
VÁGÁSVÉDELEM 

ALKARVÉDŐK

Fedezze fel kötött alkarvédőink 
választékát fokozott kényelemmel, hogy 
megfeleljen az Ön vágásvédelmi igényeinek



ALKALMAZÁSOK ÉS FELHASZNÁLÁS
A B és D szint közötti vágásvédelmet nyújtó alkarvédőink alkalmasak olyan iparágakban, mint a háztartásigép 
ipar, az autóipar, az építőipar és az üvegipar. 

A vágásálló alkarvédőket a megfelelő vágásálló 
kesztyűvel kell kombinálni az optimális védelem 
érdekében. 
Egyszerű 5 lépés az alkarvédők és védőkesztyűk 
megfelelő használatához.

Győződjön meg róla, hogy a 
hüvelykujjnyílás a helyén van, hogy 
biztosítsa a kesztyűujj pozícióját a 
kézen.

  Állítsa be és rögzítse az ujjat 
az öntapadó gumiszalagnak 
köszönhetően a kényelmes 
illeszkedés és a biztonságosabb 
munkavégzés érdekében.

Vágásvédő kesztyűt húzzon az ujj 
fölé, amely legalább ugyanolyan 
vágásvédelmi szintet biztosít. 

Ellenőrizze, hogy a kesztyű 
csuklója át van-e húzva a kesztyű 
ujján a folyamatos vágásvédelem 
biztosítása érdekében.

Most már készen áll a biztonságos 
munkavégzésre
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Éles fém alkatrészek kezelése

Fém alkatrészek összeszerelése

Éles alkatrészek kezelése

Kezelés és összeszerelés nagy vágási 
kockázatú, érdes, éles alkatrészeknél
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ALKARVÉDŐ ELŐNYÖK
Vágásveszély és egyéb sérülések (horzsolások, sebek...) különböző helyzetekben fordulhatnak elő, az érdes  
fémalkatrészek, vékony fémalkatrészek kezelése vagy éles elemek összeszerelése során, néha zárt térben is.

A legfontosabb szempont az, hogy a megfelelő védelmet biztosítsa a kéz, alkar, kar számára, megfelelő 
illeszkedéssel és kényelemmel. Annak érdekében, hogy a legtöbb vágásvédelmi igényt lefedejük, B szinttől D 
szintig bővítettük a vágásálló alkarvédőink választékát.

Fedezze fel a kényelmet és a teljesítményt ötvöző, a vágási kockázatoktól védő alkarvédők különleges jellemzőit.

Második bőrhatás
Varrás nélküli kötés az optimális kényelem és mozgásszabadság érdekében
A fejlett kötési technika puha tapintást biztosítKomfort

Mosható
3-5-ször a teljesítmények megváltoztatása 
nélkül az élettartam meghosszabbítása, a 
költségek és hulladék csökkentése érdekében.

KRYTECH 603

KryTech 602 | 603
Rugalmas és vékony, 15-ös kötésű szövet a következőkhöz:

Friss érzés a bőrön    tökéletes illeszkedés    kiváló rugalmasság

Ultra vékony és puha hüvelykujj kivágás*
Az ujjat a helyén tartja és növeli a biztonságot 
a kézügyesség megőrzése mellett

KryTech 603 : 
Jól látható szín, hogy könnyen felismerhető legyen, hogy az 
alkarvédőt megfelelően viselik-e.

Öntapadó szalagos zárórendszer*
Biztos illeszkedés a biztonságos munkavégzéshez
Bármilyen bicepszmérethez igazítható a rugalmas szalagnak 
köszönhetően

*  A Krytech 602 kivételével minden alkarvédőhöz kapható.

Alkarvédőink nem 
tartalmaznak káros 
anyagokat, hogy csökkentsék 
a dolgozók allergiakockázatát.

Vágás- 
védelem

HDPE fonalak és kompozit szálak kombinációja az ISO B-től D-ig terje-
dő vágásvédelmi szintekhez igazítva, az Ön igényeinek megfelelően.

Garantált minőség
Szilikonmentes a nyomok, hibák 
megelőzésére fémlemezeken és 
üvegeken festés előtt

A puha fonallal 
körbetekert 
szálak elkerülik 
a bőrirritációkat.

Alkarvédőink az OEKO-TEX® 
Standard 100 szabvány 
szerint készültek.

ÚJ

Bőr  
védelem

További előnyök



KRYTECH

532 S 532 602 603 538

Öntapadó szalagos zárórendszer
Thumbslot (hüvelykujj-nyílás)

Öntapadó szalag
zárórendszer

Jól látható  
hüvelykujj nyílás

Öntapadó szalag
zárórendszer
Thumbslot  

(hüvelykujj-nyílás)

Varrat nélküli textil alap HDPE szálakból
Varrat nélküli textil  

alap HDPE  
és kompozit szálakból

13 15 13

Szürke Kék Kék / Jólláthatósági sárga Szürke

450 450 450 530 600

120 140 120 120 150

Egyedi

5 alkalommal 60°C-on 3 alkalommal 40°C-on 5 alkalommal 60°C-on

6 pár egy szimpla csomagban

72 pár egy kartonban 48 pár egy kartonban

1 ujj VM* csomagban
72 ujj egy kartonban

1 ujj VM* csomagban
48 ujj egy kartonban

A környezettől függően többféle kockázat is fennáll.
A Mapa Professional a védőkesztyűk és -ujjak teljes választékát kínálja Önnek.

Kérjük, látogasson el weboldalunkra, a mapa-pro.com webhelyre

ISO
13997:
11,6N

(1182g)

EN 388

3X42C

ISO
13997:
17,8N

(1814g)

EN 388

4X4XD

ANSI ANSI

EN 388

334XB

ISO
13997:

5,3N
(540g)

ANSI ANSI

KOPÁS

VÁGÁSVÉDELEM

C SZINT
VÁGÁSVÉDELEM

D SZINT
VÁGÁSVÉDELEM

B SZINT

Válassza ki a megfelelő alkarvédőt a munkafolyamathoz, a vágásálló alkarvédő választékunkból.

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Terméknév

Specifikáció
Jellemzők

Vágás- 
védelem

Szint

EN 388 
Teljesítmények

ANSI
Teljesítmények

Alapszövet

Kötés nagyság

Szín

Hossz (mm)

Szélesség 
(mm)

Méret

Moshatóság

Standard 
csomagolás

Vending 
automata*  

csomagolás

mapa-pro.com
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