SAFE GRIP II

Предпазни ръкавици за пожарникари
SAFE GRIP II с маншет




Обратната част на ръката изработена от Арамид
Маншет с 3M жълта/сребърна/жълта
светлоотразителни ленти
Регулируема Velcro лента за пристягане

Цвят на външната материя:
Дължина:
Размери:
Пране в перална машина:
Кат. номер:

тъмно син
прибл. 350 mm
6 до 12
до 60°C
142770

Цвят на външната материя:
Дължина:
Размери:
Пране в перална машина:
Кат. номер:

златен
прибл. 350 mm
6 до 12
до 60°C
142730

142770

SAFE GRIP II с лента за притягане на китката




Обратната част на ръката изработена от Арамид
Лента за пристягане изработена от НОМЕКС
С вътрешни халки за закачване

Цвят на външната материя: тъмно син
Цвят на лентата за пристягане: черен
Дължина:
прибл. 320 mm
Размери:
6 to 12
Пране в перална машина: до 60°C
Кат. номер:
142780

За контакти:
ОПТИМУС МАКСИМУС ГРУП ЕООД
п.к. 16
1309 София
GSM: 0884 268 568; 0884 270 050
office@optimusmaximus.eu,

www.optimusmaximus.eu

142730

142780

Текстът и снимките не са обвързващи. Илюстрациите може да показват опционални елементи, които са налични срещу
допълнително заплащане. Rosenbauer си запазва правот о да променя спецификации и размери, дадени тук, без
предварително уведомление.

SAFE GRIP II
Предпазни ръкавици за пожарникари
Сертифицирани по EN 659:2003

Rosenbauer - SAFE GRIP II

SAFE GRIP II
Предпазни ръкавици по EN 659

Оптимално прилягане към ръката благодарение на ергономичната
кройка

Отлична чувствителност при допир благодарение на гънките на
пръстите

Устойчиви на износване и издраскване, пробиване и срязване,
благодарение на покритата със силикон материя

Защитни ръкавици SAFE GRIP II – сертифицирани EN 659:2003
Тези нови защитни ръкавици за пожарникари предлагат отлична
топлозащита и студозащита, отлична чувствителност при допир и
оптимална кройка. Благодарение на мембраната Gore-Tex® X-Trafit
ръкавиците са дишащи, водонепропускливи и ветроустойчиви. Тъй
като трите слоя са вътрешно свързани, няма опасност от разхлабване
на материала или изхлъзване при поставяне или сваляне на ръкавиците.
Характеристики на защитните ръкавици SAFE GRIP II:
 Топло- и студозащитни чрез материята Aramid Kevlar®
 Всичките три слоя на ръкавицата са
вътрешно
свързани,
затова няма
опасност от изплъзване на подплатата
 Еластични сгъвки на ставите на пръстите улесняват хващането на
предмети
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Структура на материята на SAFE GRIP II
1 Външен слой
 Горната част на ръката от
висококачествен Aramid
 Страната на дланта изработена
от покрит със карбон-/силокон
Nomex® и параарамидна материя с
двойно лице
за отлична
чувствителност при допир, висока
устойчивост на протриване и
противоплъзване на мокри и гладки
повърхности

3 Вътрешен слой

2 Мембрана

Трикотаж изработен от Nomex Kevlar®

Gore-Tex® X-Trafit insert

3

2

Вътрешен слой

1

Външен слой
Неплетена мембрана

Еластични сгъвки на ставите на пръстите улесняват
хващането на предмети

Пиктограма и работни характеристики съгласно EN
659:2003
Параметри

Резултати

Устойчивост на триене (EN 389)

4

Устойчивост на срязване (EN 388)

3

Устойчивост на разкъсване (EN 388)

4

Устойчивост на пробождане (EN 388)

3

Реакция при горене (EN 407)

4

Устойчивост на конвективна топлина (EN 367/407)

✓

Устойчивост на лъчиста топлина (EN ISO 6942)

✓

Устойчивст на контактна топлина (EN 702)

✓

Свиване (ISO 17493)

✓

Сръчност и лекота при работа с ръкавиците (EN 420)

4

Премахване на ръкавици (EN ISO 15383)

✓

Водонепропускливи (EN 344-1)

✓

Устойчивост на течности (ISO 15383)

✓

Устойчивост на химикали (EN 368)

✓
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