
4 LÉPÉSBEN TALÁLJA MEG 
A MEGFELELŐ CORESHIELD 
TM-et
A vágásálló kesztyűket vágási 
ellenállási szintjük szerint 
osztályozzák. Új szabványok, EN 388: 
2016 Európában és ANSI / ISEA 
105-2016 Észak-Amerikában.

Keresse meg a CoreShieldTM terméket, 
amely illik az Ön dolgozóinak 
munkakörülményeihez!

CORESHIELDTM

KESZTYŰ  
VÁLASZTÓ 

4 KÖNNYŰ LÉPÉS

1 Válassza ki a megfelelő
használati körülményt  

2 Válassza ki a védelmi szintet 
(vágásállósági szint).

3 Válassza ki a szükséges 
fogásbiztonsági szintet (bevonat).

4  Válassza ki az ügyességi 
szintet (kötés finomság).

Egyszerűbb kiválasztás: A kesztyűk 
színkódok alapján történő azonosítása 
megkönnyíti mindenkinek a dolgát!

A helyes választás nem csupán a 
vágásvédelem szintjének megfelelő 
elérése. Végső soron minden az 
alkalmazástól függ, így a megválaszolásra 
váró nagy kérdés

az, milyen használati körülményekre való a 
kesztyű és mire fogják használni?

A Honeywell CoreShield ™ sorozat teljes 
vágásvédelmet nyújt a legalacsonyabbtól 
a legmagasabbig, a méretek és bevonatok 
kiválasztásában. Kövesse az alábbi 4 
egyszerű lépést, hogy megtalálja a 
munkavállalók kezéhez illő CoreShield ™ 
terméket:

LÉPÉS PÉLDÁK HASZNÁLATI KÖRÜLMÉNYEKRE

Általános kezelés, apró 
alkatrészek 
összeszerelése, 
csomagolás, raktározás, 
könnyű karbantartás, 
anyagmozgatás, szállítás

Anyagmozgatás, apró 
alkatrészek 
összeszerelése, 
könnyűfém sajtolás, 
autóipari összeszerelés, 
háztartási alkatrészek 
összeszerelése

Könnyű munkalap, fém és 
üvegkezelés, 
fémforgácsolás, 
alkatrész-összeszerelés, 
fém újrahasznosítás

Üvegkezelés, gipszkarton 
munkák, autóipari 
összeszerelés, fémgyártás 
és -kezelés, fémdobozok 
kezelése, acélhuzalok 
kezelése, fém-
újrafeldolgozás

Nagy teherbírású 
lemezkezelés, üvegkezelés, 
megmunkálás, 
fémforgácsolás, fém 
újrahasznosítás

Nagy teherbírású 
lemezkezelés, fém 
újrahasznosítás

Fémforgácsolás, fém 
újrahasznosítás, papír és 
cellulóz (hasító penge 
csere), autóipari 
összeszerelés, 
fémgyártás, üveggyártás, 
ablakgyártás

Nagy, terjedelmes vagy nehéz tárgyak 
összeszerelése vagy mozgatása éles szélekkel. 
Nehezen megfogható tárgyak összeszerelése 
vagy mozgatása

LÉPÉS

VÁGÁSÁLLÓSÁGI SZINT KÖZEPES KÖZEPES MAGAS EXTRA MAGAS MAXIMÁLiS

ANSI/ISEA 105-16 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

VÁGÁSI ELLENÁLLÁS GRAMMOKBAN 
(a kesztyű átvágásához szükséges súly)

200-499 gramm 500-999 gramm 1000-1499 gramm 1500-2199 gramm 2200-2999 gramm 3000-3999 gramm 4000-4999 gramm 5000-5999 gramm 6000+ gramm 

EN 388:2016 A B C D E F F F F

VÁGÁSI ELLENÁLLÁS Newtonban 
(a kesztyű átvágásához szükséges erő)

>2N >5N >10N >15N >22N >30N >40N >50N >60N

LÉPÉS LÉPÉS 
BEVONAT (tapadási szint) MÉRET (ügyességi szint)

Sima nitril:
Száraz tapadás, víz- és olajálló, 

tartósság

10-es tűfinomság
jó illeszkedés / ügyesség

28-0910B 29-0910B

13-as tűfinomság
nagyszerű illeszkedés / 

ügyesség

22-7913B 23-0913B 24-0913B 25-0913B 26-0913B

Habosított nitril:
360 ° -os légáteresztő képesség, 

kiváló tapadás, csökkentett 
fáradtság, kényelem, 

kopásállóság

22-7513B 23-0513B 24-0513B 25-0513B 26-0513B 27-0513B

22-7513W 24-0513W 26-0513W

15.-ös tűfinomság
kiváló illeszkedés / ügyesség

21-1515B

18-as tűfinomság
rendkívüli jó illeszkedés / 

ügyesség

21-1518B 22-7518B 23-7518B 24-9518B

Szuper vékony nitril:
Lágy és kényelmes kézérzet, száraz 

tapadás, víz- és olajálló
21-1818B

Még nem találta meg? Vegye fel velünk a kapcsolatot! www.honeywellsafety.com
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4 KÖNNYŰ LÉPÉS 
1 Válassza ki a megfelelő használati 

körülményt! 

2 Válassza ki a védelmi szintet  
(vágásbiztonsági szint)! 

3 Válassza ki a szükséges fogásbiz-
tonsági szintet (bevonat)! 

4 Válassza ki a mozgásszabadság 
szintjét (kötés finomság)!

Keresse meg a CoreShield™ terméket, amely illik az Ön dolgozóinak munkakörülményeihez!

Még nem találta meg? Vegye fel velünk a kapcsolatot! www.haberkorn.hu

4 lépésben találja meg  
a megfelelő CoreShield™-et! 

A vágásbiztos kesztyűket vágási ellenállá-
si szintjük szerint osztályozzák. Új szabvá-
nyok, EN 388: 2016 Európában és ANSI / 
ISEA 105-2016 Észak-Amerikában. 

Egyszerűbb kiválasztás: A kesztyűk 
színkódok alapján történő azonosítása 
megkönnyíti mindenkinek a dolgát! 

A helyes választás nem csupán a vágásvé-
delem szintjének megfelelő elérése. Végső 
soron minden az alkalmazástól függ, így 

a megválaszolásra váró nagy kérdés az, 
hogy milyen használati körülményekre 
való a kesztyű és mire fogják használni? 

A Honeywell CoreShield™ sorozat teljes 
vágásvédelmet nyújt a legalacsonyabbtól 
a legmagasabbig, a méretek és bevonatok 
kiválasztásában. Kövesse ezt a 4 egyszerű 
lépést, hogy megtalálja a munkavállalók 
kezéhez illő CoreShield™ terméket:

CoreShield™  
kesztyű választó
4 egyszerű lépésben

Haberkorn Fairtool Kft. 
www.haberkorn.hu 

H – 1106 Budapest 
Tündérfürt utca 3. 

T +36 1 / 884 8800 
haberkorn@haberkorn.hu 

E-shop 
shop.haberkorn.hu
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