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Honeywell Vertigo kesztyűcsalád - Hadiipari fejlesztés a munkavédelemben
Ultrakönnyű, varratmentes, légáteresztő vágásbiztos kesztyűcsalád, mely a
Honeywell két technológiáját ötvözi:
• A Honeywell által kifejlesztett új Spectra® szál
• A Honeywell cég sokéves tapasztalata a védőkesztyűk gyártásában
Műszaki adatok/Kivitelek
• Spectra® szál - a világ egyik legerősebb és legkönnyebb, nagy ellenállású
polipropilén (HPPE) szálja, mely kiemelkedően magas kopásállóságot
garantál. A Spectra® szálat a hadsereg és a rendfenntartó
egységek felszerelésének, halászhálók és kötelek gyártásánál használjak.
• Folyamatos minőségellenőrzés a szálak kifejlesztésétől a védőkesztyűk
legyártásáig
• Rendkívüli kényelem és ergonómia, maximális vágási védelem
• Check & Go koncepció: kézhátra nyomtatott, távolról is észlelhető
vágásállósági szint.
Alkalmazás/Megjegyzések
• Az ipar minden területén: autóipar, építőipar, elektronikai ipar, üvegipar,
energiaipar, logisztika, karbantartás, fémfeldolgozó ipar, papíripar, szolgáltatások, távközlés, szállítás

Észrevehetőség
szín alapján

Észrevehetőség
szám alapján

Anyag
• Spectra® szál, fehér és fekete PU- vagy nitrilbevonattal, 1-es, 3-as vagy
5-ös vágásállósággal
Típus
Felhasználási terület szerint:
• Vertigo Grey kesztyűcsalád - éles alkatrészek precíziós szereléséhez,
száraz vagy nedves környezetben
• Vertigo Black kesztyűcsalád - finom alkatrészek szereléséhez, olajos vagy
szennyezett környezetben
• Vertigo Deeptril kesztyűcsalád - ipari, építőipari munkákhoz, nedves/olajos környezetben, ellenáll bizonyos vegyianyagoknak is

INFO
Check & Go koncepció

Ezzel a rendszerrel akár távolról is egy pillanat alatt megállapítható a vágás elleni védelmi szint!
A kézháton színnel és számmal van jelölve a vágásállóssági szint.
Check & Go - a tökéletes rendszer vágás elleni védelemre:
• A szín és a szám használata garantálja a megfelelő védelmi szintet.
• A könnyű észrevehetőség biztosítja a megfelelő kesztyű használatát.
• Rugalmasság és ellenállóság, kimagasló vágásbiztossággal párosítva
• Továbbfejlesztett élettartam: a védelmi szint többszöri mosás és használat után is látható marad.
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