TAMAMLAYICI ÜRÜN SERİSİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Kategori

PRESLEME

KESİK KORUMASI
ISO
SEVİYE
13997:

D 17.8N

4X4XD

Genel
Kullanım
Koruma
Hassas çalışma

KAPORTA ATÖLYESİ
KRYTECH 532
Uzunluk: 450mm

KESİK KORUMASI
ISO
SEVİYE
13997:

B 5.3N

EN388

KRYTECH 538
Uzunluk: 600mm

KESİK KORUMASI
ISO
SEVİYE
13997:

D 17.8N

334XB

EN388

Ürün adı

Standart

3121X

ULTRANE 510

22-27cm
4131X

ULTRANE 541

21-26cm
4121X

ULTRANE 500
ULTRANE 525
ULTRANE 526

Metal parçaların taşınması sırasında
ön kol koruması gerektiğinde
Ultra ince baş parmak deliği alanlı
manşet daha iyi konfor sağlayarak
becerilerin sergilenmesini mümkün
kılarken güvenliği artırır

Genel
Kullanım

Koruma
Ağır hizmet tipi işler

Uzunluk
21-27cm

ULTRANE 549

KRYTECH 538
Uzunluk: 600mm
Metal parçaların taşınması sırasında ön kol koruması gerektiğinde
Ultra ince baş parmak deliği alanlı manşet daha iyi konfor
sağlayarak becerilerin sergilenmesini mümkün kılarken
güvenliği artırır

EN388

Resim

X1XXXX

23-28cm
4121X

TITAN 328

24-27cm
4111X

TITAN 850

23,5-27,5cm
4132XP

4X4XD

22-27cm

KRYTECH 579
KRYTECH 584

TEMP DEX 720

27-32cm

4342B

22-27cm

KRYTECH 557

Sıcak çelik taşınması
125°C’ye kadar ısıda en iyi termal koruma sağlayan,
yüksek el becerisi ve kesik koruması sunan eldiven.
İç yüzeydeki havlu kumaşı ile konfor ve yalıtım

KESİK KORUMASI
ISO
SEVİYE
13997:

B 10.2N

EN388

KRYTECH 558

4343B

KRYTECH 601

26-31cm

4343B

Özel solventlerin kullanıldığı
temizleme işlemleri
Eldiven seçimi, kullanılan
kimyasalın niteliğine bağlıdır.
En iyi seçeneği belirlemek için
www.tr.mapa-pro.com adresindeki
Mapa kimyasal çizelgesine
başvurun veya müşteri teknik servis
departmanımızla iletişime geçin

Örnekler:
Ksilen bazlı karışım:

Beyaz ispirto bazlı karışım:

Keton bazlı karışım:

ULTRANEO 450

FLUOTECH 468

BUTOFLEX 650

TİP A

TİP A

TİP A

ALMNST

ADEFGLJMNO

ABCILMNOS

2121X

3102X

1121X

KRYTECH 610

Koruma
Hassas çalışma

KRYTECH 586

TEMP DEX 720
Sıcak çeliğin taşınması
125°C’ye kadar ısıda en iyi termal koruma sağlayan,
yüksek el becerisi ve kesik koruması sunan eldiven.
İç yüzeydeki havlu kumaşı ile konfor ve yalıtım

KESİK KORUMASI
ISO
SEVİYE
13997:

B 10.2N

EN388

ULTRANITRIL 491/492
Motor veya dişli kutusuna yağ takviyesi
İyi mekanik dayanıklılığa sahip, kimyasallara
karşı uzun süre koruma sağlayan eldiven
491: Daha uzun manşet

KRYTECH 380
EN388

3101X

TYPE A

AJKOPT

VIRUS

Kesik

Koruma
Ağır Hizmet tipi işler

KRYTECH 836

4X43D

MONTAJ

KESİK KORUMASI
ISO
SEVİYE
13997:

B 5.3N

EN388

Kimyasal
Koruma

ULTRANITRIL 491

3101X

AJKOPT

24-26cm

HDPE ve pamuk lifli dikişsiz dokuma astar
¾ nitril kaplamalı emniyet manşeti
Dokuma sıklığı: 13

