
HyFlex ®

Een optimale productiviteit 
dankzij de grote beweeglijkheid 
en de superieure snijweerstand Intermediair Ontwerp

Gebreide en gecoate handschoen voor algemeen gebruik
De HyFlex  11-625, 11-627, 11-628 en 11-630 & 11-638 vormen een perfect evenwicht tussen comfort en 
een superieure snijweerstand, hierdoor kunnen voorwerpen veilig gemanipuleerd worden. Het 
resultaat: de gebruikers kunnen rekenen op een hoge en noodzakelijke bescherming tegen snijwonden 
zonder dat hun beweeglijkheid of productiviteit in het gedrang komt. De vier modellen zijn geschikt 
voor gebruik in droge omgevingen of in omgevingen waar beperkte hoeveelheden olie gebruikt worden. 
Welk model u kiest, hangt gewoon af van de mate van snijweerstand die voor de opdracht vereist is.

®

Aanbevolen gebruik

• metaal- en glasindustrie

• luchtvaart

• autoproductie

• wit goed

• spuiten en persen van 
kunststoffen

Hoge snijweerstand

De voeringen van de HyFlex  
11-625, 11-627, 11-628 en 11-630 
& 11-638 hebben een innovatieve 
garenstructuur met een 
optimaal gehalte Dyneema . 
Dat biedt een hoge mate van 
snijweerstand zodat de 
gebruikers veilig kunnen werken 
in allerlei toepassingen 
(controle, manipulatie, 
assemblage) waarbij contact met 
scherpe voorwerpen mogelijk is.

Een uitzonderlijk 
comfort

De Lycra in de voering van beide 

modellen, alsook de 
polyurethaan coating zorgen 
voor een uitstekende soepelheid 
en een goede pasvorm zodat de 
handschoenen gemakkelijk acht 
uur lang te dragen zijn. 

Een stevige greep en 
een lange levensduur

De specifieke samenstelling van 
de polyurethaan coating geeft de 
gebruiker een stevige greep op 
droge of lichtjes geoliede 
voorwerpen. Daardoor 
vermindert ook de kans op 
snijwonden bij het manipuleren 
van scherpe stukken. �De PU-
samenstelling verhoogt tevens de 
schuurweerstand van het 
werkvlak van de handschoen. 
Dankzij de grijze coatings en 
voeringen blijven de 
handschoenen er langer mooi 
uitzien en moeten ze minder 
snel vervangen worden.

Bijzonder productief 
en veilig

De combinatie van de goede 
snijbescherming, de grote 
soepelheid en de uitstekende 
pasvorm heeft een positieve 
impact op de productiviteit van 
de gebruikers: ze kunnen nu 
immers veilig werken en 
behouden tegelijk hun 
beweeglijkheid.

Hoe kiest u tussen de 
HyFlex  11-625, 11-
627, 11-628 en 11-
630 & 11-638?

De onderstaande tabel maakt de 
verschillen duidelijk tussen de 
HyFlex  11-625, 11-627, 11-628 
en 11-630 & 11-638. Als u 
behoefte hebt aan een 
snijweerstand van niveau 3 in 
combinatie met maximale 
beweeglijkheid en een zeer 
goede zichtbaarheid van elke 
vervuiling in een schone 

omgeving, dan is de HyFlex  11-
625 uw beste keuze. Kies de 
HyFlex  11-627 als de vereisten 
vergelijkbaar zijn, maar de 
toepassingen iets sterker 
vervuild. Als u armbescherming 
nodig hebt, geeft u de voorkeur 
aan de HyFlex  11-628. Als uw 
medewerkers scherpe metalen 
onderdelen van meer dan 50 cm 
en 600 g gewicht moeten 
manipuleren (bijv. in de 
grafische en papierindustrie, bij 
het wegnemen van materiaal na 
het spuitgieten in de 
kunststoffensector of bij werk 
aan persen) dan is de HyFlex  
11-630 & 11-638 het juiste 
antwoord.

Verpakking

12 paar per polyesterzak, 12 
polyesterzakken per karton
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Specificaties

Referentie Beschrijving EN-maat Lengte Kleur

11-625
Palm met PU gecoat. Voering in Dyneema®, Lycra® en grijs nylon. 

Gebreide manchet
6, 7, 8, 9, 10 203-270 mm Wit

11-627
Palm met PU gecoat. Voering in Dyneema®, Lycra® en grijs nylon. 

Gebreide manchet
6-11 203-270 mm Grijs

11-628
Palm met PU gecoat. Voering in Dyneema®, Lycra® en grijs nylon. 

Gebreide manchet
6-11 270-320 mm Grijs

11-630
Palm met PU gecoat. Voering in Kevlar®, Lycra®, grijs nylon & 

katoen. Gebreide manchet.
6-11 220-270 mm Grijs

11-638
Palm met PU gecoat. Voering in Kevlar®, Lycra®, grijs nylon & 

katoen. Gebreide manchet.
6-11 290-340 mm Grijs

11-619:3121
11-624:4342
11-625:4342
11-627:4342

11-628:4342
11-630:4443
11-638:4443D
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