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HyFlex® 11-927

MECHANICKÁ OCHRANA ODPUZUJÍCÍ OLEJE STŘEDNÍ

KÓD #

11-927
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13 Nylon
HPPE Nitril ¾ máčené Pletené

zápěstí

Světle šedá
podšívka s
tmavě
šedou 3/4
máčenou
vrstvou a
černým
povrstvením
na dlani

6, 7, 8, 9, 10,
11 215-242

12 párů v
sáčku,
12 sáčků v
kartonu

POPIS
• První rukavice HyFlex®, které kombinují pokročilou ochranu

proti prořezání, odpudivost olejů a zaolejovaný úchop v jediné
pružné rukavici. Ideální pro manipulaci s ostrými kovovými díly
pokrytými olejem nebo mazivem.

• Patented Ansell Grip™ Technology využívá mikroskopických
kanálků k odvedení oleje a vlhkosti z povrchu dílů a nástrojů,
čímž poskytuje nejlepší mokrý a zaolejovaný úchop v odvětví
pro přidanou bezpečnost a efektivitu práce.

• Design kombinuje ¾ máčení v nitrilu s úchopem. To zajišťuje
ochranu proti oděru na úrovni 4 dle EN a ochranu proti
prořezání na úrovni 3 dle EN s dlouhou životností.

• ¾ máčení znamená přidanou ochranu proti olejům a oděru
kloubů.

• Nový formovaný tvar nabízí vynikající padnutí na ruku. Spolu s
vysoce pružným polymerem a širokou škálou velikostí tyto
rukavice umožňují více pohyblivosti ve středně náročných
aplikacích.

• Šedá a černá maskuje špínu v zaolejovaných, zašpiněných a
zaprášených prostředích.

POZNÁMKY
• Vhodné pro zvláštní účely

UVÁDĚNÁ TECHNOLOGIE

Ansell Grip Intercept® Ripel™

Nepřekonatelný výkon v zaolejovaných prostředích
ZÁKLADNÍ PRŮMYSLOVÁ
ODVĚTVÍ

IDEÁLNÍ APLIKACE
• Manipulace a montáž ostrých dílů pokrytých olejem/mazivem
• Manipulace s obrobenými díly pokrytými lehkým olejem
• Montáž motorů a převodovek
• Lehké lisování kovů
• Strojové obrábění, obrábění kovů
• Údržba
• Karosárna
• Základní montáž

KATEGORIE II


