Ochrané rukavice

RUKAVICE ZVÁRAČSKÉ ČIERNE

Obj.č. ORU001

Rukavice päťprstové z čiernej štípanej hovädziny s bavlnenou podšívkou,
dĺžka 35 cm - zváračské
Vzhľadom na svoju konštrukciu a odolnosť proti pôsobeniu tepla sú tieto rukavice určené na
ochranu rúk a zápästia pri ručnom zváraní kovov, ich rezaní a pri spojovacích postupoch –
trieda realizácie: trieda A – pre zváranie plameňom / trieda B – pre zváranie el. oblúkom.
Tieto rukavice určené zváračom poskytujú ochranu proti malým rozstreknutým časticiam roztaveného kovu, proti
krátkodobému účinku nie príliš veľkého plameňa, proti teplu zdieľanému prúdením, proti teplu zdieľanému vedením
pri dotyku a proti pôsobeniu UV žiarenia z el. oblúka. Materiál rukavíc zaisťuje minimálne elektr. odpor pri zváraní
elektr. oblúkom pri napätí do 100 V. Okrem toho chráni proti nepriaznivým mechanickým vplyvom.

RUKAVICE ZVÁRAČSKÉ MODRÉ

Obj.č. ORU020

Rukavice päťprstové z čiernej štípanej hovädziny s bavlnenou podšívkou,
dĺžka 35 cm - zváračské
Vzhľadom na svoju konštrukciu a odolnosť proti pôsobeniu tepla sú tieto rukavice určené na
ochranu rúk a zápästia pri ručnom zváraní kovov, ich rezaní a pri spojovacích postupoch –
trieda realizácie: trieda A – pre zváranie plameňom / trieda B – pre zváranie el. oblúkom.
Tieto rukavice určené zváračom poskytujú ochranu proti malým rozstreknutým časticiam roztaveného kovu, proti
krátkodobému účinku nie príliš veľkého plameňa, proti teplu zdieľanému prúdením, proti teplu zdieľanému vedením
pri dotyku a proti pôsobeniu UV žiarenia z el. oblúka. Materiál rukavíc zaisťuje minimálne el. odpor pri zváraní el.
oblúkom pri napätí do 100 V. Okrem toho chráni proti nepriaznivým mechanickým vplyvom.

RUKAVICE PVC

Obj.č. ORU003

Rukavice päťprsté z bavlneného úpletu so silnou vrstvou PVC, v dĺžke 35 cm
Slúžia ak ochrana rúk proti znečisteniu a ochrana v pracovnom prostredí pri práci
s mechanickým ohrozením. Manipulácia s materiálmi za sucha aj za vlhka. Rukavice
používajte na čisté a suché ruky.
Odvetvie: strojárenstvo, vodovody a kanalizácie.

RUKAVICE TERMO DO 350°C (veľ. XL)
Zváračské rukavice s podšívkou COMFOflex a zosilnenou dlaňou z hovädzej ušne,
manžeta z hovädzej štiepenky a vrstvy COMFOflex s Al ochrannou vrstvou, dĺžka 36 cm.
Dostupné vo veľkostiach L a XL.
- Oleju vzdorné a odolávajú vplyvom počasia
- Charakteristické vysokou kvalitou a komfortom nosenia
- Odolávajú kontaktnému teplu do 350 °C

Obj.č. ORU012

RUKAVICE TIG s textilnou manžetou (veľ. L)
(veľ. XL)

Obj.č. ORU049
Obj.č. ORU050

Jemné zváračské rukavice z kozej lícovej kože, manžeta vyrobená zo šedej plameňu odolnej
textílie
- pre jemné zváračské práce, vyžadujúce extrémnu citlivosť v končekoch prstov !
- model TIG dokonale priľne k ruke
- pre predĺženie životnosti sú tieto rukavice šité KEVLAR® vláknom Dupont
- zvlášť dlhá manžeta chráni zápästie a predlaktie pred okamihovým kontaktným teplom

ZVÁRACIE RUKAVICE (veľ. XL)

Obj.č. ORU013

- zváracie rukavice s rovnobežným a zosilneným palcom pre lepšiu manipuláciu s MG horákom,
vyrobená z kvalitnej hovädzej kože z ramena
EN 12477 (09.2005) TYPE A/B
TÜV BP 60017622 0002
TÜV 21128415 002
®
KEVLAR 3 ply
- veľmi dobrá odolnosť voči teplu a žiaru

PRACOVNÉ RUKAVICE (veľ. L)

Obj.č. ORU048

- univerzálne pracovné rukavice z hovädzej štiepenky z kolena na dlani a prstoch,
dlhá bezpečnostná manžeta

RUKAVICE ZVÁRAČSKÉ DLHÉ ZOSILNENÉ

Obj.č. ORU006

RUKAVICE ZVÁRAČSKÉ DLHÉ ZOSILN. KEVLAR

Obj.č. ORU007

- výrobok chráni ruku a predlaktie zvárača pred odretím, poškrabaním a tiež pred úletom
iskier a drobných čiastočiek žeravého kovu pri zváraní. Rukavice sú určené pre prácu
v suchom prostredí. Dlaň rukavice je zosilnená našitím kožených plátov štepovaním.
- u rukavíc zváračských dlhých zosiln. KEVLAR sú jednotlivé časti výrobku zošívané kevlarovou
nehorľavou niťou

SADA NA OPRAVU RUKAVÍC
- inovatívna súprava na opravu rukavíc. S lepiacou páskou inštalovanou v každom z „prstov“
je veľmi jednoduché a odolné opraviť poškodenú časť rukavíc.
- vyrobené z pravej kože
- sada obsahuje 1 palec, 2 prsty a 1 pásik

Obj.č. ORU052

