Rukavice pro svařování
Rukavice pro svařování metodou MIG/MAG/MMA
Všechny rukavice ESAB a Murex mají certifikát CE. Svařovací a montážní rukavice pro velká zatížení
byly testovány a ověřeny orgánem třetí strany. Rukavice jsou výrobky kat. 2.
Zkouška odolnosti proti mechanickému namáhání, např. oděru, řezání, roztrhnutí a průrazu.
Zkouška tepelné odolnosti, např. vystavení otevřenému ohni, kontaktu s teplem, konvekčnímu
ohřevu, sálavému teplu, malým a velkým částicím roztaveného kovu.

Ergonomické rukavice MIG
Tyto nové, vysoce kvalitní rukavice z nabídky ESAB nabízejí zcela
nové pojetí funkčnosti rukavic. Ergonomické přizpůsobení přirozené
poloze ruky zaručuje svářeči zvýšené pohodlí a lepší kvalitu při práci.
Rukavice sedí na ruce perfektně, palcová část je flexibilní a tím se
snižuje tření. S vyztuženými švy, kevlarovým prošíváním a zesílením
palce jsou rukavice velmi kvalitní a nabízí vysokou ochranu svářeče
při práci.
Ergonomické rukavice MIG, L
Ergonomické rukavice MIG, XL

0700 005 043
0700 005 040

Rukavice Basic
Svařovací rukavice vyrobené z vybrané hovězí štípané kůže silné 1,3
mm pro velké zatížení s podšívkou, která poskytuje pohodlí i ochranu.
Úhel připojeného palce zajišťuje pohodlí i pohyblivost při práci. Kat. 2.
Rukavice Basic
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0700 005 007

Rukavice pro svařování
Rukavice Regular
Svařovací rukavice vyrobené z trvanlivé, tepelně odolné, hovězí
štípané kůže, silné 1,3 mm. Vyztužený palec je celý olemovaný,
švy jsou z KEVLARu. Certifikát CE. Kat. 2.
Rukavice Regular

0700 005 008

Rukavice Black
Svařovací rukavice vyrobené z černé, silné hovězí usně. Vysoká
pohyblivost zajištěná pomocí švů z KEVLARu zaručuje odolnost vůči
velkému mechanickému zatížení. Plně olemované, certifikát CE. Kat. 2.
Rukavice Black

0467 222 007

Rukavice Excellent
Svařovací rukavice vyrobené z hovězí štípané kůže a usně
s vatovanou zadní stranou pro zajištění vynikající odolnosti proti
sálavému teplu. Trojitý šev z KEVLARu zajišťuje odolnost rukavice
proti velkému mechanickému namáhání. Palec je zesílený. Kat. 2.
Rukavice EXL, L
Rukavice EXL, XL

0700 005 009
0700 005 029

51

Rukavice pro svařování
Svářečské rukavice Murex
Svářečské rukavice vyrobené z hovězí štípenky o tloušťce 1,2 mm
s vyztuženou dlaní kůží o tloušťce 1,3 mm, nabízejí svářeči odolný
výrobek splňující požadavky pro nejnáročnější průmyslové procesy.
Palec, překryté švy, bavlněná manžeta flaušová, podšívka na dlani.
Schváleno CE EN12477 a EN 388 pro kat. 2 .
Svářečské rukavice vyztužené

0701 415 615

Červené rukavice
Základní rukavice vyrobené z vybrané hovězí štípané kůže
s podšívkou, která poskytuje pohodlí i ochranu. Úhel palce zajišťuje
vysoké pohodlí.
Červené rukavice

0701 380 498

Rukavice pro svařování metodou TIG
Ergonomické svařovací rukavice TIG
Nové, vysoce kvalitní svařovací rukavice ESAB nabízejí zcela nové
požadavky na funkčnost. Ergonomické přizpůsobení přirozené
pozice ruky zaručuje svářeči zvýšené pohodlí a lepší kvalitu při práci.
Rukavice TIG je vyrobena z tenké, vysoce kvalitní kůže a zlepšuje
zručnost svářeče. Rukavice jsou trvanlivé, s obrubou, kevlarovým
prošíváním a zesílením palce.
Ergonomické rukavice TIG, L
Ergonomické rukavice TIG, XL
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0700 005 041
0700 005 042

Rukavice pro svařování
Rukavice TIG Basic
Lehké, klasické rukavice TIG. Kat. 1, jednoduchý design.
Rukavice TIG Basic

