OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ
TĚŽKÁ PRÁCE

Ochranné rukavice proti proříznutí
úrovně E, které kombinují vysokou
odolnost a optimalizovanou obratnost
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Pracovníci pracující v těžkém průmyslovém prostředí jsou vystaveni různým
rizikům. V některých případech může při manipulaci s mírně mastnými řezanými
plechy nebo lisovanými a neořezanými kovovými částmi dojít k vystavení rukou
a předloktí vysokému riziku pořezání a proražení.
Pro zajištění bezpečnosti a výkonu je důležitá spolehlivá ochrana, dobré uchopení
a optimální obratnost.
Společnost MAPA PROFESSIONAL navrhla KryTech 837rukavice s vysokou odolností proti
proříznutí úrovně E, vybavené registrovaným designem a jedinečnými vlastnostmi.
Bezešvá podšívka a povlak z nitrilové pěny, vyztužený koženou dlaní, chrání vnitřek ruky
před propíchnutím a proříznutím, přičemž udržuje palce a ukazováčky volné, což
umožňuje zvýšenou obratnost a vynikající přilnavost.
Kombinací vysoké ochrany, pohodlí a odolnosti lze KryTech 837 použít na různých
pracovních stanicích jako univerzální řešení pro všechny účely.
Například od lisoven po lakovny v automobilovém průmyslu – pracovníci jsou v obou
prostředích dobře chráněni a produktivní.

Použití
• Řezací pásky (plazma atd.)
• Manipulace s díly po lisování
• Manipulace s plechy
• Manipulace s neořezanými
částmi
• Kovovýroba
• Svařování za studena

PRO PRŮMYSL
JAKO

Automobilový průmysl
Hutnictví
Strojní průmysl

PRODUKTOVÉ VÝHODY
Snadný šev
pro rozpoznání

Ochrana proti proříznutí
Vysoká odolnost proti proříznutí ÚROVEŇ E
včetně oblasti zápěstí pro maximální ochranu

Ochrana proti propíchnutí

Kožená dlaň zajišťuje dobrou odolnost proti
propíchnutí při manipulaci s neořezanými částmi

Dlouhá pletená
manžeta na zápěstí

Pohodlí
Bezešvá podšívka s vrstvou nitrilové pěny
zvyšuje obratnost
Vynikající přilnavost díky špičkám palce a ukazováčku
bez kůže

Bez kůže
konečky prstů

Pokročilá technologie pokovování pletením umožňuje,
aby byly měkčí příze v kontaktu s pokožkou, aby uživatel
získal optimální pohodlí a flexibilitu

Odolnost
Velká odolnost díky kožené dlani a vysoce pevným
polyesterovým švům
Prodloužená životnost rukavice a zesílená bezpečnost
díky zesílení mezi prsty, mezi palcem a ukazováčkem,
které chrání rukavice před jakýmkoli předčasným
poškozením v této velmi exponované oblasti

Nitrilové zesílení
mezi prsty, mezi
povlakem a kůží

Ochrana kůže
Specifický proces balení, který zabraňuje podráždění
pokožky, protože hrubá vlákna jsou obklopena
pohodlnější přízí
Bez DMF

Dalšívýhody

P
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ek

Umožňují ovládání
dotykové obrazovky.
č
a ukazová

Konečky pro palec
a ukazováček jsou
kompatibilní s obrazovkami
dotykových zařízení.
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Omyvatelné

Zaručená kvalita

Suché čistění
Až 5krát bez jakékoli
změny výkonu prodloužená
životnost rukavic, snížení
nákladů a odpadu

Bez silikonu, aby se zabránilo
otiskům, vadám na kovových
deskách a skle

SPECIFIKACE VÝROBKU
Ochranné rukavice proti proříznutí úrovně E pro těžkou práci

M A PA

Název výrobku

Úroveň ochrany
proti proříznutí

ÚROVEŇ E

Standardy
4X44E

Hustota příze
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ANSI

ANSI

OPOTŘEBENÍ

Bezešvá pletená textilní podpora z HDPE a kompozitních vláken
13

Povlak

Pěnový nitrilový povlak
Kožené zesílení na dlani kromě konců prstů palce a ukazováčku
Nitrilové zesílení mezi prsty

Barva

Šedá a černá

Délka

30 cm

Dostupné velikosti

8 9 10 11

Omyvatelnost

5krát suché čištění

Obal

1 balení s 12 páry
48 párů v kartonu

V závislosti na prostředí existuje řada rizik.
Společnost Mapa Professional vám nabízí kompletní řadu ochranných rukavic.
Navštivte naši webovou stránku mapa-pro.com
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