
Je pevnosť uchopenia novým 
bezpečnostným prvkom?  

Toto bude pravdepodobne najkratší 
článok na svete, pretože odpoveď 
na otázku je áno: pevnosť uchope-
nia je naozaj nový bezpečnostný pr-
vok. Ale prečo môže ponúknuť pev-
nosť uchopenia užívateľovi rukavíc 
väčšiu bezpečnosť? Rukavice pred-
sa vždy mali určitú pevnosť uchope-
nia, tak ako to môže byť nová vec? 
Odpoveď na túto otázku má do čine-
nia s typom uchopenia, spôsobom, 
akým je dosiahnutý a dodatočnými 
výhodami, ktoré ponúka. Každý vý-
robca pneumatík vám povie, že vý-
kon bez priľnavosti neznamená nič. 
Je nutné optimalizovať priľnavosť na 
podmienky povrchu vozovky alebo 
trate a rukavice sa v tomto ničím ne-
líšia.    

Odolnosť voči prerezaniu  

Odpoveďou na časté rezné porane-
nia je vyrobenie rukavíc s vyššou 
úrovňou odolnosti voči prerezaniu. 
Avšak, zvyšovanie odolnosti proti 
prerezaniu často rieši len dôsledok, 
t.j. porezanie, nie však príčinu prob-
lému, t.j. pohyb. Koniec koncov je to 
pohyb predmetu, ktorý ruka drží, čo 
často prereže rukavicu. Jednoducho 
povedané, ak ten predmet nevykĺ-
zne, tak nemôže porezať. Pri správ-
nom použití môžu byť rukavice s 
úrovňou odolnosti voči prerezaniu 
ANSI 2 / EN úroveň 3 so správnou 
pevnosťou uchopenia rovnako efek-

tívne, ak nie viac, ako rukavice s 
úrovňou odolnosti voči prerezaniu 
ANSI 4 / EN úroveň 5. Použitie ten-
ších rukavíc taktiež zvýši ich prijatie 
pracovníkmi v dôsledku väčšieho 
pohodlia. 

Pohodlie pracovníkov  

Pohodlie pracovníkov je vždy jednou 
z prvých vecí, ktoré ľudia zvažujú pri 
výbere alebo skúšaní rukavíc. Sú 
pohodlné? Sú dostatočne obratné, 
flexibilné a neznižujú citlivosť hma-
tu? Rukavice, ktoré ponúkajú väčšiu 
odolnosť voči prerezaniu sú často 
hrubšie, čo je na úkor ostatných pa-
rametrov. Je to otázka ochrany voči 
pohodliu. Je dôležité napraviť to, 
pretože hrubé rukavice si pracovníci 
dajú pri jemných prácach dole, v dô-
sledku čoho sú nechránené ruky vy-
stavené riziku porezania. To je dô-
vod, prečo mnoho prípadových 
štúdií príde k záveru, že použitie ru-
kavíc s vyšším stupňom odolnosti 
voči prerezaniu nemusí nevyhnutne 
znížiť mieru úrazovosti.     

Únava ruky 

Už ste zovreli ruku v päsť 100 krát 
po sebe? Ak áno, potom viete, že na 
začiatku je to jednoduché, no neskôr 
je to stále ťažšie. Táto únava je po-
dobná tej, keď vaša ruka niečo zno-
va a znova zdvíha a drží. Prečo? 
Pretože musí použiť silu a sila potre-
buje energiu. U pracovníkov, ktorí 
používajú svoje ruky na výkon prá-

ce, sa to nijako nelíši. S pevnosťou 
uchopenia rukavíc zlepšenou len o 
5% sa suchý zdvih zvýši z 24 kg 
(holé ruky) na 25,26 kg (ruky s ruka-
vicami). U nás v ATG® na to radi na-
zeráme z iného uhla pohľadu. Skôr 
ako o schopnosti zdvihnúť ďalších 
1,26 kg s optimálnou pevnosťou 
uchopenia, hovoríme, že na zdvih-
nutie 1 kg je potrebný tlak len 2,38 
kg namiesto 2,5 kg a tieto malé roz-
diely môžu počas pracovného dňa, 
týždňa, mesiaca a roka (rokov) zna-
menať významný rozdiel. 

Čas na zmenu? 

My v ATG® tomu veríme. Ľudia nie 
vždy mali optimálne pracovné po-
môcky a zvykli si na to, že potiahnu-
té rukavice odolné voči rezu sú z 
polyuretánu. Všetky rukavice z poly-
uretánu nie sú priedušné, nesedia 
dobre, nevydržia dlho a často obsa-
hujú škodlivé chemikálie. Inšpirovali 
sme sa, aby sme pre túto oblasť vy-
tvorili niečo úplne nové, založené na 
základných hodnotách MaxiFlex®, a 
vytvorili sme prvú prevratnú biomi-
metickú rukavicu odolnú voči prere-
zaniu MaxiFlex® CutTM. 

Viac informácií môžete nájsť na www.atg-glovesolutions.com
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