
GAMĂ DE MÂNECUȚE 
DE PROTECȚIE LA TĂIERE

Descoperiți gama noastră de mânecuțe 
de protecție din suport tricotat cu confort 
sporit pentru a se potrivi nevoilor dvs. 
de protecție împotriva tăieturilor.



AVANTAJELE GAMEI DE MÂNECUȚE DE PROTECȚIE
Este posibil să apară riscul de tăieturi și alte leziuni (abraziuni, răni...) în diferite situații, atunci când se manipulează 
piese metalice neprelucrate, piese metalice subțiri sau se asamblează elemente ascuțite, uneori în spații închise.

Cel mai important aspect este să vă asigurați că aveți o protecție adecvată a mâinii, antebrațului sau brațului, cu 
o ajustare bună și că vă simțiți confortabil cu echipamentul dvs. Pentru a acoperi majoritatea nevoilor de protecție 
împotriva tăieturilor, am extins gama noastră de mânecuțe de protecție rezistente la tăiere de la nivelul B la D. 

Descoperiți caracteristicile specifice ale gamei de mânecuțe de protecție care combină confortul și performanța, 
protejând în același timp de riscurile de tăiere la nivelul antebrațelor.

Efect de a doua piele
Suport tricotat fără cusături pentru confort optim și libertate de mișcare
Tehnica avansată de placare a tricotajelor oferă o atingere moaleConfort

Lavabil
De 3 până la 5 ori fără nicio alterare a per-
formanțelor pentru a prelungi durata de 
viață, a reduce costurile și deșeurile

KRYTECH 603

KryTech 602|603
O țesătură suplă și subțire de calibru 15 pentru:

senzație de prospețime pe piele      potrivire perfectă       
flexibilitate excelentă

Fantă ultrafină și moale pentru degetul mare*
Menține mânecuța la locul său și sporește siguranța 
menținând în același timp dexteritatea

KryTech 603: 
Culoare foarte vizibilă pentru a identifica cu ușurință dacă mânecuța 
este purtată corect

Sistem de închidere cu bandă autoadezivă*
Potrivire sigură pentru o muncă sigură
Adaptabil la orice dimensiune a bicepsului datorită benzii elastice

*  Disponibil la toate mânecuțele de protecție, cu excepția Krytech 602

Mânecuțele noastre nu 
conțin substanțe nocive 
pentru a reduce riscurile 
de alergie pentru lucrători

Protecție  
împotriva 
tăieturilor

O combinație pe bază de fire HDPE și fibre compozite adaptate la fiecare 
nivel de protecție împotriva tăieturilor, de la nivelul ISO B până la D, 
pentru a răspunde nevoilor dvs.

Calitate garantată
Fără silicon pentru a preveni urmele, 
defectele pe tablă și sticlă înainte de vopsire

Fibrele înfășurate cu fir 
moale evită iritațiile 
pielii

Mânecuțele noastre 
sunt Standard 100 
de OEKO-TEX®

NOU

Protecție  
a pielii

Beneficii suplimentare



APLICAȚII ȘI UTILIZARE
Oferind protecție împotriva tăieturilor de la nivelul B la D, mânecuțele noastre sunt potrivite pentru industrii 
precum cea a aparatelor electrocasnice, industria auto, construcții și industria sticlei. 

Mânecuțele de protecție la tăiere trebuie combinate 
cu mănușile rezistente la tăieturi adecvate pentru 
o protecție optimă. 
O recomandare simplă în 5 pași pentru o utilizare 
corectă a mânecuțelor și mănușilor de protecție.

Asigurați-vă că fanta pentru degetul 
mare este bine fixată pentru a asigura 
poziția mânecuței pe mână

  Reglați și fixați mânecuța de protecție 
datorită benzii elastice care se strânge 
singură pentru o potrivire confortabilă 
și o muncă mai sigură

Puneți peste mânecuță o mănușă de 
protecție cu cel puțin același nivel de 
protecție împotriva tăieturilor. 

Verificați dacă încheietura mănușii 
este trasă peste mânecuță pentru a 
asigura o protecție continuă împotriva 
tăieturilor

Acum sunteți pregătit să lucrați 
în siguranță

RECOMANDARE 
DE UTILIZARE

1

2

3

4

5

Manipularea pieselor  
metalice ascuțite

Asamblarea pieselor metalice

Prinderea componentelor ascuțite

Manipulare și asamblare piese care 
nu sunt finisate cu risc ridicat de tăiere

KRYTECH 532
PROTECȚIE ÎMPOTRIVĂ TĂIETURILOR

NIVEL B

KRYTECH 602
PROTECȚIE ÎMPOTRIVĂ TĂIETURILOR

NIVEL C

KRYTECH 603
PROTECȚIE ÎMPOTRIVĂ TĂIETURILOR

NIVEL C

KRYTECH 538
PROTECȚIE ÎMPOTRIVĂ TĂIETURILOR

NIVEL D

NOU

NOU



KRYTECH

532 S 532 602 603 538

Sistem de închidere cu bandă autoadezivă
Fantă pentru degetul mare

Sistem de închidere
cu bandă autoadezivă

Fantă de mare vizibilitate 
pentru degetul mare

Sistem de închidere
cu bandă autoadezivă

Fantă pentru degetul mare

Suport tricotat fără cusături, pe bază de fibre HDPE
Suport tricotat fără cusături, 
pe bază de fibre compozite 

și HDPE

13 15 13

Gri Albastru
Albastru/Galben de înaltă 

vizibilitate
Gri

450 450 450 530 600

120 140 120 120 150

Unic

de 5 ori la 60 °C de 3 ori la 40°C de 5 ori la 60 °C

Pachet cu 6 perechi

Cutie cu 72 de perechi Cutie cu 48 de perechi

1 mânecuță ambalată în 
pachet pentru VM (automat 

de vânzare)*

Cutie cu 72 de perechi

1 mânecuță ambalată în 
pachet pentru VM (automat 

de vânzare)*

Cutie cu 48 de perechi

Există o varietate de riscuri în funcție de mediu.
Mapa Professional vă pune la dispoziție o gamă completă de mănuși și mânecuțe de protecție.

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru mapa-pro.com

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
(540 g)

ANSI ANSI

ABRAZIUNE

PROTECȚIE ÎMPOTRIVĂ TĂIETURILOR

NIVEL C
PROTECȚIE ÎMPOTRIVĂ TĂIETURILOR

NIVEL D
PROTECȚIE ÎMPOTRIVĂ TĂIETURILOR

NIVEL B

Alegeți mânecuța potrivită pentru domeniul dvs. de aplicație din gama noastră de mânecuțe de protecție la 
tăiere.

SPECIFICAȚIE PRODUS

Nume  
produs

Caracteristici
specifice

Protecție 
împotriva 

tăieturilor nivel

EN 388 
Performanță

ANSI
Performanță

Căptușeală

Calibru

Culoare

Lungime (mm)

Lățime (mm)

Mărime

Spălare

Ambalaj 
standard

Ambalaj pentru  
automate*

mapa-pro.com
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