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LINIE DE PRODUSE COMPLEMENTARĂ SPECIFICAȚIA PRODUSULUI

Produsul este disponibil în ambalaj pentru distribuitoare automate

ASAMBLARE

KRYTECH 532  
Manipularea pieselor de metal atunci când  
este necesară protecția antebrațului 
Manșeta cu o zonă foarte fină cu gaură  
pentru degetul mare asigură confort și  
securitate sporite, menținând dexteritatea

TINICHIGERIE

Manipularea pieselor de metal atunci când  
este necesară protecția antebrațului 
Manșeta cu o zonă foarte fină cu gaură  
pentru degetul mare asigură confort  
și securitate sporite, menținând dexteritatea

TEMP DEX 720 

Manipularea oțelului fierbinte 
Mănușă cu dexteritate și rezistență la tăiere, pentru protecție 
termică optimizată până la 125 °C. Frotirul de bumbac  
de la interior asigură confort și izolație

KRYTECH 532   
Lungime: 450 mm

KRYTECH 538  
Lungime: 600 mm

ȘTANȚARE

KRYTECH 538  
Lungime: 600 mm
Manipularea pieselor de metal atunci când este necesară  
protecția antebrațului
Manșeta cu o zonă foarte fină cu gaură pentru degetul mare  
asigură confort și securitate sporite, menținând dexteritatea

MECANICĂ

ULTRANITRIL 491/492 
Turnarea de ulei în motor sau în cutia de viteze 
Mănușă cu o bună rezistență mecanică  
și protecție chimică de durată
491: Manșetă mai lungă

TIPUL A

AJKOPT VIRUS

Categorie Fotografie Denumirea produsului Standarde Lungime Material interior și finisaj exterior Ateliere

Manipulare  
Protecție 
Lucrări de precizie

ULTRANE 549 
3121X

21-27 cm
Suport textil fără cusături
Strat de poliuretan pe palmă și pe degete
Calibru 13

VOPSITORIE

ULTRANE 550 
ULTRANE 551 4131X

21-27 cm
Suport textil fără cusături
Strat de poliuretan pe palmă și pe degete
Calibru 13

MECANICĂ 
ASAMBLARE

ULTRANE 553 
4121X

21-26 cm

Suport textil fără cusături
Aerisire pe fața interioară: înveliș de nitril pe palmă 
și pe degete
Calibru 13

MECANICĂ

ULTRANE 500 
ULTRANE 525
ULTRANE 526 4121X

23-28 cm
Căptușeală tricotată fără cusături 500: Aerisire pe fața 
interioară / 524: înveliș ¾ / 525: înveliș complet
Calibru 13

MECANICĂ 
ASAMBLARE

Manipulare  
Protecție 
Lucrări solicitante

TITAN 397
4111X

27-31 cm Suport textil
Înveliș de nitril ¾, manșetă tricotată

VOPSITORIE 
MECANICĂ

TITAN 850
4132XP

23,5-27,5 cm Suport textil fără cusături 
Înveliș de nitril pe palmă și pe degete MECANICĂ

Tăiere
Protecție
Lucrări de precizie

KRYTECH 579 
KRYTECH 584 4342B

22-27 cm

27-32 cm

Suport textil fără cusături, din fibre HDPE 
Poliuretan pe palmă și pe degete
Calibru 13

MECANICĂ 
ASAMBLARE

KRYTECH 557 
KRYTECH 558 4343B

22-27 cm

26-31 cm

Suport textil fără cusături, din fibre HDPE 
Poliuretan pe palmă și pe degete întăritură din nitril
Calibru 13

TINICHIGERIE 
ASAMBLARE

KRYTECH 601
1X4XC

23-28 cm Suport textil fără cusături, din fibre HDPE 
Calibru 13

VERIFICAREA  
AUTOVEHICULELOR

KRYTECH 610
4X43C

24-29 cm Suport textil fără cusături, din fibre HDPE 
Poliuretan pe palmă și pe degete

