
Rukavice z materiálu Microthan  s mnoha šikovnými detaily pro lepší ergonomii. Díky hladkému
střihu, dobré citlivosti konečků prstů a vynikajícímu úchopu jsou tyto rukavice ideální pro lehčí a
přesnou práci v mnoha různých prostředích. Rukavice má zesílený ukazovák, zesílené švy,
ergonomicky tvarované předem ohnuté prsty a speciální provedení palce.

®

VLASTNOSTI

Dokonale padne
Vynikající úchop
Mimořádně pohodlná
Mimořádně přizpůsobivá
Neobyčejně dobrá citlivost
konečků prstů

VLASTNOSTI

Ergonomicky tvarovaná
Zesílený ukazovák
Předem ohnuté prsty
Neobsahuje chrom
Krátký model
Zesílené švy
Speciální provedení palce
Speciální provedení detailů
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DOKONALE PADNOU S VYNIKAJÍCÍM ÚCHOPEM
Zjistit více

2022-12-05 Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od

skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo

aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.
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CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY
alergie na chrom, odřeniny, puchýře, oděrky, škrábance,
tržné rány, kontakt s nečistotou, vysychání, rozpraskání,
statická elektřina

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ
suchá prostředí, čistá prostředí, vlhká prostředí,
prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ
jemná montáž, montážní práce, inspekční práce, ovládání
strojů

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ
automotive, logistics

TYP PRÁCE
Lehké práce

SPECIFIKACE

TYP Montážní rukavice 
KATEGORIE Cat. II
KOLEKCE Pro
MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan
MATERIÁL VRCHNÍ ČÁSTI Polyester
PODŠÍVKA Bez podšívky
DÉLKA 216-253 mm
BARVA Černá, Žlutá, Bílá
POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/60
TYPY BALENÍ Spojené nití
ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°
SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Polyuretan, Nylon,
Uhlíková vlákna, Polyester

®

PLNĚNÍ NOREM
Cat. II TP TC 019:2011

Informace/pokyny
pro uživatele

Krátký model (EN
420)

EN 388:2016
0011X

EN 420:2003
+A1:2009
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