
Aceste mănuși simple, la preț bun, din piele naturală de capră și bumbac/poliester au vârfurile
degetelor ranforsate și sunt potrivite pentru multe tipuri de lucrări de asamblare. Manșeta elastică

menține mănușa în poziție și ușurează punerea și scoaterea.

Mănuși din piele
naturală de capră și

bumbac/poliester
pentru multe tipuri de
lucrări de asamblare.

PROPRIETĂŢI

Durabile
Sensibilitate bună la vârfurile
degetelor
Flexibile
Priză bună

Potrivire bună

CARACTERISTICI

Vârfurile degetelor sunt ranforsate
Degete mari concepute special

MĂNUȘI DE ASAMBLARE

511

MĂNUȘI SIMPLE, LA PREȚ BUN, MANȘETĂ ELASTICĂ

aflați mai multe
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PREVINE RISCUL DE
previne riscul de:, vătămări prin abraziune, băşici,
zgârieturi, julituri, răni, contact cu murdăria

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
medii uscate, medii curate, medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
asamblare, lucrări de inspectare, lucrări de construcţii,
tâmplărie, lucrări de instalare, învelire cu ţigle, pregătirea
terenului, inginerie, lucrări de transport, conducerea
maşinilor, lucrări la depozite de mărfuri, lucrări la
aeroport, lucrări de reparaţii

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
automotive, transportation, building and construction,
logistics, facilities, retail

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări medii

SPECIFICAŢIE

TIP mănuși de asamblare
CATEGORIE Cat. II
MATERIAL PALMĂ Piele naturală de capră
MATERIAL PENTRU PARTEA SUPERIOARĂ A MÂINII

Bumbac, Poliester
LUNGIME 220-280 mm
DEXERIATE 5
CULOARE Alb, Negru
PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/120
TIPURI DE AMBALAJE Cârlig cu etichetă
METODĂ DE ÎNCHIDERE Elasticizat 180°
SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Piele, Bumbac,
Poliester

CONFORMITATE
Cat. II TP TC 019:2011

Informaţii/UIS EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009

MĂRIME ART. NR. EAN

6 511-6 7340118362489

7 511-7 7340118362571

8 511-8 7340118362663

9 511-9 7340118362755

10 511-10 7340118362847

11 511-11 7340118362939

12 511-12 7340118363028
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