
Yüksek dayanım ve el becerisini bir araya  
getiren, kesilmeye karşı E seviyesi korumalı  
eldiven

KRYTECH 837

KESİLMEYE KARŞI KORUMA
AĞIR İŞLER
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• Şerit kesme (plazma vs.)

• Pres sonrası parçaları tutma

• Metal saclarını tutma

• Tıraşlanmamış parçaları tutma

• Metal işleri

• Soğuk kaynak

KRYTECH 837

Ağır işlerin olduğu endüstriyel ortamlarda çalışanlar çeşitli tehlikelere maruz 
kalırlar. Bazı uygulamalarda, hafif yağlı metal saçları veya preslenmiş ve 
tıraşlanmamış metal parçaları tutarken eller ve ön kollar yüksek derecede 
kesilme ve delinme riskine maruz kalır. Güvenilir bir koruma, iyi derecede kavrayış ve 
iyi bir el becerisi, güvenlik ve verimlilik  için önemlidir.

MAPA PROFESSIONAL, tescilli tasarım ve benzersiz özelliklere sahip, kesilmeye karşı 
yüksek derecede dayanıklı E seviyesi bir eldiven olan KryTech 837’yi tasarladı. Deri avuç 
içi ile  güçlendirilmiş dikişsiz astar ve nitril köpük kaplama, ellerin içini delinme ve 
kesilmelerden korurken başparmak ve işaret parmağını serbest tutarak daha fazla 
beceri ve üstün kavrama sağlar.

Yüksek koruma, konfor ve dayanıklılığı bir araya getiren KryTech 837, farklı iş 
istasyonlarında birçok amaçla kullanılabilecek bir ortak çözüm olabilir. Örneğin 
otomotiv endüstrisinde preslemeden kaporta atölyelerine tüm çalışanlar her iki 
ortamda da iyi korunur ve verimli olurlar.»
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ÜRÜNÜN FAYDALARI
Kesilmeye karşı koruma
Maksimum koruma için bilek bölgesi dahil kesilmeye  
karşı E SEVİYESİNDE yüksek koruma 
 
 Delinmeye karşı koruma
Deri avuç içi, tıraşlanmamış parçaları tutarken delinmeye 
karşı yüksek direnç sağlar

Dayanıklılık
Deri avuç içi ve yüksek derecede sağlam  HDPE lifler 
sayesinde mükemmel dayanıklılık

Eldivenin çok fazla yıpranmaya maruz kalan başparmak 
ile işaret parmağı arasında yer alan  ek yama takviyesi 
sayesinde eldivenin kullanım ömrü uzar ve el koruması 
artar

Konfor
Nitril köpük kaplamalı dikişsiz astar el becerisini artırır

Deri içermeyen başparmak ve işaret parmağı uçları 
sayesinde üstün hassas tutuş

Yenilikçi örgü teknolojisi dikişsiz astar; astarın iç kısmı 
kullanıcıya konfor sağlayan ipeksi, yumuşak lifler ile 
kaplanmıştır

Cilt koruma
Cilt tahrişlerini önlemek için iç astardaki sert lifler daha 
konforlu yumuşak ipliklerle kaplanmıştır.

DMF içermez

Garantili kalite
Metal sac ve camda izleri ve  
kusurları önlemek için  
silikon içermez

Yıkanabilir
Kuru temizleme 
Eldivenin kullanım ömrünü 
uzatmak, maliyet ve atıkları 
azaltmak için performansta 
değişim olmadan 5 kereye 
kadar

Dokunmatik ekranda 
çalışabilme
Dokunmatik ekranlı cihazlarla 
uyumlu başparmak ve işaret 
parmağı uçları

Parmak uçlarında 
deri içermez

Uzun örgülü bilek 
manşeti

Tanımlaması kolay 
kesilme seviyesi

Kaplama ile deri 
arasında nitril 
yama takviyesi

Ek faydalar

Başparmak ve işaret parm
ağ

ı
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KRYTECH 837

HDPE ve kompozit liflerden dikişsiz örgü kumaş astar

13

Nitril köpük kaplama 
Baş parmak ve işaret parmağı uçları hariç avuç içinde deri kaplama

Nitril parmak arası yama takviyesi

Gri ve siyah

30 cm

8 9 10 11

5 kez kuru temizleme

12 çift içeren ana ambalaj
48 çift içeren koli

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

mapa-pro.com

Ağır işler için E seviye kesilmeye karşı korumalı eldiven

Ortama bağlı olarak çeşitli riskler bulunmaktadır. 
Mapa Professional size eksiksiz bir koruyucu eldiven ve kolluk yelpazesi sunar. 

Lütfen mapa-pro.com  web sitemizi ziyaret edin
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Ürün adı

Kesilmeye karşı  
koruma seviyesi

Standartlar

Astar

Örgü sıklığı

Kaplama

Renk

Uzunluk 

Bedenler

Yıkanabilirlik

Ambalaj


