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HyFlex® 11-101 11-105

MECHANICKÁ OCHRANA SPECIÁLNÍ ÚČELY LEHKÁ

KÓD #

11-101 Pletené

PROVED-
ENÍ GAUGE MATERIÁL

PODŠÍVKY
MATERIÁL
POVRST-
VENÍ

STYL
POVRST-
VENÍ/
VZORU

PROVED-
ENÍ
MANŽETY

BARVA VELIKOST
EN

DÉLKA
MM BALENÍ

13
Vlákna z
polyamidu
a mědi

Polyuretan Povrstvená
dlaň

Pletené
zápěstí Šedé 6, 7, 8, 9, 10,

11 205-255
12 párů v
sáčku,
12 sáčků v
kartonu

11-105 Pletené 13
Vlákna z
polyamidu
a mědi

Polyuretan
Povrstvené
konečky
prstů

Pletené
zápěstí Šedé 6, 7, 8, 9, 10,

11 190-240
12 párů v
sáčku,
12 sáčků v
kartonu

POPIS
• Rukavice HyFlex® 11-101 a 11-105 jsou perfektním řešením

pro pracovníky používající při práci dotykové obrazovky.
Rukavice jsou vyrobeny z vodivého vlákna, které umožňuje
interakci s dotykovou obrazovkou, a poskytují nezbytnou
preciznost a citlivost.

• Poyluretanové povrstvení umožňuje prstům jemné posunování
po obrazovce. Verze 11-101 má povrstvenou dlaň pro nejlepší
mechanickou odolnost a verze 11-105 má povrstvené prsty pro
větší pohodlí, lepší padnutí na ruku a pružnost.

• 11-105 jsou určeny pro aplikace, kde se používají jednorázové
rukavice a mohou být též nošeny jako spodní rukavice pro práci
s obrazovkami pod rukavicemi pro opakované použití (neplatí
pro všechny rukavice pro opakované použití, speciálně
polyisoprenové).

• Oboje tyto rukavice poskytují pohodlí, prodyšnost, citlivost a
pružnost díky použití textilní podšívky vyrobené z vysoce
odolného kontinuálního polyamidového vlákna.

POZNÁMKY
• Vhodné pro zvláštní účely

Rukavice pro práci s dotykovou obrazovkou
ZÁKLADNÍ PRŮMYSLOVÁ
ODVĚTVÍ

IDEÁLNÍ APLIKACE
• Kontrola kvality
• Oprava a údržba
• Příjem a odbavování zboží
• Kurýrní služby a logistika
• Organizace skladu a skladových zásob
• Úkony se stroji a vybavením
• Kontrola prováděna mistry nebo supervizory

KATEGORIE II


