
Het unieke ontwerp van deze handschoen zorgt voor beweeglijkheid van wereldklasse. De
klittenbandsluiting aan de bovenzijde geeft een betere mobiliteit. De knokkels zijn voorzien van
extra flexibel materiaal, en het Microthan  synthetische leer geeft een uitstekende grip.
Ergonomische functies zoals een versterkte wijsvinger, versterkte naden, versterkte vingertoppen,
voorgebogen vingers en een speciaal ontworpen duim maken deze professionele hightech-
handschoen extra geschikt voor precisiewerk tijdens lange werkdagen.

®

EIGENSCHAPPEN

Duurzaam
Extreem goede
vingertopgevoeligheid
Extra flexibel
Uitstekende grip
Extra comfortabel
Zeer ademend

KENMERKEN

Chroomvrij
Versterkte wijsvinger
Versterkte naden
Ademende rugkant
Voorgebogen vingers
Gewatteerde handpalm
Afneembare vingers
Kort model

ASSEMBLAGE HANDSCHOENEN
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VOORKOMT RISICO OP
letsel door schuren, snijwonden, krassen, scheurwonden,
schaafwonden, aanraking met vuil, uitdroging, blaren,
kloven, prikken

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
droge omgevingen, schone omgevingen, warme
omgevingen, vuile omgevingen, vochtige omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
fijne assemblage, assemblage, timmerwerk,
magazijnwerk, machine besturen, winkelwerkzaamheden,
reparatiewerkzaamheden

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

TYPE WERKZAAMHEDEN
Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Assemblage handschoenen
CATEGORIE Cat. II
VERZAMELING Pro
MATERIAAL HANDPALM Microthan
MATERIAAL BOVENHAND Polyester
VOERING Niet gevoerd
LENGTE 181-219 mm
MOTORIEK 5
KLEUR Zwart, Grijs, Geel
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/60
VERPAKKINGSTYPEN Haak met hangtag
SLUITMETHODE Klittenband
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Polyurethaan,
Polyester, Nylon

®

NALEVING
Cat. II TP TC 019:2011

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

EN 420:2003
+A1:2009

AFMETING 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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