HyFlex® 11-101 11-105
PROTECŢIE MECANICĂ

STIL #

11-101

11-105

CONSTRUCŢIE

SCOPURI SPECIALE

GAUGE

MATERIALUL
CĂPTUŞELII

MATERIALUL
ACOPERIRII

MODEL/
STIL DE
ACOPERIRE

UŞOARĂ

STIL
MĂSURĂ
CULOARE
MANŞETĂ
EN

LUNGIME AMBALMM
ARE

Tricotate

13

Fibră de
poliamidă
cupru

Poliuretan

Palmă
acoperită

Manşetă
tricotată

Gri

6, 7, 8, 9, 10,
11

205-255

Tricotate

13

Fibră de
poliamidă
cupru

Poliuretan

Vârfurile
degetelor
acoperite

Manşetă
tricotată

Gri

6, 7, 8, 9, 10,
11

190-240

Mănuşi adecvate pentru ecrane
tactile
INDUSTRII PRIMARE

APLICAŢII IDEALE
•
•
•
•
•

Controlul calităţii
Reparaţii şi întreţinere
Recepţie şi livrare
Servicii de curierat și logistică
Gestionarea inventarului și
depozitării
• Operațiuni cu mașini și dispozitive
• Inspecții efectuate de maiștri/
supraveghetori

12 perechi
într-o
pungă,
12 pungi
într-o cutie
de carton
12 perechi
într-o
pungă,
12 pungi
într-o cutie
de carton

DESCRIERE
• Mănușile HyFlex® 11-101 şi 11-105 oferă soluţia perfectă
pentru persoanele care acționează ecrane tactile în timpul
lucrului. Mănuşile sunt confecționate din fire conductive pentru
a permite interacțiunea cu ecranul tactil, asigurând precizia şi
sensibilitatea necesară.
• Acoperirea din poliuretan face ca degetele să alunece ușor
peste ecran. Cu 11-101 având palma imersată pentru cea mai
bună rezistenţă mecanică, şi 11-105 având degetul imersat
pentru confort, potrivire şi flexibilitate mai bune.
• Pentru aplicaţii de mănuşă de unică folosinţă, 11-105 poate fi
purtată drept căptușeală sub mănuşi de unică folosință pentru
lucrul cu ecrane tactile (nu se potrivește cu toate mănuşile de
unică folosință, în special din poliizopren).
• Ambele mănuşi oferă confort prin permeabilitatea lor la aer,
tactilitate şi flexibilitate, utilizând o căptușeală textilă
confecționată din fir continuu de poliamidă de tenacitate
superioară.
OBSERVAŢII
• Potrivite pentru scopuri speciale
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