ESKA Lederhandschuhfabrik
Speciális bevetési kesztyűk
[ Profi kesztyű – Profi gyártótól – Profi felhasználóknak ]
2908 COBRA SEK Bevetési és ereszkedő kesztyű

MŰSZAKI LEÍRÁS
Egy kombinált kialakítású puha kesztyű, amely a
fegyverkezeléshez finom tapintást és hő elleni védelmet jó
fogásbiztonságot biztosít, és alkalmas kötélen való gyors
ereszkedéshez („fats roping”) is.
A COBRA SEK kesztyű anatómiailag előformázva készül.
A tenyérrészen egy a gyártó által szabadalmaztatott
varratkiképzés a varratokat 100 %-osan védi. A kézfejen
az ujjaknál és az ízületeknél speciális Stretch Kevlar®
anyag, a teljes belső felén pedig hidrofobizált (vízálló),
különösen kopásálló NATO-bőr van bevarrva. Az ujjak
kialakítása magas hordási komfortot és hosszú
élettartamot biztosít. A bélésanyag a teljes szárrészen és
a felső részen 100 %-ban fekete/szürke Kevlar®. A kéz
belső felén és az ujjaknál kétrétegű, hőszigetelő Aramidtextíliához kapcsolódó acél-kevlár bélés van bedolgozva.
A felületen egy jó fogást biztosító sima bőrből készült,
amely a hasított bőrrel elentétben tartósabb és
kopásállóbb. A kesztyűt a csukló részen egy pánttal
rendelkezik, amely a biztos kézenmaradást biztosítja ami
különösen ereszkedésnél lehet fontos.
Méretek: 8 / 9 / 10 / 11 / 12

2909 COBRA Bevetési kesztyű

MŰSZAKI LEÍRÁS
Anatómiailag erősen előformázott és ennek megfelelően
szabott speciális védőkesztyű. A kézfej oldali részén
Nomex®, Speciál Stretch Kevlar anyagból, a teljes tenyér
oldali részén az ujjaknál valamint az uak oldalán, pedig
hidrofobizált (vízálló) bőrből készült. A hüvelyujj
ujjbegyénél és a hüvelykujjnál valamint a mutatóujj
hegyénél továbbá a verőér (pulzus) tartományban
Kevlar®-al alábélelt Armotan hasított bőrből készült. A
bélésanyag 100-%-ban fekete/szürke Kevlar®. . A
kesztyűt a csukló részen egy pánt van. Ezen felül a
kesztyű egy speciális varrattal rendelkezik. A felső anyag
NOMEX DELTA CTM amely különösen jó vízlepergető,
lángálló és vegyszerálló, valamint kopásálló valamint
vízhatlan (hidrofobizált) bőr, strech Kevlar és Armotan
hasított bőr. A bélés 100%-ban Kevlar®.
Méretek: 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Forgalmazó: FeWe Biztonságtechnika Kft. 2111 Szada, Arany J. u. 11. Tel: 30/389-9788; Fax: 28/407-599

5027 BALLISTIK

MŰSZAKI LEÍRÁS
Speciális bevetési kesztyű, amely elsősorban egy európai
speciális egység igényei szerint készült. Az ESKA
„BALLISTIK” bevetési kesztyűt az ESKA cég a MEHLER
Technologies speciális textíliákat gyártó német céggel
közösen fejlesztette ki, és a Mehler Vario rendszerből
különböző lágy-ballisztikus betéttel lehet felszerelni. Így
megfelelhet a német 1. védelmi osztálynak, vagy az
amerikai NIF III A védelmi szintnek. A teljes kézhátat –
beleértve a csuklót is – egy a betétek fogadására
kialakított speciális zseb fedi. A kéz teljes belső része
valamit az ujjaknál hidrofobizált (vízhatlan) bőrrel van
bevonva. A belső kézen és a teljes mutatóujjon az
Armotan bőrből készült kiegészítő szegély a jó fogást
biztosítja. A kesztyű jó rögzíthetőségét a csuklótájon egy
körbefutó pánt szolgálja. A kesztyű bőrrel érintkező
részein XStatic® Liner-el vannak bélelve. Az XStatic®
anyag antisztatikus és antibakteriális tulajdonságokkal
rendelkezik és nagyon jó hőmérsékletkiegyenlítést
továbbá szagtalanságot biztosít. A BALLISTIK bevetési
kesztyű kiváló védelmet kínál repeszek ellen. Véd a kéz
felső részén és egyidejűleg semmilyen korlátozást nem
jelent a fegyverhasználatnál.
Méretek: 8 / 9 / 10 / 11 / 12

5083 GSOD Bevetési kesztyű

MŰSZAKI LEÍRÁS
Különösen nagy ütésvédelmet biztosít és a kéz belső
részén vágásnak is ellenáll. Anatómiailag előre formázott
és speciálisan varrott kesztyű. Speciális Kevlar/X-Static
anyaggal bélelve, amely hőálló, antisztatikus és
antibakteriális tulajdonságokkel rendelkezik.
A kéz felső részén:
A csukló tartományában (az ujjak tövétől a pántig) egy
Memory Kevlar® anyagból készült ütéselnyelő
védőpárnák vannak elhelyezve. Az ujjak ízületeit
elmozduló Memory ütéselnyelő betétek védik. A kisujjnál
a kesztyű speciálisan a fegyverhasználathoz van
kialakítva. A csuklónál párnázott hevederrel lehet a
kesztyűt rögzíteni.
A kéz belső részén:
A tenyérrészen hidrofobizált (vízálló) NATO bőrrel van
bevonva, és ezen felül még acél-vágásvédelemmel is el
van látva.
Hüvelyujj.
A hüvelykujjat szintén ütéselnyelő párnák védik.
Valamennyi bedolgozott anyag hőálló. A felhasználó
igénye szerint további egyedi módosítások lehetségesek.
A GSOD bevetési kesztyű jól szemlélteti az ESKA cég
kompetenciáját és innovációs képességét a
kesztyűkészítés területén.
Választhatóan Goretex® membránnal vagy anélkül is
rendelhető.
Méretek: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
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