TINICHIGERIE 
MECANICĂ

KRYTECH 586 
4X43D

24-30 cm
Suport textil fără cusături, din fibre HDPE 
Poliuretan pe palmă și pe degete
Calibru 13

TINICHIGERIE

KRYTECH 615
4X43D

24-29 cm Suport textil fără cusături, din fibre HDPE 
Poliuretan pe palmă și pe degete

KRYTECH 580 
4342B

23-28 cm
Suport textil fără cusături, din fibre HDPE 
Înveliș de nitril pe palmă și pe degete
Calibru 13

ȘTANȚARE 
TINICHIGERIE

KRYTECH 585
4X42C

24-30 cm
Material textil fără cusături, din fir compozit și HDPE
Înveliș de nitril pe palmă și pe degete
Manșetă tricotată TINICHIGERIE 

MECANICĂ
KRYTECH 582 

4X43D
23-28 cm

Suport textil fără cusături, din fibre HDPE 
¾ înveliș de nitril
Calibru 13

Tăiere
Protecție
Lucrări solicitante

KRYTECH 380
4344B X1XXXX

24-26 cm
Suport textil fără cusături din HDPE și fibre de bumbac
Manșetă de siguranță cu ¾ înveliș de nitril
Calibru 13

ȘTANȚARE

KRYTECH 836
4X43D X1XXXX

27-32 cm
Suport textil fără cusături, din fibre HDPE  
Strat din piele pe palmă, cu întărituri pentru degetul 
mare/arătător Calibru 13

ȘTANȚARE 
TINICHIGERIE

KRYTECH 851
4X43DP

23,5-27,5 cm Suport textil fără cusături, din fibre HDPE 
Înveliș de nitril pe palmă și pe degete MECANICĂ

Substanța 
chimică
Protecție

ULTRANITRIL 492 
ULTRANITRIL 491 3101X VIRUSAJKOPT

TIP A
492: 32 cm

491: 37 cm

Flaușat
Textură striată
Grosime: 492: 0,38 mm / 491: 0,32 mm

VOPSITORIE 
ASAMBLARE

ULTRANITRIL 381
3111A JKLOPT

TIP A

35,5 cm Suport textil cu tehnologia Mapa
Textură striată VOPSITORIE

PROTECȚIE LA TĂIERE

NIVELUL 

D
ISO  

13997:
17.8N 4X4XD

EN388

4X4XD

EN388

4343B

EN388

4343B

EN388

334XB

EN388

334XB

EN388 PROTECȚIE LA TĂIERE

NIVELUL 

D
ISO  

13997:
17.8N

PROTECȚIE LA TĂIERE

NIVELUL 

B
ISO  

13997:
5.3N

PROTECȚIE LA TĂIERE

NIVELUL 

B
ISO  

13997:
5.3N

PROTECȚIE LA TĂIERE

NIVELUL 

B
ISO  

13997:
10.2N

3101X

VOPSITORIE
Operațiuni de curățare pentru care  
se folosesc solvenți specifici
Alegerea mănușilor depinde
de tipul substanței chimice folosite. 
Consultați tabelul Mapa de substanțe 
chimice de pe mapa-pro.com sau 
contactați serviciul nostru de asistență 
tehnică pentru a identifica cea mai 
bună opțiune

2121X

TIPUL A

ALMNST

3102X

TIPUL A

ADEFGLJMNO

1121X

TIPUL A

ABCILMNOS

TEMP DEX 720 

Manipularea oțelului fierbinte 
Mănușă cu dexteritate și rezistență la tăiere, pentru protecție  
termică optimizată până la 125°C. Frotirul de bumbac  
de la interior asigură confort și izolație

PROTECȚIE LA TĂIERE

NIVELUL 

B
ISO  

13997:
10.2N

   De exemplu: 
Un amestec bazat pe xilen:

ULTRANEO 450 
Un amestec bazat  

pe terebentină:
FLUOTECH 468

Un amestec bazat  
pe cetonă: 

BUTOFLEX 650

EN388



Fabricăm mănuși pentru domeniul industrial și profesional 
de 40 de ani, producând milioane de perechi de mănuși zilnic.  

