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Poliuretan

Ultralekkie rękawice odporne
na przecięcia
PODSTAWOWE BRANŻE

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA
• Montaż końcowy
• Obsługa i montaż drobnych lub
bardzo drobnych elementów o
ostrych krawędziach
• Montaż części formowanych
wtryskowo
• Obróbka — specjalne mieszanki
metali
• Pakowanie w warunkach, w
których możliwe są przecięcia
• Tłoczenie — lekkie, w suchych
warunkach
• Montaż i mocowanie przewodów

Powlekane
wnętrze
dłoni

Dziany
mankiet

Niebieski

DŁUGOŚĆ W
MM

PAKOWANIE

210-265

12 par w
woreczku,
12
woreczków
w kartonie

OPIS
• Pierwsze rękawice z włókna w rozmiarze 18 zapewniające
ochronę przed przecięciami na poziomie 3 według norm EN
oraz wydłużającą okres eksploatacji rękawic odporność na
ścieranie na poziomie 3 według norm EN.
• Włókno Dyneema® Diamond Technology oraz cienka powłoka
poliuretanowa zapewniają nowy wymiar zręczności manualnej
oraz wrażliwości dotykowej w zastosowaniach, w których
istnieje ryzyko przecięcia.
• Ultralekki materiał oraz znakomite dopasowanie, w tym
technika dziania D3 w obszarze małego palca, zapewniają
wrażenia, jak przy pracy gołymi rękami.
• Miękka, ultralekka wyściółka jest przewiewna, dzięki czemu
dłonie pozostają suche i chłodne, a ponadto zapewnia większą
elastyczność, wrażliwość dotykową w obszarze palców oraz
większą wygodę.
• Pełny asortyment rozmiarów od 6 do 11 zapewnia każdemu
pracownikowi optymalne dopasowanie oraz wygodę pracy.
• W testach użytkowych niemal 70% pracowników wybierało
rękawice HyFlex® 11-518 zamiast grubszych rękawic. Jest to
wybór związany z zachowaniem zgodności z normami.
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