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ActivArmr® 46-551

OCHRONA MECHANICZNA DO ZASTOSOWAŃ
SPECJALNYCH CIĘŻKIE

STYLE #

46-551 Cięte i szyte

CONSTRUC-
TION

LINER
MATERIAL FINISHING CUFF

STYLE COLOUR EN SIZE LENGTH
MM PACKAGING

Bezszwowe
rękawice z
odporną na
przecięcia
wyściółką z
Kevlaru i
dzianiny
Intercept oraz
nylonową
powłoką
zewnętrzną

Odporne na
uderzenia
ochraniacze z
PCW

Mankiet
ochronny

W żółtym i
czarnym
kolorze
HiViz™,
wnętrze dłoni
w kolorze
czarnym

7.5, 8, 8.5, 9,
9.5, 10 243-280

1 para w woreczku,
12 par w zbiorczym
worku,
6 zbiorczych worków w
kartonie

DESCRIPTION
• W przeciwieństwie do zwykłych rękawic do ochrony przed

uderzeniami model ActivArmr 46-551 to rękawice
dwuwarstwowe z bezszwową wyściółką z Kevlaru® oraz
dzianiny wykonanej w technologii Ansell Intercept™
Technology, które chronią całą dłoń, nawet na jej grzbiecie, w
nadgarstku i między palcami.

• Wyjątkowa chwytność w środowisku błotnistym i zaolejonym
pozwala na bezpieczne wykonywanie pracy, a tym samym
zwiększenie jej wydajność.

• Mankiet chroniący przed drobnymi zanieczyszczeniami można
w razie potrzeby odwinąć i nosić jako długi mankiet.

• Sprawdzone w warunkach laboratoryjnych ochraniacze
pomagają w zapobieganiu urazom w najbardziej na nie
narażonych miejscach dłoni bez ograniczania naturalnego
zakresu ruchomości dłoni.

• Żółty kolor HiViz™ sprawia, że dłonie są widoczne nawet przy
słabym oświetleniu oraz w ciasnych przestrzeniach, co pomaga
w unikaniu wypadków.

FEATURED TECHNOLOGY

Kevlar® Intercept® Ansell Grip

Potwierdzona certyfikatami ochrona przed uderzeniami
oraz wysoki poziom ochrony przed przecięciami przy
pracach ciężkich związanych z wydobyciem
PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS
• Odwierty/wydobycie
• Prace związane z wydobyciem, odwiertami i wysadzaniem
• Branża naftowa
• Prace ciężkie/platformy wiertnicze
• Prace konserwacyjne w branży naftowej

KATEGORIA III