Echipa noastră de experți va vizita unitățile dvs. și vă va ajuta să faceți alegerea 
cea mai potrivită pentru a asigura protecția necesară. Echipa noastră de vânzări  

din întreaga lume vă va oferi asistență ori de câte ori aveți nevoie.

TINICHIGERIE 
Majoritatea operațiunilor manuale constau în alimentarea roboților 
cu piese, după ridicarea lor de pe grătare. Marginile pieselor pot 
fi ascuțite sau pot conține bavură de metal, prezentând riscuri 
de tăiere pentru mâini și brațe. Unele piese de metal pot fi ușor 
uleioase, îngreunând prinderea lor și crescând riscul de tăiere.

VOPSITORIE 
Majoritatea operațiunilor sunt automatizate, exceptând sarcinile 
de corecție sau de vopsire specială. Alte sarcini manuale sunt 
întreținerea utilajelor, manipularea substanțelor chimice și curățarea 
uneltelor, care implică solvenți.

MECANICĂ  
Implică manipularea pieselor tăiate cu ajutorul utilajelor,  
cu margini foarte ascuțite și bavură, ce expun la riscuri de tăiere.  
În unele posturi de lucru de mecanică se găsesc și suprafețe 
uleioase. Anumite operațiuni necesită protecție chimică pentru 
umplerea circuitelor.

ASAMBLARE  
Majoritatea operațiunilor au loc într-un mediu relativ curat  
și necesită dexteritate sporită. Marginile ascuțite ale anumitor 
componente sau ale caroseriei pot necesita protecție la tăiere 
pentru mâini și brațe. Anumite operațiuni necesită protecție chimică,  
de exemplu manipularea fluidelor pentru umplerea circuitelor.

ȘTANȚARE  
Majoritatea operațiunilor manuale constau în alimentarea  
și descărcarea preselor. Marginile pieselor pot fi ascuțite sau pot 
conține bavură de metal, prezentând riscuri de tăiere pentru mâini 
și brațe. Majoritatea foilor metalice au suprafețe ușor uleioase, 
îngreunând prinderea lor și crescând riscul de tăiere.

VERIFICAREA  
AUTOVEHICU-
LELOR  
Verificarea finală  
a vehiculului pentru  
a evita orice defect, 
protecția necesară  
la tăiere și nivel înalt  
de dexteritate. 

PROTECȚIE CHIMICĂ MANIPULARE

VOPSITORIE
ULTRANITRIL 491/492  
Pregătirea și aplicarea manuală  
a vopselelor și lacurilor 
Mănușă cu o bună rezistență mecanică  
și protecție chimică de durată
491: Manșetă mai lungă

ULTRANE 549  
Manipularea materialelor folosite pentru 
vopsire, fără expunere la substanțe chimice 
Mănușă cu dexteritate și sensibilitate 
optime, pentru protecție ușoară

ULTRANITRIL 381  
Pregătirea și aplicarea manuală  
a vopselelor și lacurilor 
Mănușă cu confort maxim, pentru  
o protecție chimică de durată

TITAN 397  
Pregătirea și aplicarea manuală,  
contact ocazional cu stropi de vopsea 
Mănușă cu confort și durată  
de viață excelente

 USCAT   ULEIOS, GRĂSIME PROTECȚIE CHIMICĂ

ASAMBLARE

ULTRANITRIL 491/492 
Manipularea fluidelor  
pentru umplerea circuitelor 
Mănușă cu o bună rezistență 
mecanică și protecție chimică 
de durată
491: Manșetă mai lungă

