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HyFlex® 11-101 11-105

OCHRONA MECHANICZNA DO ZASTOSOWAŃ
SPECJALNYCH LEKKIE

MODELL #

11-101 Dziane

SAMME-
NSETNING GAUGE FÔR BELEGG

BELEGG
TYPE/
MØNSTER

MANSJE-
TTYPER FARGE EN-

STØRRELSE
LENGDE
MM

EMBAL-
LASJE

13
Włókno
poliamidowe
i miedziowe

Poliuretan
Powlekane
wnętrze
dłoni

Dziany
mankiet Szary 6, 7, 8, 9, 10,

11 205-255

12 par w
woreczku,
12
woreczków
w kartonie

11-105 Dziane 13
Włókno
poliamidowe
i miedziowe

Poliuretan
Powlekane
czubki
palców

Dziany
mankiet Szary 6, 7, 8, 9, 10,

11 190-240

12 par w
woreczku,
12
woreczków
w kartonie

BESKRIVELSE
• Rękawice HyFlex® 11-101 i 11-105 to idealne rozwiązanie dla

osób używających podczas pracy ekranów dotykowych.
Rękawice są wykonane z przędzy zapewniającej przewodność,
co umożliwia interakcje z ekranem dotykowym, zapewniając
odpowiednią precyzję i wrażliwość dotykową.

• Dzięki poliuretanowej powłoce palce delikatnie prześlizgują się
po ekranie. Model 11-101 jest powlekany zanurzeniowo we
wnętrzu dłoni i zapewnia znakomitą odporność mechaniczną,
natomiast model 11-105 ma powlekane zanurzeniowo czubki
palców, co przekłada się na większy komfort i elastyczność
oraz lepsze dopasowanie.

• W przypadku zastosowań jednorazowych rękawice 11-105
można używać jako wewnętrzną wyściółkę pod rękawice
jednorazowe, co umożliwia obsługę ekranów dotykowych (to
rozwiązanie nie dotyczy wszystkich rękawic jednorazowych,
szczególnie poliizoprenowych).

• Oba modele tych rękawic zapewniają komfort, dzięki
przewiewności, wrażliwości dotykowej oraz elastyczności,
uzyskanym poprzez zastosowanie wyściółki tekstylnej
wykonanej w procesie ciągłym z włókna poliamidowego o dużej
gęstości.

MERKNADER
• Przeznaczone do zastosowań specjalnych

Rękawice umożliwiające obsługę ekranów dotykowych
PRIMÆRINDUSTRIER

IDEELLE BRUKSOMRÅDER
• Kontrola jakości
• Naprawy i konserwacja
• Odbiór i wysyłka
• Usługi kurierskie i logistyczne
• Zarządzanie zapasami i magazynami
• Prace związane z maszynami i urządzeniami
• Kontrole brygadzistów/kierowników

KATEGORIA II