PRESLEME

27-32cm

HDPE lifli dikişsiz dokuma astar
Takviyeli baş parmak/işaret parmağı ile avuç
içinde deri katman
Dokuma sıklığı: 13

PRESLEME
KAPORTA
ATÖLYESİ

491: 37cm
35,5cm

3111A

334XB

Ürün Otomat Makinesi ambalajında mevcuttur

JKLOPT

OTOMOTİV
İMALATI

KAPORTA
ATÖLYESİ

HDPE lifli dikişsiz dokuma astar
¾ nitril kaplama
Dokuma sıklığı: 13

TYPE A

ULTRANITRIL 381

KAPORTA
ATÖLYESİ
MEKANİK İŞLER

23-28cm

492: 32cm
VIRUS

OTOMOBİL
MUAYENESİ

Kompozit iplik ve HPDE’den üretilmiş
dikişsiz dokuma
Avuç içi ve parmaklarda nitril kaplama
Örme bilek

23,5-27,5cm

ULTRANITRIL 492

KAPORTA
ATÖLYESİ
MONTAJ

24-30cm

4X43DP

KRYTECH 532
Metal parçaların taşınması sırasında
ön kol koruması gerektiğinde
Ultra ince baş parmak deliği alanlı manşet daha
iyi konfor sağlayarak becerilerin sergilenmesini
mümkün kılarken güvenliği artırır

HDPE lifli dikişsiz dokuma astar
Avuç içi ve parmaklarda poliüretan
+ Nitril parmak arası yama
Dokuma sıklığı: 13

HDPE lifli dikişsiz dokuma astar
Avuç içi ve parmaklarda nitril kaplama
Dokuma sıklığı: 13

X1XXXX

TYPE A

MEKANİK İŞLER
MONTAJ

23-28cm

X1XXXX

KRYTECH 851

HDPE lifli dikişsiz dokuma astar
Avuç içi ve parmaklarda poliüretan
Dokuma sıklığı: 13

HDPE lifli dikişsiz dokuma astar
Avuç içi ve parmaklarda poliüretan

4X43D

4344B

MEKANİK İŞLER
MONTAJ

24-29cm

4X42C

KRYTECH 582

MEKANİK İŞLER

MEKANİK İŞLER

HDPE lifli dikişsiz dokuma astar
Avuç içi ve parmaklarda poliüretan
Dokuma sıklığı: 13

4343B

MEKANİK İŞLER

MEKANİK İŞLER
MONTAJ

Dikişsiz dokuma astar
Avuç içi ve parmaklarda nitril kaplama

24-30cm

4342B

KRYTECH 585

BOYA ATÖLYESİ

BOYA ATÖLYESİ
MEKANİK İŞLER

HDPE lifli dikişsiz dokuma astar
Avuç içi ve parmaklarda poliüretan

4X43D

KRYTECH 580

Atölyeler

Dikişsiz örme astar
Avuç içi ve parmaklarda kaydırmaz lateks kaplama,
Temas ısı dayanımı

24-29cm

4X43D

KRYTECH 615

Dikişsiz dokuma astar
Avuç içi ve parmaklar su bazlı terletmez polimer
kaplama
Dokuma Sıklığı:13
Dikişsiz örme astar
Arkadan havalandırma: avuç içi ve parmaklarda
nitril kaplama
Temas ısı dayanımı
Dokuma Sıklığı: 13
Dikişsiz örme astar
500: Arkadan havalandırma / 525: ¾ kaplamalı /
526: tam kaplamalı
Dokuma sıklığı: 13

HDPE lifli dikişsiz dokuma astar
Dokuma sıklığı: 13

4X43C

Kesik

Dikişsiz dokuma astar
Avuç içi ve parmaklarda poliüretan kaplama
Dokuma sıklığı: 13

