
Denne handskes unikke design giver fingerføling i verdensklasse. Burrelukning på håndryggen for
øget mobilitet. Knoerne har ekstra fleksibelt materiale, og det syntetiske Microthan -læder giver et
fremragende greb. Ergonomiske egenskaber som forstærket pegefinger, forstærkede sømme,
forstærkede fingerspidser, forbøjede fingre og en specialdesignet tommelfinger giver ekstra
brugerkomfort på lange arbejdsdage med denne højteknologiske professionelle handske til
præcisionsarbejde.

®

FORKLARING

Slidstærk
Ekstrem god fingerspidsfølelse
Ekstra smidig
Ekstremt godt greb
Ekstra komfortabel
Meget luftig

EKSTRA FUNKTIONER

Kromfri
Forstærket pegefinger
Forstærkede sømme
Ventileret overhånd
Forbøjede fingre
Foret håndryg
Afklippelige fingre
Kort model

MONTAGEHANDSKER
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UNIKT DESIGN GIVER FINGERFØLING I VERDENSKLASSE
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MODVIRKER RISIKO FOR
slidskader, snit/skæreskader, rivsår, hudafskrabninger,
kontakt med snavs, udtørring, vabler, revner i huden,
snitskader

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER
tørre miljøer, rene miljøer, varme miljøer, snavsede miljøer,
fugtige miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER
finmonteringarbejde, montagearbejde, tømrerarbejde,
lagerarbejde, maskinførerarbejde, butiksarbejde,
vedligeholdelsesarbejde

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

ARBEJDSTYPE
Let anvendelse

SPECIFIKATION

TYPE Montagehandsker
KATEGORI Cat. II
KOLLEKTION Pro
HÅNDFLADENS MATERIALE Microthan
MATERIALE I OVERHÅND Polyester
FOR Uforet
LÆNGDE 181-219 mm
FINGERSPIDS NIVEAU 5
FARVE Sort, Grå, Gul
PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 6/60
EMBALLAGETYPER Krog med mærkat
LUKKEMETODE Burrelukning
SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Polyurethan,
Polyester, Nylon

®

OVERHOLDELSE
Cat. II TP TC 019:2011

Information/UIS Kort model (EN 420) EN 388:2016
1121X

EN 420:2003
+A1:2009

STØRRELSE ART. NR 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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