ULTRANE 500/525/526  
Prelucrarea pieselor  
folosind ulei pentru tăiere 
- Manipularea și sortarea 
pieselor mici și uleioase 
Mănuși cu aderență și 
protecție la tăiere pentru  
medii uleioase
500: aerisire pe fața interioară  
525: înveliș 3/4 
526: înveliș complet

ULTRANE 550/551 
Asamblare complexă - 
Sortarea pieselor mici 
Fixarea șuruburilor  
și a altor piese  
de prindere mici
Precizie imbatabilă 
pentru vârfurile 
degetelor
cu rezistență  
excelentă  
la abraziune

KRYTECH 579/584
Asamblare complexă - 
Sortarea pieselor  
mici de tăiere 
Mănușă cu protecție 
standard la tăiere în mediu 
uscat 584: Versiune  
cu manșetă mai lungă

PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVELUL 

B
ISO  

5.3N

KRYTECH 601
Verificarea calității autovehiculelor 
Mănușă cu protecție la tăiere, 
nivel excelent de sensibilitate 
și dexteritate, pentru a depista 
asperitățile și cel mai mic defect. 

KRYTECH 557/558
Manipularea și sortarea pieselor mici, 
ascuțite - poziționarea structurilor din 
oțel - aplicarea de adezivi 
Mănușă pentru protecție standard 
la tăiere în mediu uscat, cu nivel 
înalt de rezistență la abraziune  
558: Versiune cu manșetă mai lungă

PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVELUL 

B
ISO  

5.3N

 USCAT   ULEIOS LUCRĂRI SOLICITANTE

MECANICĂ

TITAN 397  
Lucrări mecanice - Asamblarea pieselor
Mănușă cu confort și durată de viață excelente

TITAN 850  
Asamblarea pieselor grele - 
Manipularea foilor  
metalice grele 
Mănușă cu protecție  
la șocuri: zone specifice 
sunt întărite pentru a oferi 
protecție cu atenuare  
și impermeabilitate la ulei

ULTRANE 550/551 
Asamblare complexă - Sortarea pieselor 
mici - Fixarea șuruburilor și a altor piese 
de prindere de mici dimensiuni
Mănuși cu precizie imbatabilă pentru 
vârfurile degetelor, cu rezistență 
excelentă la abraziune

ULTRANE 553 
Montare șuruburi și bolțuri -  
Manipularea pompelor 
Mănușă cu precizie pe vârfurile 
degetelor și cu rezistență excelentă 
la abraziune în medii murdare

ULTRANE 500/525/526  
Prelucrarea pieselor folosind ulei pentru tăiere - Manipularea 
și sortarea pieselor mici și uleioase 
Mănuși cu aderență și protecție la tăiere pentru  
medii uleioase 500: aerisire pe fața interioară / 525: înveliș 
3/4 / 526: înveliș complet

KRYTECH 610  
Asamblare complexă - Sortarea pieselor  
mici pentru tăiere 
Mănușă cu protecție ridicată la tăiere 
în mediu uscat, cu confort și dexteritate optime

PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVELUL 

C
ISO  

14.9N
PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVELUL 

B
ISO  

5.3N

KRYTECH 579/584 
Asamblare complexă - Sortarea pieselor  
mici pentru tăiere 
Mănușă cu protecție standard la tăiere  
în mediu uscat 584: Versiune cu manșetă  
mai lungă

KRYTECH 582 
Manipularea pieselor metalice grele uleioase 
Mănușă cu protecție foarte ridicată la tăiere 
în mediu uleios

PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVELUL 

D
ISO  

18N KRYTECH 585 
Manipularea pieselor  
metalice uleioase 
Mănușă cu protecție ridicată  
la tăiere în mediu uleios,  
cu confort  
și dexteritate  
optime

PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVELUL 

C
ISO  

13N

KRYTECH 851  
Manipularea pieselor grele cu risc de tăiere 
Mănușă cu protecție la șocuri și impermeabilitate 
la ulei, cu protecție ridicată la tăiere

PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVELUL 

D
ISO  

17.6N

PENTRU PIESE MICI PENTRU PIESE MEDII PENTRU PIESE MARI

ȘTANȚARE
KRYTECH 580 
Manipularea foilor metalice mici și a pieselor  
mici post-presare 
Mănușă pentru protecția pielii, protecție la tăiere  
și aderență în medii uleioase, cu un nivel înalt  
de dexteritate

PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVELUL 

B
ISO  

6N

KRYTECH 836 
Manipularea pieselor sau foilor metalice neprelucrate - 
Manipularea pieselor mari post-presare 
Mănușă cu protecție la tăiere și rezistență excelente, 
datorită palmei din piele. Protecție  
întărită a antebrațului, datorită  
manșetei mai lungi.

PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVELUL 

D
ISO  

17.2N

KRYTECH 380 
Manipularea pieselor post-presare - Presarea metalelor - 
Manipularea foilor metalice medii 
Mănușă pentru lucrări solicitante în medii  
uleioase. Tăiere, aderență  
și durabilitate excelentă  
la solicitări mecanice intense

PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVELUL 

B
ISO  

7.6N

   

 USCAT   ULEIOS, GRĂSIME     FOARTE ULEIOS

TINICHIGERIE
KRYTECH 586 
Manipularea pieselor metalice grele uscate 
Mănușă cu protecție foarte ridicată  
la tăiere în mediu uscat

PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVELUL 

D
ISO  

18.6N

PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVELUL 

D
ISO  

20N
KRYTECH 557/558 
Manipularea și sortarea pieselor mici, ascuțite - poziționarea 
structurilor din oțel - aplicarea de adezivi 
Mănușă pentru protecție standard la tăiere în mediu uscat,  
cu nivel înalt de rezistență la abraziune - 558: Versiune  
cu manșetă mai lungă
PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVELUL 

B
ISO  

5.3N

KRYTECH 610  
Manipularea și sortarea pieselor mici ascuțite
Manipularea foilor metalice 
Mănușă cu protecție ridicată la tăiere  
în mediu uscat, cu confort  
și dexteritate optime PROTECȚIE LA TĂIERE

NIVELUL 

C
ISO  

14.9N

KRYTECH 615  
Manipularea pieselor metalice grele uscate 
Mănușă cu protecție foarte ridicată  
la tăiere în mediu uscat, compatibilă  
cu ecranele tactile dacă  
trebuie să folosiți 
un dispozitiv cu ecran

KRYTECH 836 
Manipularea pieselor 
sau foilor metalice 
neprelucrate 
Mănușă cu protecție 
la tăiere și rezistență 
excelente, datorită 
palmei din piele. 
Protecție întărită  
a antebrațului, 
datorită manșetei 
mai lungi.

PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVELUL 

D
ISO  

17.2N

KRYTECH 580 
Manipularea foilor 
metalice mici și uleioase 
Mănușă pentru 
protecția la tăiere,  
prindere și protecția 
pielii în medii 
uleioase, cu un nivel 
înalt de dexteritate

PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVELUL 

B
ISO  

6N

KRYTECH 585 
Manipularea foilor  
metalice medii uleioase 
Mănușă cu protecție 
ridicată la tăiere  
în mediu uleios,  
cu confort  
și dexteritate optime

PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVELUL 

C
ISO  

13N

KRYTECH 582 
Manipularea pieselor 
metalice grele uleioase 
Mănușă cu protecție 
foarte ridicată  
la tăiere  
în mediu uleios

PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVELUL 

D
ISO  

18N

Ecran

tactil

1X4XC

EN388PROTECȚIE LA TĂIERE

NIVELUL 

C
ISO 13997:
14.2N
(1448g)


