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SAFE GRIP 3 - Brannhansker fra Rosenbauer

Rosenbauer – SAFE GRIP 3

Sikre og kuttresistente. 

SAFE GRIP 3 er den eneste hansken som har silikon 
- karbon belagt forserket materiale og inneholder en 
blanding av mineralske komponenter. Dette gir hansken 
enda bedre mekaniske sikkerhetsegenskaper og forbedret 
kuttmotstand. SAFE GRIP 3 oppfyller EN 388 Nivå 4 for 
kuttmotstand. 

Gir arbeidshanske med god fingerfølsomhet. 

Elastiske finger folder i leddene gir bevegelsesfrihet og 
en god berøings erfaring. Et spesielt lett og fleksibelt 
materiale er brukt for å sikre enda bedre bevegelsesfrihet. 
Den mørke blå modellen har fingerfolder i en iøyenfallende 
rød farge; dette gjør hansken til et skikkelig blikkfang. 
Den innovative håndflateforsterkningen sikrer også presis 
berørings følelse; dette er viktig, for eksempel, ved betje-
ning av kontrollelementer og elektroninsk utstyr. 

Pressis berøring med SAFE GRIP 3.

SAFE GRIP 3 kombinerer høyeste beskyttelsesegenska-
per med dynamisk design. Den gir beskyttelse, bedret 
brukskomfort, og den profesjonelle brannmann utmerket 
fingerfølsomhet. 

SAFE GRIP 3 er sertifisert i henhold til EN 659:2008 
og oppfyller de høyeste kravene til branninnsats. De 
imponerer med best i klassen varme og flammemot-
stand, og optimal kulde islolasjon. Gore-Tex® X-TRAFIT 
membrane gjør hansken vanntett og pustende. 



Reflekselementer gir bedre synlighet. 

Refleksstripene på SAFE GRIP 3 og på Rosenbauer 
dressen FIRE MAX 3 er tilpasset hverandre. Generøs 5 
cm gul/sølv/gul refleksstriper på mansjettende gir bedre 
synlighet. For første gang, har disse hanskene i tillegg 
refleksstriper på baksiden og på fingerfoldene. 

Sklifri og dermed lette å trekke av og på. 

Alle materiallag er godt sammensatt. Dette betyr at det 
ikke en noen mulighet for at innerhansken løsner eller sklir 
når hansken trekkes på eller av.
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SAFE GRIP 3 – Rosenbauer

Material komposisjon SAFE GRIP 3

1  Utvendig material

 ▪ Baksiden av hansken består av 
premium aramid kombinasjoner 
som karakteriseres av deres ek-
stremt høye slagfasthet, flamme og 
varmemotstand, og hardførhet mot 
kjemikalier. Et paraaramid ikkevevd 
materiale ble satt på bak for ekstra 
varme og kuttmotstand. 

 ▪ Håndflaten består av silikonkarbon-
belagt dobbelt vevd stoff (tosidig 
stoff) med en ny blanding av 
mineralkomponenter. NOMEX® og 
paraaramidbelagt materiale som er 
brukt gir brukeren utmerket kom-
fort, maksimal motstandsdyktighet 
og utmerket grep på glatte og våte 
overflater.

2  Membran

Gore-Tex® X-TRAFIT innsatt membrane 
gjør hansken vanntett og pustende.

 3  For

Foret er laget av rive og kuttsikker, 
flamme og varme motstandig kom-
binasjon av NOMEX Kevlar® strikket 
materiale.
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Elastiske fingreleddfolder gjør det lettere for brukeren å gripe objekter.

Reflekselementer for sikker drift.



SAFE GRIP 3
Brannhansker fra Rosenbauer

EN 659:2008 ytelse klasser
Parametere Resultater / ytelse klasser

Slitasjemotstand (EN 388) 4

Kuttmotstand (EN 388) 4

Rivefasthet (EN 388) 4

Stikkmotstand (EN 388) 3

Brannadferd (EN 407) 4

Konveksjonsvarme (EN 367/407)

Strålevarme (EN ISO 6942)

Kontaktvarme (EN 702)

Krymping (ISO 17493)

Bevegelighet (EN 420) 4

Ta av hansker (EN ISO 20344)

Vanngjennomtrenglighet (EN 20811)

Væskegjennomtrenglighet (EN 20811)

Gjennomtrenglighet av flytende kjemikalier (ISO 6530)

SAFE GRIP 3 med vrist

Farge på ytterstofff Mørk blå

Lengde Ca. 320 mm

Størrelser 6 til 12

Maskinvaskbar Opp til 60 °C

Tekniske data 
SAFE GRIP 3 med mansjett

Farge på ytterstoff Mørk blå Gul

Lengde Ca. 350 mm

Størrelser 6 til 12

Maskinvaskbar Opp til 60 °C

Bestillingsdata SAFE GRIP 3
142750 SAFE GRIP 3 mørk blå med mansjett

142740 SAFE GRIP 3 mørk blå med vrist

142760 SAFE GRIP 3 gul med mansjett
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Tekst og bilder er kun brukt for informasjon og er ikke bindende. Figurer kan vise utstyr som kun er tilgjengelig som tilleggsutstyr. Med forbehold om tekniske forbedringer.
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