSA GALLET hjelm]

Maske-hjelm-kombinasjoner
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Ekstra utstyr

RespiHood
RespiHood er konstruert for å kunne redde folk ut fra farlige
områder. Den trekkes over hodet og nakkebåndet strammes
deretter forsiktig. Luft besørges via brannmannens ekstra
uttak. En konstant luftstrøm på 50 l/min får man via slang-
en for mellomtrykk. RespiHood foldes sammen og oppbe-
vares i en liten vanntett veske som er lett å ta med seg.

Bærekoffert
I denne robuste, men samtidig lette bærekofferten er det
plass til et røykdykkerapparat med doble flasker, samt
maske og lungeautomat. Egner seg godt til der et apparat
skal til service eller man skal ha med seg et apparat på
reise. 

Egenskaper: 
ó Kraftige hjul som gjør det enklere å ta med seg kofferten
ó Passer til hvilken som helst røykdykkerapparat med to

flasker
ó Solid konstruksjon
ó Du har alt på et sted

RespiHoods har et stort antiduggbehandlet vindu som 
sikrer godt utsyn, som igjen forhindrer panikk.

Flasker
MSA tilbyr både kompositt- og stålflasker for pressluft for 
å tilfredsstille dine krav. Stålflaskene leveres med støtsikret
flaskeventil i henhold til 144. De leveres i enten 4 liter/
200 bar eller 6 liter/300 bar. Komposittflasker er 50% lett-
ere enn tradisjonelle stålflasker. Disse leveres i størrelsene
6, 6.8 eller 6.9 liter for 300 bar trykk.
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Røykdykkerapparat
konfigurator
Hvis du vil ha mer komfort, fleksibilitet og ekstra sikkerhet,
så kan du forandre eller legge til komponenter på ditt røyk-
dykkerapparat. For å møte ditt behov og budsjett kan du
lage ditt eget individuelle røykdykkerapparat ved å bruke
3D konfigurator, som er tilgjengelig på CD eller vår
hjemmeside:www.msa-scba.com 

Service og vedlikehold
Sammen med vårt høyteknologiske røykdykkerapparat til-
byr MSA også en høy grad en kundetilpasset support og
service. MSA vil gladelig tilby deg råd og support du måtte
trenge for å gjøre de riktige valg.   
Alle komponenter på apparatet er servicevennlige. Hvis du
trenger assistanse fra MSA vedrørende vedlikehold eller
reparasjon, ta kontakt med din distributør eller det lokale
MSA kontoret. 
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Individuelle konfigurasjoner

Hvis CD platen konfigurator 
ikke er med, vennligst kontakt din
nærmeste distributør.

Bestillingsinformasjon
Vennligst spør etter separate prospekter. 



Disse produktene distribueres av

Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel
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MSA in Europe
[ www.msa-europe.com]

Central Europe

Regional Head Office
Germany
MSA AUER
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Phone +49 [30] 68 86-0
Telefax +49 [30] 68 86-15 17
E-Mail info@auer.de

Austria
MSA AUER Austria
Kaplanstrasse 8
3430 Tulln
Phone +43 [22 72] 63 360
Telefax +43 [22 72] 63 360-20
E-Mail msa-austria@auer.de

Switzerland
MSA AUER Schweiz
Unterdorfstrasse 21
8602 Wangen
Phone + 41 [43] 255 89 00 
Telefax + 41 [43] 255 99 90
E-Mail msa-schweiz@auer.de

European Head Office &
International Sales
[Africa, Asia, Australia,
Latin America, Middle East]
MSA EUROPE
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Phone +49 [30] 68 86-555
Telefax +49 [30] 68 86-15 17
E-Mail contact@msa-europe.com

Northern Europe

Regional Head Office
Netherlands
MSA Nederland
Kernweg 20, 1627 LH Hoorn
Phone +31 [229] 25 03 03
Telefax +31 [229] 21 13 40
E-Mail info@msaned.nl

Belgium
MSA Belgium
Duwijckstraat 17, 2500 Lier
Phone +32 [3] 491 91 50
Telefax +32 [3] 491 91 51
E-Mail msabelgium@msa.be

Great Britain
MSA Britain
East Shawhead
Coatbridge ML5 4TD
Scotland
Phone +44 [12 36] 42 49 66
Telefax +44 [12 36] 44 08 81
E-Mail info@msabritain.co.uk

Norway
MSA NORDIC
Florasvingen 6
1890 Rakkestad
Phone [+47] 47 85 47 43
Telefax [+47] 69 22 11 08
E-Mail info@msanordic.se

Sweden
MSA NORDIC
Kopparbergsgatan 29
214 44 Malmö
Phone +46 [40] 699 07 70
Telefax +46 [40] 699 07 77
E-Mail info@msanordic.se

MSA SORDIN
Rörläggarvägen 8
33153 Värnamo
Phone +46 [370] 69 35 50
Telefax +46 [370] 69 35 55
E-Mail info@sordin.se

Eastern Europe

Regional Head Office
Poland
MSA Poland
ul. Wschodnia 5A
05-090 Raszyn
Phone +48 [22] 711-50 33
Telefax +48 [22] 711-50 19
E-Mail biuro@msa-auer.com.pl

Czech Republic
MSA AUER Czech
Branická 171/1878
140 00 Praha 4
Phone +420 [2] 41 440 537
Telefax +420 [2] 41 440 537
E-Mail infoPraha@msa-auer.cz

Germany
MSA AUER
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Phone +49 [30] 68 86-25 99
Telefax +49 [30] 68 86-15 77 
E-Mail mee@auer.de

Hungary
MSA AUER Hungaria
Francia út 10
1143 Budapest
Phone +36 [1] 251-34 88
Telefax +36 [1] 251-46 51
E-Mail info@msa-auer.hu

Poland
MSA Poland
ul. Wschodnia 5A
05-090 Raszyn
Phone +48 [22] 711-50 00
Telefax +48 [22] 711-50 19
E-Mail biuro@msa-auer.com.pl

Russia
MSA AUER Moscow
Leninsky Prospekt 2
Office 14
119 049 Moscow
Phone +7 [495] 544 93 89
Telefax +7 [495] 544 93 90
E-Mail msa-moscow@auer.de

Southern Europe

Regional Head Office
Italy
MSA Italiana
Via Po 13/17
20089 Rozzano [MI]
Phone +39 [02] 89 217-1
Telefax +39 [02] 8 25 92 28
E-Mail info-italy@msa-europe.com

Spain
MSA Española
Narcís Monturiol, 7
Pol. Ind. del Sudoeste
08960 Sant-Just Desvern 
[Barcelona]
Phone +34 [93] 372 51 62
Telefax +34 [93] 372 66 57
E-Mail info@msa.es

France
MSA GALLET
Zone Industrielle Sud
01400 Châtillon sur Chalaronne 
Phone + 33 [474] 550155
Telefax + 33 [474] 554799
E-Mail message@msa-gallet.fr