23-28cm
1X4XC

BOYA ATÖLYESİ

Malzeme iç ve dış yüzey

PRESLEME
KAPORTA
ATÖLYESİ

KAPORTA
ATÖLYESİ
MEKANİK İŞLER

HDPE lifli dikişsiz dokuma astar
Avuç içi ve parmaklarda nitril kaplama

MEKANİK İŞLER

Floke edilmiş
Kabartmalı yapı
Kalınlık: 492: 0,38mm / 491: 0,32mm

BOYA ATÖLYESİ
MONTAJ

Mapa teknolojili dokuma astar
Kabartmalı yapı

BOYA ATÖLYESİ

PRESLEME

KAPORTA ATÖLYESİ

BOYA ATÖLYESİ

MEKANİK
İŞLER

MONTAJ

OTOMOBİL
MUAYENESİ

www.tr.mapa-pro.com

Çalışan
her EL için
özel bir Çözüm

Geçtiğimiz 40 yıl boyunca profesyonel sektörler için eldiven imal
etmekteyiz ve her gün bir milyon çift eldiven üretmekteyiz.
Uzmanlardan oluşan ekibimiz, tesislerinizi ziyaret ederek gereken
koruma için en uygun seçeneği seçmenize yardımcı olacaktır.
Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren satış ekibimiz,
size her gerektiğinde destek sunacaktır.

PRESLEME
KRYTECH 580
Pres sonrasında küçük metal saçlar ve küçük
parçaların taşınması
Yüksek düzeyde beceri gerektiren yağlı
ortamlarda, kesik, kavrama ve cilt
koruması sağlayan eldiven

KESİK KORUMASI
ISO
SEVİYE

Çoğu manuel operasyon, preslere yükleme ve boşaltma
yapılmasını içerir. Parçaların kenarları keskin olabilir
veya eller ve kollar için kesik riski barındıran metal
çıkıntılar içerebilir. Çoğu metal saç, bir miktar yağlı
yüzeye sahiptir ve bu da kavranmalarını zorlaştırarak
kesme risklerini arttırabilir.

D 18.6N

B

C 14.2N
(1448g)

EN388

KRYTECH 610
Küçük keskin parçaların elleçlenmesi
ve tasnif edilmesi, Saç metal taşınması
Kuru ortamda yüksek kesik performansı
gösteren, optimum konfor ve el becerisi
sağlayan eldiven
KESİK KORUMASI
ISO
SEVİYE

5.3N

KURU

C 14.9N

KRYTECH 836
Tıraşlanmamış
parçaların/sac metalin
taşınması
Deri avuç içi
sayesinde mükemmel
kesilme koruması ve
direnci olan eldiven.
Uzun manşeti
sayesinde ön kolda
daha fazla koruma

KRYTECH 580
Küçük ve yağlı metal
plakaların taşınması
Yüksek düzeyde
beceri gerektiren
yağlı ortamlarda,
kesik, kavrama
ve cilt koruması
sağlayan eldiven

KESİK KORUMASI
ISO
SEVİYE

KESİK KORUMASI
ISO
SEVİYE

D 17.2N

B

6N

YAĞ, GRES

KRYTECH 585
Orta büyüklükte yağlı
metal sac kullanımı
Optimum konfor
ve el becerisi ile
yağlı ortam için
yüksek kesik
korumalı eldiven

KRYTECH 582
Yüksek oranda yağlı
metal parçaların
taşınması
Yağlı ortamda
çok yüksek kesik
performansı
gösteren eldiven

KESİK KORUMASI
ISO
SEVİYE

C

KESİK KORUMASI
ISO
SEVİYE

13N

D

18N

ÇOK YAĞLI

ULTRANITRIL 381
Boya ve verniğin hazırlanması ve elle uygulanması
Uzun süreli kimyasal koruma ihtiyaçları için en
üst düzeyde konfor sağlayan eldiven

ULTRANE 549
Boya için kullanılan malzemelerin kimsayallara
temas etmeden taşınması
Hafif koruma gereken ortamlar
için optimum el becerisi ve hassasiyete
sahip eldiven

KİMYASAL KORUMA

TITAN 328
Genel Kullanım için konfor, esneklik ve
kavrama
Kaydırmaz doğal lateks kaplama, temas
ısı dayanımı

GENEL KULLANIM

MEKANİK İŞLER
KRYTECH 579/584
Karmaşık montajlar - Küçük kesici parçaların
tasniflenmesi
Kuru ortamda standart kesik koruması
sunan eldiven
584: Uzun manşetli model

