
Tato ergonomická rukavice ze syntetické kůže Microthan  má zesílené konečky prstů. Dlaňová část
je z materiálu Microthan  pro zvýšení odolnosti s kosočtverečnou texturou pro dobrý úchop a
hřbetní část je z nylonu. Má zapínání na suchý zip pro bezpečnější nasazení a je vhodná pro montážní
práce ve většině odvětví.

®

®

VLASTNOSTI

Velmi odolná
Mimořádně pohodlná
Dobrá citlivost konečků prstů
Dokonale padne
Přizpůsobivá
Vynikající úchop

VLASTNOSTI

Zesílené švy
Výstražné prvky
Zesílený ukazovák
Neobsahuje chrom
Předem ohnuté prsty
Speciální provedení palce
Zesílené konečky prstů
Ergonomicky tvarovaná
Speciální provedení detailů
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PRO VYNIKAJÍCÍ ÚCHOP A BEZPEČÍ KONEČKŮ PRSTŮ
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CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY
alergie na chrom, puchýře, oděrky, škrábance, tržné rány,
kontakt s nečistotou, vysychání, rozpraskání

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

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ
jemná montáž, montážní práce, ovládání strojů, instalační
práce, elektrická instalace, instalace vzduchotechniky,
konstrukční práce, příprava půdy, strojírenství, řízení
strojů, přepravní práce, práce ve skladech, práce na letišti,
lesnické práce, zemědělské práce, zahradnické práce,
opravářské práce

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and
paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication,
machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, utilities, building and construction,
logistics, horeca, facilities, service, retail

TYP PRÁCE
Středně těžké práce

SPECIFIKACE

TYP Montážní rukavice 
KATEGORIE Cat. II
KOLEKCE Pro
MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan +
MATERIÁL VRCHNÍ ČÁSTI Nylon
PODŠÍVKA Bez podšívky
DÉLKA 198-243 mm
ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5
PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura
úchopové části
BARVA Černá, Šedá, Žlutá
POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/60
TYPY BALENÍ Háček s visačkou
ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip
SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Polyuretan, Nylon,
Polyester

®

PLNĚNÍ NOREM
Cat. II TP TC 019:2011

Informace/pokyny
pro uživatele

EN 388:2016
2121X

EN 420:2003
+A1:2009

VELIKOST Č. VÝR EAN

6 9120-6 7392626020825

7 9120-7 7392626020832

8 9120-8 7392626020849

9 9120-9 7392626020856

10 9120-10 7392626020863

11 9120-11 7392626020870
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