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• FOR SELF PROTECTION 

• TESTED AND CERTIFIED 

• DELIVERY IN 8-10 DAYS 

• BASIC MODEL 

 

This anti-ballistic set contains a basic black cover with adjustable velcro straps and 2  

pouches to insert trauma plates. Inserted in back and front are 2 removable soft  

anti-ballistic inserts offering protection against 9mm bullets. The anti-ballistic trauma  

plates can be inserted in the back and front pouches. The trauma plates offer protection up 

to 7,62mm armour piercing bullets. The helmet is a fits all PASGT model offering protection 

up to 9mm bullets. 

 Vest Helmet Trauma plate 

Type Basic PASGT Curved /w soft inside padding 

Material 
UHMWPE inserts and 1000D 

Polyesther cover  
UHMWPE UHMWPE/Alumina Ceramic  

Weight (kg) 2,7 1,25 ~2,85 

Size Large Fits all 10x12” 

Color Black Black Black 

Protection Level (NIJ) IIIA IIIA IV (stand alone) 

Tested with 7,62mm AP 

• Competitive pricing 

• Ask for wholesale discounts 

• Delivery FCA Rotterdam, The Netherlands 

• Occasionally we have stock, please ask! 

• Contact: info@mssdefence.com  

mailto:info@mssdefence.com


НАБІР БАЛІСТИЧНОГО ЗАХИСТУ  
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• ДЛЯ САМОЗАХИСТУ 

• ТЕСТОВАНИЙ ТА 

СЕРТИФІКОВАНИЙ 

• ДОСТАВКА 8-10 ДНІВ 

• ТАКТИЧНА МОДЕЛЬ 

Цей набір балістичного захисту містить основний чорний чохол, регульований на 

липучках, та 2 кишені для вставки бронепластин. Бронежилет оснащений 2ма 

змінними м’якими балістичними вставками, що забезпечують захист від куль калібру 

9 мм. Бронепакети також можна вставити в задню та передню кишені. Балістичні 

вставки забезпечують захист від бронебійних куль калібру до 7,62 мм включно. 

Шолом підходить до всіх комплектів PASGT і забезпечує захист від куль калібру 9 мм.  

 Бронежилет Шолом Бронепластина 

Вид Тактичний PASGT 
Вигнута / з м’якою 

внутрішньою підкладкою 

Матеріал 
НВМПЕ (поліетелен) вставки 

та 1000D поліестер  
НВМПЕ  

НВМПЕ /Глиноземна 

кераміка  

Вага (кг) 2,7 1,25 ~2,85 

Розмір Великий (L) Універсальний 10x12” 

Колір чорний чорний чорний 

Рівень захисту (NIJ) IIIA IIIA IV (окремо) 

Протестований 7,62мм AP 

• Конкурентне ціноутворення 

• Оптові знижки 

• Доставка FCA Роттердам, Нідерланди 

• Запитуйте наявність на складі 

• Контакт:  info@mssdefence.com  
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