KRYTECH 610
Karmaşık montajlar - Küçük kesici parçaların
tasniflenmesi
Kuru ortamda yüksek kesik performansı
gösteren, optimum konfor ve el becerisi
sağlayan eldiven

KESİK KORUMASI
ISO
SEVİYE

KESİK KORUMASI
ISO
SEVİYE

B 5.3N

C 14.9N

ULTRANE 510
Karmaşık montajlar - Küçük parçaların
tasnifi - Küçük vidalar ve sabitleyicilerin
takılması
Sürtünmeye karşı mükemmel
dayanıklılığa sahip, eşsiz parmak
ucu hassasiyetli eldiven

MONTAJ

KESİK KORUMASİ
SEVİYE ISO 13997:

KRYTECH 615
Ağır kuru metal parçaların taşınması
Kuru ortamda çok yüksek kesik performansı
Screen
gösteren, ekranlı aygıtları kullanmanız
gerektiğinde dokunmatik
KESİK KORUMASI
ISO
SEVİYE
ekranda kullanılabilen
eldiven
D 20N

ULTRANITRIL 491/492
Boya ve verniğin hazırlanması ve elle uygulanması
İyi mekanik dayanıklılığa sahip, kimyasallara
karşı uzun süre koruma sağlayan eldiven
491: Daha uzun manşet

Kesik riski oluşturan çıkıntıları olan ya da çok keskin kenarları
bulunan makine ile kesilmiş parçaların kullanılmasını içerir.
Bazı mekanik çalışma istasyonlarında yağlı yüzeyler
de mevcuttur. Belirli operasyonlarda kimyasal koruması
da gerekli olabilir.

Her türlü kusurun
önlenebilmesi
için yapılan aracın
son kontrolünde
kesik koruması ve
yüksek düzeyde
el becerisi gerekir.

BÜYÜK PARÇALAR İÇİN

BOYA ATÖLYESİ

MEKANİK İŞLER

OTOMOBİL
MUAYENESİ

Touch

KESİK KORUMASI
ISO
SEVİYE

BOYA ATÖLYESİ

KRYTECH 601
Otomobil kalite muayenesi
Kesiğe karşı korumalı eldiven,
herhangi bir pürüzlülüğü ve
en küçük kusuru tespit etmek
için mükemmel hassasiyet
ve el becerisi seviyesi.

6N

ORTA BÜYÜKLÜKTE PARÇALAR İÇİN

KRYTECH 557/558
Küçük ve keskin parçaların elleçlenmesi ve tasniflenmesi, çelik
yapıların pozisyonlanması, sızdırmazlık maddeleri uygulaması
Yüksek düzeyde sürtünme bulunan kuru ortamlarda standart
kesme performansı gösteren eldiven 558: Uzun manşetli model

KAPORTA ATÖLYESİ

Çoğu operasyon, göreceli olarak temiz bir ortamda
gerçekleştirilir ve yüksek düzeyde el becerisi gerektirir.
Bazı komponentlerin veya araç gövdesinin üzerindeki keskin
kenarlar, eller ve kollar için kesik koruması kullanılmasını
gerektirebilir. Devrelerin doldurulması için sıvı kullanımı gibi
belirli operasyonlarda kimyasal koruması gerekli olabilir.

B

KRYTECH 836
Tıraşlanmamış parçaların/sac metalin taşınması Pres sonrası büyük parçaların taşınması
Deri avuç içi sayesinde mükemmel
KESİK KORUMASI
kesilme koruması ve direnci olan
ISO
SEVİYE
eldiven. Uzun manşeti sayesinde
D 17.2N
ön kolda daha fazla koruma

KAPORTA ATÖLYESİ

PRESLEME

Düzeltme amaçlı ya da özel boyama işleri haricindeki
çoğu operasyon otomatik olarak yürütülür. Diğer manuel
işler arasında makine bakımı, kimyasal hazırlığı ve solvent
içeren takım temizleme işlemleri yer alır.

