
Een snijbestendige handschoen niveau E die 
hoge weerstand combineert met optimale 
vingergevoeligheid

KRYTECH 837

SNIJBESCHERMING
ZWAAR WERK

mapa-pro.com
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Een oplossing 
voor elke 

werkende hand



• Snijden van stroken (plasma, 
   enz...)
• Hanteren van onderdelen na 
   het drukken
• Hanteren van metaalplaten
• Hanteren van ongesneden 
   onderdelen
• Metaalbewerking
• Koudlassen

KRYTECH 837

Werknemers in zware industriële omgevingen staan bloot aan verschillende 
gevaren. In sommige toepassingen, bij het hanteren van licht vettige 
metaalplaten of geperste ongesneden metalen onderdelen, kunnen handen en 
onderarmen blootgesteld worden aan hoge snij- en prikrisico’s. Betrouwbare 
bescherming, goede grip en een optimale vingergevoeligheid zijn belangrijk voor de 
veiligheid en de output.

MAPA PROFESSIONAL heeft de KryTech 837 ontworpen, een hoogwaardige snijbestendige 
handschoen niveau E met geregistreerd design en unieke kenmerken. De naadloze voering 
en coating van schuimnitril, versterkt met een lederen handpalm, beschermen de 
binnenkant van de hand tegen prikken en snijden. De duim en de wijsvinger zorgen voor 
uitstekende grip en een betere vingergevoeligheid.

De KryTech 837 combineert een hoge bescherming met comfort en duurzaamheid. De 
handschoen kan voor meerdere doelen worden ingezet op verschillende werkplekken.
Zo kan de handschoen in de automobielindustrie bijvoorbeeld worden ingezet voor 
zowel stans- als carrosseriewerkzaamheden en zijn de werknemers in beide omgevingen 
goed beschermd en productief.

SNIJBESCHERMING
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Toepassingen

VOOR SECTOREN 
ZOALS

Automobielindustrie 
Staalindustrie 
Mechanische industrie
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PRODUCTVOORDELEN
Snijbescherming

Duurzaamheid

Comfort

Huidbescherming

Gegarandeerde 
kwaliteit

WasbaarCompatibel met 
touchscreens

mapa-pro.com

Uitstekende snijweerstand NIVEAU E met 
inbegrip van manchet voor maximale bescherming

Duurzaam dankzij lederen handpalm en polyester naden 
met hoge sterktegraad

De naadloze voering met coating van schuimnitril 
verbetert de vingergevoeligheid

Duim en wijsvinger zonder leder voor een uitstekende 
grip

Bevat geen siliconen om 
sporen of gebreken aan 
metaalplaten en glas te 
voorkomen voordat deze 
worden geschilderd

Stomen 
Tot 5 keer zonder wijziging 
in de prestaties om de 
levensduur te verlengen 
en afval en kosten te 
verminderen

Duim en wijsvinger geschikt 
voor bediening van 
touchscreens

Langere levensduur van de handschoen en extra 
veiligheid dankzij de versterkte zone tussen duim 
en wijsvinger die de handschoen beschermt tegen 
vroegtijdige beschadiging

Zachtere draad door geavanceerde breitechnologie voor 
optimaal draagcomfort & flexibiliteit

Specifiek omhullingsproces waarin ruwe vezels worden 
omringd door een prettigere aanvoelende draad om 
huidirritatie te voorkomen

DMF-vrij

Geen leder op 
vingertoppen

Lang gebreid 
manchet

Snijniveau is 
gemakkelijk te 
identificeren

Versterking van 
nitril tussen de 

coating en leder

Prikbescherming 
Lederen handpalm biedt goede prikweerstand 
bij het hanteren van ongesneden onderdelen

Extra voordelen

D
uim en wijsvinger

Een oplossing 
voor elke 

werkende hand



KRYTECH 837

Naadloos gebreide drager van HDPE-vezels en samengestelde vezels

13

Coating van schuimnitril 
Lederen versterking op handpalm behalve de toppen van duim en wijsvinger

Versterking met nitril tussen de vingers

Grijs & zwart

30 cm

8 9 10 11

5 keer stomen

12 paar in 1 grote zak
48 paar per doos

PRODUCTSPECIFICATIE

mapa-pro.com

Een snijbestendige handschoen niveau E voor zwaar werk

Er zijn verschillende risico’s afhankelijk van de omgeving.
Mapa Professional heeft een volledig assortiment beschermende handschoenen & mouwen.

Bezoek onze website mapa-pro.com
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SNIJBESCHERMING

NIVEAU E

Productnaam

Snijbeschermingsniveau

Normen

Voering

Weefdichtheid

Coating

Kleur

Lengte 

 Beschikbare maten

Wasbaarheid

Verpakking 


