
Táto rukavica zo syntetickej kože má zosilnený ukazovák. Materiál dlaňovej časti je Microthan  pre
extra trvanlivosť a zadný materiál je nylon. Je vhodná pre jemné montážne práce v suchom a mierne
mastnom prostredí, kde je nevyhnutná dobrá priľnavosť a obratnosť.

®

VLASTNOSTI

Vynikajúco padnúce
Zvlášť pohodlné
Extra pružné
Extrémne citlivosť končekov prstov
Odolné
Vynikajúca priľnavosť

FUNKCIE

Reflexný prvok
Špeciálne prevedenie detailov
Ergonomicky tvarované
Spevnený ukazovák
Tvarované zakrivenie prstov
Neobsahujú chróm
Krátky model
Spevnené švy
Špeciálne navrhnutý palec

MONTÁŽNE RUKAVICE

9100

PRE NAJLEPŠIU PRIĽNAVOSŤ A OBRATNOSŤ

Zistiť viac
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CHRÁNI PRED RIZIKOM
škrabance, rezné zranenia, pľuzgiere, poškriabanie,
kontakt s nečistotami

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA
tmavé prostredia, nečisté prostredia, suché prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA
jemná montáž, montáž, kontrolné práce, obsluha strojov,
budovy a stavebníctvo, truhlárstvo, inštalačné práce,
doprava, riadenie strojov, práca v sklade, práca na letisku,
záhradníctvo, opravárenstvo, práca v papierenskom
priemysle, práca v obchode, inštalácia systémov hvac,
práca s plechom, inžinierstvo

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA
poľnohospodárstvo, celulóza a papier, zdravotnícke
vybavenie a elektronika, sklo, tehly, betón, výroba kovov,
strojové zariadenia a vybavenie, mro, automobilový
priemysel, doprava, energie, logistika, hygienické
zariadenia, servis, maloobchodný predaj

TYP PRÁCE
Ľahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP montážne rukavice
KATEGÓRIA Cat. II
ZBIERKA Pro
MATERIÁL STRANY DLANE Microthan
MATERIÁL HORNEJ ČASTI RUKY Nylon
PODŠÍVKA Nepodšité
DĹŽKA 212-238 mm
FARBA Čierna, Sivá, Žltá
PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/60
TYPY OBALOV Háčik s visačkou
SPÔSOB UZATVÁRANIA Elastické v 180° uhle
ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Polyuretán,
Nylon

®

SÚLAD
Cat. II TP TC 019:2011

Informácie/UIS Krátky model (EN
420)

EN 388:2016
1121X

EN 420
+A1
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