KESİK KORUMASI
ISO
SEVİYE

KÜÇÜK PARÇALAR İÇİN

KRYTECH 586
Ağır kuru metal parçaların taşınması
Kuru ortamda çok yüksek kesik
performansı gösteren eldiven

Çoğu manuel operasyon, parçaların raflardan
alınması sonrasında robotlara iletilmesinden oluşur.
Parçaların kenarları keskin olabilir veya eller ve kollar
için kesme riski barındıran metal çıkıntılar içerebilir.
Çoğu metal parça, bir miktar yağlı olabilir ve bu da
kavranmalarını zorlaştırarak kesme riskini arttırabilir.

KRYTECH 380
Pres sonrası parçaların taşınması - metal presleme orta büyüklükte metal plakaların taşınması
Yağlı ortamlarda ağır hizmet tipi
KESİK KORUMASI
çalışmalar için eldiven. Yoğun
mekanik kısıtlamalar altında kesik, SEVİYE ISO
B 7.6N
kaydırmazlık ve üstün dayanıklılık

ULTRANE 541
Karmaşık montajlar - Küçük kirli
parçaların tasniflenmesi
Temas ısı dayanımlı, kirli
ortamlarda sürtünmeye karşı
dayanıklı , optimum konfor ve
el becerisi sağlayan eldiven

KURU

MONTAJ

ULTRANE 510
Karmaşık montajlar Küçük parçaların tasnifi Küçük vidalar ve
sabitleyicilerin takılması
Sürtünmeye karşı
mükemmel dayanıklılığa
sahip, eşsiz parmak ucu
hassasiyetli terletmez
eldiven

KRYTECH 579/584
Karmaşık montajlar - Küçük
kesici parçaların tasniflenmesi
Kuru ortamda standart
kesik koruması sunan
eldiven
584: Uzun manşetli model
KESİK KORUMASI
ISO
SEVİYE

B 5.3N

KRYTECH 582
Çok yağlı metal parçaların taşınması
Yağlı ortamda çok yüksek kesik
performansı gösteren eldiven

KRYTECH 851
Kesik riskli ağır parçaların taşınması
Darbe korumalı, kesmeye karşı yüksek
koruma sağlayan, yağ geçirmez eldiven

KESİK KORUMASI
ISO
SEVİYE

KESİK KORUMASI
ISO
SEVİYE

D

18N

KRYTECH 585
Yağlı metal parçaların taşınması
Optimum konfor ve el becerisi
ile yağlı ortam için yüksek
kesik korumalı eldiven

D 17.6N

TITAN 850
Ağır parçaların montajı Ağır metal sacların kullanımı
Darbe korumalı eldiven:
tamponlama koruması
sağlamak için belirli
alanları güçlendirilmiştir
ve yağ geçirmez

KESİK KORUMASI
ISO
SEVİYE

C

13N

ULTRANE 500/525/526
Kesme yağı ile parçaların işlenmesi - Küçük ve yağlı parçaların
elleçlenmesi ve tasnifi
Yağlı ortamlar için kaydırmaz ve cilt korumalı eldivenler
500: arkadan havalandırmalı / 525: 3/4 kaplamalı /
526: tam kaplamalı

AĞIR HİZMET TİPİ

YAĞLİ
KRYTECH 557/558
Küçük ve keskin parçaların
elleçlenmesi ve tasniflenmesi,
çelik yapıların pozisyonlanması,
sızdırmazlık maddeleri uygulaması
Yüksek düzeyde sürtünme bulunan
kuru ortamlarda standart kesme
performansı gösteren eldiven
558: Uzun manşetli model

ULTRANE 500/525/526
Kesme yağı ile parçaların
işlenmesi - Küçük ve yağlı
parçaların elleçlenmesi ve
tasnifi
Yağlı ortamlar için kaydırmaz
ve cilt korumalı eldivenler
500: arkadan havalandırmalı /
525: 3/4 kaplamalı /
526: tam kaplamalı

KESİK KORUMASI
ISO
SEVİYE

TITAN 328
Mekanik Çalışmalar, Parça montajı
Kaydırmaz doğal lateks kaplama, temas ısı dayanımı

ULTRANITRIL 491/492
Devre dolumu için sıvı
manipülasyonu
İyi mekanik dayanıklılığa sahip,
kimyasallara karşı uzun süre
koruma sağlayan eldiven
491: Daha uzun manşet

B 5.3N

1X4XC

KURU

YAĞ, GRES

KİMYASAL KORUMA

