OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
PRACA W TRUDNYCH WARUNKACH

Rękawice chroniące przed przecięciem
na poziomie E, łączące wysoką odporność
i zoptymalizowaną zręczność
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Pracownicy wykonujący pracę w ciężkich warunkach przemysłowych są
narażeni na różne zagrożenia. W niektórych zastosowaniach, podczas pracy
z lekko zatłuszczonymi, a zarazem ostrymi blachami lub prasowanymi
i niewykończonymi elementami z metalu, dłonie i przedramiona mogą być narażone
na wysokie ryzyko skaleczeń i przekłuć.
Dla zachowania bezpieczeństwa i wydajności należy zadbać o niezawodną ochronę,
pewny chwyt i optymalną zręczność.
Firma MAPA PROFESSIONAL zaprojektowała rękawice KryTech 837, zapewniające
ochronę przed przecięciem na poziomie E i wyróżniające się ze względu na opatentowane
wzornictwo i unikalne właściwości użytkowe.
Bezszwowa wyściółka i powłoka z pianki nitrylowej wzmocniona skórzaną osłoną
wewnętrznej strony dłoni chroni jej wnętrze przed przebiciem i przecięciem, zapewniając
jednocześnie swobodę ruchu kciuka i palca wskazującego dla większej zręczności
i lepszego chwytu.
Łącząc najwyższej jakości ochronę, komfort i trwałość, KryTech 837 mogą być używane
na różnych stanowiskach pracy jako jedno uniwersalne rozwiązanie.
Od tłoczni po warsztaty branży motoryzacyjnej, pracownicy zachowują właściwą
ochronę i wydajność pracy.

Zastosowania
• Pasy tnące (plazma itp.)
• Obsługa części po zdjęciu
z prasy
• Obsługa blach
• Obsługa niewykończonych
części
• Obróbka metali
• Spawanie na zimno

DLA BRANŻ
TAKICH JAK

Motoryzacja
Hutnictwo
Przemysł mechaniczny

ZALETY PRODUKTU
Ochrona przed przecięciem
Wysoka odporność na przecięcie na POZIOMIE E,
również w obszarze nadgarstka dla zapewnienia
maksymalnej ochrony

Ochrona przed przebiciem

Łatwość identyfikacji
poziomu ochrony
przed przecięciem

Długi mankiet
z dzianiny

Skórzana osłona wewnętrznej strony dłoni zapewnia
doskonałą odporność na przebicie podczas przenoszenia
niewykończonych części

Komfort
Bezszwowa wyściółka z powłoką z pianki nitrylowej
zwiększa zręczność
Doskonały chwyt dzięki niepowleczonym skórą
zakończeniom opuszek kciuka i palca wskazującego

Brak skóry
na opuszkach
palców

Zaawansowana technologia wyplatania dzianiny pozwala
na ułożenie miękkiej przędzy w miejscach, gdzie ma ona
styczność ze skórą pracownika, zapewniając optymalny
komfort i zręczność

Trwałość
Doskonała trwałość dzięki skórzanej osłonie wewnętrznej
strony dłoni i wytrzymałym szwom poliestrowym
Wydłużony okres eksploatacji rękawic i lepsza ochrona
dzięki wzmocnieniu rozwidlenia pomiędzy kciukiem i
palcem wskazującym, które chroni rękawicę przed szybkim
uszkodzeniem w tym wysoce wyeksponowanym obszarze

Nitrylowe wzmocnienie
rozwidleń między
powłoką a skórzaną
osłoną

Ochrona skóry
Specyficzny proces tkania zapobiega podrażnieniom skóry,
ponieważ szorstkie włókna są otoczone bardziej komfortową
przędzą
Nie zawierają dimetyloformamidu

Dodatkowe zalety
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Możliwość obsługi
ekranów dotykowych
zu
p al
ec wska

Zakończenia opuszek kciuków
i palców wskazujących
zapewniają możliwość obsługi
urządzeń z ekranem dotykowym
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Możliwość prania

Jakość i gwarancja

Pranie chemiczne
Do 5 razy bez żadnych
zmian w poziomie ochrony
w celu wydłużenia okresu
eksploatacji rękawic oraz
ograniczenia kosztów
i odpadów

Brak silikonów w celu
zapobiegania śladom, skazom
na powierzchni blachy i szkła

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Rękawice chroniące przed przecięciem na poziomie E.
Do pracy w trudnych warunkach
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Nazwa produktu

Poziom ochrony
przed przecięciem

POZIOM E

Normy
4X44E

Ścieg

Powłoka

Kolor
Długość
Dostępne rozmiary
Możliwość prania
Opakowanie
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ANSI

OTARCIA

Bezszwowy dzianinowy wkład tekstylny z włókien HDPE i kompozytowych
13
Piankowa powłoka nitrylowa
Skórzane wzmocnienie na wewnętrznej stronie dłoni
z wyjątkiem opuszek kciuka i palca wskazującego
Nitrylowe wzmocnienie rozwidleń
Szary i czarny
30 cm
8 9 10 11
Pięciokrotne pranie chemiczne
1 opakowanie zbiorcze zawierające 12 par
48 par w kartonie

W zależności od środowiska pracy występują najróżniejsze zagrożenia.
Mapa Professional zapewnia pełną gamę rękawic ochronnych.
Odwiedź naszą witrynę mapa-pro.com
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