
O mănușă de protecție de nivel E care combină 
rezistența ridicată și dexteritatea optimizată

KRYTECH 837

PROTECȚIE LA TĂIERE
LUCRĂRI GRELE
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• Benzi de tăiere (plasmă etc.)

•  Manipularea pieselor după 
presare

• Manipularea tablelor

• Manipularea pieselor brute

• Prelucrarea metalelor

• Sudare la rece

KRYTECH 837

Lucrătorii care desfășoară activități în medii industriale grele sunt expuși la 
diverse pericole. În unele aplicații, atunci când manipulați table de tăiat ușor 
uleioase sau piese metalice presate și brute, mâinile și antebrațele pot fi  expuse 
unui risc ridicat de tăieturi și perforări.
O protecție fi abilă, o bună aderență și o dexteritate optimă sunt importante pentru a 
garanta siguranța și rezultatul optim.

MAPA PROFESSIONAL a proiectat KryTech 837, o mănușă de înaltă rezistență la tăiere, 
de nivel E, prevăzută cu un design înregistrat și caracteristici unice.
Căptușeala fără cusături și acoperirea din spumă de nitril, întărit cu o palmă din piele, 
protejează interiorul mâinii de perforări și tăieturi, păstrând în același timp vârful 
degetului mare și al arătătorului libere, pentru a permite o dexteritate sporită și 
o aderență excelentă. 
Prin combinația de protecție ridicată, confort și durabilitate, KryTech 837 poate fi  
utilizat pe diferite stații de lucru, ca soluție unică pentru toate scopurile.
De la imprimare la ateliere de caroserie din industria auto, de exemplu, lucrătorii sunt 
bine protejați și productivi în ambele medii.

PROTECȚIE LA TĂIERE

NIVEL E

EN 388

4X44E

EN 407

X1XXXX

Aplicații

PENTRU INDUSTRII
PRECUM

Auto
Metalurgie
Mecanică
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AVANTAJELE PRODUSULUI
Protecție la tăiere

Durabilitate

Confort

Protecția pielii

Calitate garantatăLavabilCapacitate de utilizare 
a ecranului tactil

mapa-pro.com

Rezistență ridicată la tăiere NIVEL E inclusiv în zona 
încheieturii mâinii pentru o protecție maximă

Durabilitate excelentă datorită palmei din piele și 
cusăturilor din poliester care oferă o tenacitate ridicată 

Căptușeala fără cusături cu acoperire din spumă de nitril
îmbunătățește dexteritatea 

Aderență excelentă deoarece vârful degetului mare 
și al arătătorului nu prezintă piele  

Fără silicon pentru a preveni
urmele, defectele pe tablă
hârtie și sticlă

Curățare uscată
de până la 5 ori fără modi� cări 
ale performanțelor pentru 
a prelungi durata de viață 
a mănușilor și pentru a 
reduce costurile și risipa

Vârful degetului mare și al 
arătătorului compatibile cu 
dispozitivele cu ecran tactil

Durata de viață a mănușii extinsă și securitate 
consolidată datorită întăriturii între degetul mare și 
arătător care protejează mănușa de orice deteriorare 
timpurie în această zonă foarte expusă

Tehnologia avansată de tricotare simultană permite 
ca � rele mai moi să � e în contact cu pielea pentru 
confortul și � exibilitatea optimizate ale utilizatorului

Proces speci� c de ambalare care previne iritațiile la nivelul pielii
deoarece � brele aspre sunt înconjurate de un � r mai confortabil

Fără DMF

Fără piele
pe vârful degetelor

Manșetă lungă
tricotată 

Nivel de tăiere ușor
de identi� cat

Întăritură din nitril 
între degete, între 
acoperire și piele 

previne iritațiile la nivelul pielii
deoarece � brele aspre sunt înconjurate de un � r mai confortabil

Protecție la perforare
Palma din piele asigură o bună rezistență 
la perforare la manipularea pieselor brute

Avantaje suplimentare

D
egetul mare și ară
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KRYTECH 837

Suport textil tricotat fără cusătură din HDPE și fi bre compozite

13

Acoperire din spumă de nitril
Întăritură din piele pe palmă, cu excepția vârfurilor degetelor mari și ale arătătorului

Întăritură din nitril între degete

Gri și negru

30 cm

8 9 10 11

Curățare chimică de 5 ori

1 pungă cu 12 perechi
48 de perechi per cutie

SPECIFICAȚII PRODUS

mapa-pro.com

O mănușă de protecție la tăiere nivel E pentru lucrări grele

Există o varietate de riscuri în funcție de mediu.
Mapa Professional vă oferă o gamă completă de mănuși de protecție.

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

NIVEL E

EN 388

4X44E

ANSI ANSI

ABRAZIUNE

EN 407

X1XXXX
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Numele produsului

Nivel de protecție 
la tăiere

Norme

Căptușeală

Calibru

Acoperire

Culoare

Lungime

Dimensiuni disponibile

Lavabilitate

Ambalaj


