SAFE GRIP 3
Zaščitne rokavice podjetja Rosenbauer.
Certificirane po EN 659:2008

Povečana zaščita. Izboljšan otip.

Rosenbauer – SAFE GRIP 3

SAFE GRIP 3 – zaščitne rokavice podjetja
Povečana zaščita. Izboljšan otip.
Rokavice SAFE GRIP 3 združujejo vrhunsko zaščito z
dinamično obliko. Zagotavljajo zaščito, udobje pri nošenju
in odličen otip za profesionalne gasilce.
Rokavice SAFE GRIP 3 so certificirane po EN 659:2008
in izpolnjujejo najvišje zahteve za gasilsko uporabo.
Prepričajo s svojo odpornostjo na vročino in plamene,
hkrati pa nudijo optimalno izolacijo pred mrazom.
Membrana iz materiala Gore-Tex® X-TRAFIT zagotavlja
vodotesne rokavice, ki omogočajo dihanje kože.

Natančen otip z rokavicami SAFE GRIP 3.
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Varne in odporne na reze.

Včasih delo zahteva nežen dotik.

Med največjimi prednostmi rokavic SAFE GRIP 3 je
ojačitveni material, ki je prevlečen s silikonom in ogljikom,
primešane pa so tudi mineralne komponente. Tako nudijo
rokavice boljšo mehansko zaščito in višjo odpornost na
reze. Rokavice SAFE GRIP 3 ustrezajo ravni 4 po standardu
EN 388 za odpornost na reze.

Za gibljivost in izjemen otip poskrbijo elastični pregibi
za prste, ki so nameščeni na členkih. Na teh mestih je
bil uporabljen posebej lahek in fleksibilen material, ki
omogoča prosto premikanje prstov. Pri temnomodrem
modelu so pregibi izvedeni v močni rdeči, tako da
pritegnejo pozornost.
Inovativno ojačanje notranjosti dlani poleg tega poskrbi za
natančen otip, ki pride zelo prav pri upravljanju krmilnih
elementov in elektronskih naprav.

SAFE GRIP 3 – Rosenbauer

Rosenbauer.

Materialna sestava SAFE GRIP 3
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Zunanji material

▪ Hrbtišče dlani je sestavljeno iz
kakovostnih kombinacij aramidnih
vlaken, ki jih odlikujejo visoka
odpornost na udarce, odpornost na
plamene in vročino ter odpornost na
kemikalije. Za dodatno zaščito pred
vročino in rezi je na hrbtišču kaširan
še flis iz paraamidnih vlaken.
▪ Notranjost dlani je iz dvojne tkanine
s prevleko iz ogljika in silikona
(Doubleface Ware). Prevlečeni material iz snovi NOMEX® in paraamidnih
vlaken zagotavlja udobje pri nošenju, izjemno odpornost na abrazijo
in zelo dober oprijem na gladkih in
mokrih površinah.
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Membrana

Membrana iz materiala Gore-Tex®
X-TRAFIT Insert poskrbi, da rokavice
ne prepuščajo vode, hkrati pa lahko
koža diha.
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Podloga

Podloga je sestavljena iz kombinacije,
ki je odporna na trganje in rezanje
ter ogenj in vročino iz tkanine
NOMEX Kevlar®.

Odbojni elementi poskrbijo za visoko vidljivost.
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Elastični pregibi za prste olajšajo prijemanje.

Odbojni trakovi rokavic SAFE GRIP 3 so usklajeni z
zaščitno obleko Rosenbauer FIRE MAX 3. Na manšetah
so nameščeni veliki, 5 cm široki odbojni trakovi v
rumeni/srebrni/zlati za boljšo opaznost. Prvič smo na
intervencijskih rokavicah uporabili tudi srebrne odbojne
obrobe na hrbtišču dlani in na pregibih za prste.
Natikanje in snemanje brez drsenja.
Vse plasti materiala so fiksno povezane med sabo. Tako
pri natikanju in snemanju ne pride do popuščanja ali
drsenja notranjosti rokavice.
Odbojni elementi za varno delo.
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SAFE GRIP 3
Zaščitne rokavice podjetja Rosenbauer.
Stopnje zmogljivosti po EN659:2008
Rezultat/stopnja zmogljivosti

Parameter
Abrazija (EN 388)

4

Odpornost na reze (EN 388)

4

Odpornost na nadaljevanje trganja (EN 388)

4

Odpornost na vbode (EN 388)
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Gorljivost (EN 407)

4

Konvekcijska toplota (EN 367/407)
Izsevana toplota (EN ISO 6942)
Kontaktna toplota (EN 702)
Krčenje (ISO 17493)
4

Otip (EN 420)
Snemanje rokavic (EN ISO 15383)
Odpornost na vdor vode (EN 20811)
Vdor tekočin (EN 20811)
Vod tekočih kemikalij (ISO 6530)

Tehnični podatki

Podatki za naročanje SAFE GRIP 3

SAFE GRIP 3 z manšeto
Barva površine

temnomodra

peščene barve

Dolžina

pribl. 350 mm

Velikosti

6 do 12

Strojno pranje

do 60 °C

142750

SAFE GRIP 3, temnomodre, z manšeto

142740

SAFE GRIP 3, temnomodre, s tkano manšeto

142760

SAFE GRIP 3, peščene, z manšeto

SAFE GRIP 3 s tkano manšeto
temnomodra

Dolžina

pribl. 320 mm

Velikosti

6 do 12

Strojno pranje

do 60 °C
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Besedilo in slikovni material nista zavezujoča. Slike lahko vsebujejo posebne različice, ki so na voljo po doplačilu. Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehnološkega razvoja.

VI0948/SAFE GRIP 3_SLO_2020_01_157471

Barva površine

