
Уникалният дизайн на тези ръкавици осигурява сръчност от световна класа. Лентата за

закопчаване е на горната част на дланта за повишена подвижност. Кокалчетата са от

изключително гъвкав материал, а синтетичната кожа Microthan  осигурява отличен захват.
Ергономичните функции като подсилен показалец, подсилени шевове, подсилени върхове на

пръстите, предварително извити пръсти и специално проектиран палец добавят допълнителна

използваемост през дългите работни дни за тези високотехнологични професионални

ръкавици за прецизна работа.
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СВОЙСТВА

Издръжливост

Отличен захват

Невероятно удобни

Допълнителна гъвкавост

Изключително добра

чувствителност на пръстите

С отлични дишащи качества

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подсилен показалец

Подсилени шевове

Без съдържание на хром

Дишаща горна част

Предварително извити пръсти

Къс модел

Подплатена длан

Подвижни пръсти

МОНТАЖНИ РЪКАВИЦИ
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ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ
нараняване от износване, нараняване от порязване,
одраскване, разкъсвания, ожулвания, контакт със

замърсявания, изсушаване, мехури, напукване,
пробождане

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА
суха среда, чиста среда, топла среда, мръсна среда,
влажна среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

прецизно сглобяване, сглобяване, дърводелство,
работа в склад, управление на машини, работа в
магазин, ремонтни дейности

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА
металообработка, машини и оборудване, поддръжка

и ремонт, транспорт, комунални услуги, сгради и
строителство, логистика, помощна дейност,
обслужване, търговия на дребно, автомобили,
селско стопанство, минна индустрия, пулпа и хартия

ВИД РЪКАВИЦИ
Лека работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Монтажни ръкавици

КАТЕГОРИЯ Cat. II
КОЛЕКЦИЯ Pro
МАТЕРИАЛ НА РЪКАВИЦАТА ОТКЪМ ДЛАНТА

Microthan
МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ НА РЪКАВИЦАТА

Полиестер

ПОДПЛАТА Без подплата

ДЪЛЖИНА 181-219 mm
СРЪЧНОСТ 5
ЦВЯТ Черно, Сиво, Жълто

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 6/60
ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Закачалка с висящ етикет

МЕТОД НА ЗАКОПЧАВАНЕ Лента за закопчаване

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА

ЧАСТ Полиуретан, Полиестер, Найлон

®

СЪОТВЕТСТВИЕ

Cat. II TP TC 019:2011

Информация/UIS Къс модел (EN
420)

EN 388:2016
1121X

EN 420
+A1

РАЗМЕР
АРТИКУЛ

№
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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