
A kesztyű egyedi kialakítása világszínvonalú ujjhasználatot biztosít. A nagyobb mobilitás érdekében
a horog és hurok a felső oldalon kapott helyet. A kézbütykök anyaga extra rugalmas, a Microthan
szintetikus bőr pedig kiváló tapadást biztosít. Ez a csúcstechnológiájú professzionális kesztyű az
olyan ergonomikus funkciók, mint a megerősített mutatóujj, a megerősített varratok, a megerősített
ujjbegyek, az előre ívelt ujjak és a speciálisan kialakított hüvelykujj kitűnően használható a precíziós
munkák során.

®

TULAJDONSÁGOK

Tartós
Kiváló fogást biztosít
Extra kényelmes
Extra rugalmas
Jó ujjbegyérzékenység
Nagyon lélegző

JELLEMZŐK

Megerősített mutatóujj
Megerősített varratok
Krómmentes
Légáteresztő kézhát
Előre ívelt ujjak
Rövid modell
Párnázott tenyérrész
Levehető ujjak

ÖSSZESZERELŐ KESZTYŰK
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EGYEDI KIALAKÍTÁSA EGYEDÜLÁLLÓ UJJHASZNÁLATOT BIZTOSÍT
Tudjon meg többet
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A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL
dörzsölés okozta sérülések, vágás okozta sérülések,
karcolások, sebek, horzsolások, érintkezés
szennyeződéssel, kiszáradás, hólyagok, kirepedezés,
átszúródás

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET
száraz környezetek, tiszta környezetek, meleg
környezetek, piszkos környezetek, nyirkos környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
finom összeszerelés, összeszerelés, ácsmunkák, raktári
munka, gépek vezetése, bolti munka, javítási munkálatok

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK
metal fabrication, machinery and equipment, mro,
transportation, utilities, building and construction,
logistics, facilities, service, retail, automotive, agriculture,
mining, pulp and paper

MUNKA TÍPUSA
Könnyű kesztyűk

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Összeszerelő kesztyűk
KATEGÓRIA Cat. II
KOLLEKCIÓ Pro
TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan
FELSŐRÉSZ ANYAGA Poliészter
BÉLÉS Béleletlen
HOSSZ 181-219 mm
KEZELHETOSÉG 5
SZÍN Fekete, Szürke, Sárga
KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 6/60
CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Akasztó függőcímkével
ZÁRÁSI MÓDSZER Tépőzár
KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Poliuretán,
Poliészter, Nejlon

®

MEGFELELŐSÉG
Cat. II TP TC 019:2011

Információ/UIS Rövid modell (EN
420)

EN 388:2016
1121X

EN 420:2003
+A1:2009

MÉRET CIKKSZÁM EAN

7 9140-7 7392626027329

8 9140-8 7392626027336

9 9140-9 7392626027343

10 9140-10 7392626027350

11 9140-11 7392626027367
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