0700 653 532

Rukavice TIG Soft
Tenké svařovací rukavice z vepřovicové štípané kůže vhodné pro
aplikace TIG. Mají 13 cm dlouhou koženou manžetu a vyztužený
palec pro zajištění dobrého úchopu. Absence švu ukazováčku
zvyšuje flexibilitu. Plně olemované. Kat. 2.
Rukavice TIG Soft

0700 005 005

Rukavice TIG SuperSoft
Svařovací rukavice výhradně pro aplikace TIG vyrobené z kozí
kůže se švy z KEVLARu. Provedení ukazováčku usnadňuje úchop
různých předmětů. Kožená manžeta je 13 cm dlouhá a absence švu
ukazováčku zvyšuje flexibilitu. Ohebnost při práci je vynikající. Plně
vatované. Kat. 2.
Rukavice TIG SuperSoft

0700 005 006

Rukavice TIG Professional
Kvalitní rukavice TIG s vyztuženým palcem a 13 cm dlouhou koženou
manžetou. Dlaň je celá podšitá kvůli zvýšení pohodlí a ochrany. Kat. 2.
Rukavice TIG Professional

0701 415 963
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Rukavice pro svařování
Žáruvzdorné rukavice
Ochrana ruky
Ochranu ruky je třeba používat společně se svařovací rukavicí slouží
jako tepelný štít proti proti vyzařovanému teplu.
Ochrana ruky

0700 010 009

Heavy Duty Aluminium 250°C
Svařovací rukavice vyrobené z hovězí usně jsou pokryty
pohliníkovaným umělým hedvábím KEVLAR a jsou schopné odolat
sálavé teplotě až do 1000°C. Dlaň je vypodložená materiálem
z keramických vláken o tloušťce 1,3 mm, který je schopný odolávat
kontaktu s teplem do 250°C. Úhel palce zajišťuje pohodlí při práci.
Rukavice mají plně falcované švy. Podšívka je sešitá z KEVLARu.
Hliníkový povrch odráží všechna tepelná záření směrem od uživatele.
Schváleno CE podle EN12477 & EN388 do kategorie 2.
Heavy Duty Aluminium 250°C

0700 005 010

Heavy Duty Aluminium 500°C
Svařovací rukavice vyrobené z hovězí usně jsou pokryty
pohliníkovaným umělým hedvábím KEVLAR a jsou schopné odolat
sálavé teplotě až do 1000°C. Dlaň je vypodložená materiálem
z keramických vláken o tloušťce 1,3 mm, který je schopný odolávat
kontaktu s teplem do 500°C. Úhel palce zajišťuje pohodlí při práci.
Rukavice mají plně falcované švy. Podšívka je sešitá z KEVLARu.
Hliníkový povrch odráží všechna tepelná záření směrem od uživatele.
Schváleno CE podle EN12477 & EN388 do kategorie 2.
Heavy Duty Aluminium 500°C

0700 005 046

Heavy Duty Aluminium 1500°C
Svařovací rukavice vyrobené z hovězí usně jsou pokryty
pohliníkovaným umělým hedvábím KEVLAR a jsou schopné
odolat sálavé teplotě až do 1500°C. Dlaň je vypodložená vysoce
kvalitní kůží o tloušťce 1,3 mm, která je schopný odolávat kontaktu
s teplem 120°C. Rukavice mají plně falcované švy. Podšívka je sešitá
z KEVLARu. Hliníkový povrch odráží všechna tepelná záření směrem
od uživatele. Schváleno CE podle EN12477 & EN388 do kategorie 2.
Heavy Duty Aluminium 1500°C
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0700 005 045

Rukavice pro svařování
Rukavice pro svařování / všeobecné využití
Rukavice Worker do náročných podmínek
Trvanlivé pracovní rukavice vyrobené z vybrané hovězí usně
s bavlněnou podšívkou pro zvýšení pohodlí. Pryžová, vyztužená
manžeta zajišťuje lepší ochranu, palec připojen pod úhlem. Kat. 2.
Rukavice Worker

0700 005 011

Kvalitní rukavice pro montéry
Trvanlivé pracovní rukavice vyrobené z hovězí usně s bavlněnou
podšívkou pro zvýšení pohodlí. Certifikováno CE podle normy
EN 388. Kat. 2.
Kvalitní rukavice pro montéry

0701 415 613
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