
Jedinečný dizajn tejto rukavice poskytuje prvotriednu obratnosť. Suchý zips je v hornej časti ruky pre
zvýšenú mobilitu. Hánky majú extra pružný materiál a syntetická koža Microthan  poskytuje
vynikajúci úchop. Ergonomické funkcie ako spevnený ukazovák, spevnené švy, spevnené špičky
prstov, tvarované zakrivenie prstov a špeciálne navrhnutý palec dodávajú tejto high-tech
profesionálnej rukavici na precíznu prácu dodatočnú užitočnosť počas dlhých pracovných dní.

®

VLASTNOSTI

Odolné
Vynikajúca priľnavosť

Zvlášť pohodlné
Extra pružné
Extrémne citlivosť končekov prstov
Veľmi priedušné

FUNKCIE

Spevnený ukazovák
Spevnené švy
Neobsahujú chróm
Priedušná farba
Tvarované zakrivenie prstov
Krátky model
Polstrovaná dlaň

Odnímateľné prsty

MONTÁŽNE RUKAVICE
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JEDINEČNÝ DIZAJN POSKYTUJE PRVOTRIEDNU OBRATNOSŤ

Zistiť viac

2023-04-01 Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri

jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a

aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

ejendals.com



CHRÁNI PRED RIZIKOM
odreniny, porezanie, škrabance, rezné zranenia,
poškriabanie, kontakt s nečistotami, vyschnutie,
pľuzgiere, popraskanie, prepichnutie

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA
suché prostredia, čisté prostredia, teplé prostredia,
nečisté prostredia, vlhké prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA
jemná montáž, montáž, truhlárstvo, práca v sklade,
riadenie strojov, práca v obchode, opravárenstvo

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA
výroba kovov, strojové zariadenia a vybavenie, mro,
doprava, energie, budovy a stavebníctvo, logistika,
hygienické zariadenia, servis, maloobchodný predaj,
automobilový priemysel, poľnohospodárstvo, baníctvo,
celulóza a papier

TYP PRÁCE
Ľahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP montážne rukavice
KATEGÓRIA Cat. II
ZBIERKA Pro
MATERIÁL STRANY DLANE Microthan
MATERIÁL HORNEJ ČASTI RUKY Polyester
PODŠÍVKA Nepodšité
DĹŽKA 181-219 mm
OBRATNOSŤ 5
FARBA Čierna, Sivá, Žltá
PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/60
TYPY OBALOV Háčik s visačkou
SPÔSOB UZATVÁRANIA Suchý zips
ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Polyuretán,
Polyester, Nylon

®

SÚLAD
Cat. II TP TC 019:2011

Informácie/UIS Krátky model (EN
420)

EN 388:2016
1121X

EN 420
+A1

VEĽKOSŤ Č. TOV. EAN

7 9140-7 7392626027329

8 9140-8 7392626027336

9 9140-9 7392626027343

10 9140-10 7392626027350

11 9140-11 7392626027367

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

9140

2023-04-01 Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri

jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a

aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

ejendals.com

tel:+462473600
mailto:info@ejendals.com
http://www.ejendals.com/order@ejendals.com

