
Hanske i syntetisk Microthan +-skinn, ekstra holdbar for tungt monteringsarbeid. Med Tegera
WristControl for arbeid som krever ekstra ergonomisk støtte for håndleddet. God fingertuppfølelse
og perfekt passform. Ergonomiske funksjoner som forsterket pekefinger, forsterkede sømmer,
forhåndsbøyde fingre og en spesialutformet tommel. Ekstra lang og kromfri.

®

BETYDNING

Ekstra behagelig
Svært god passform
Svært slitesterk
Ekstremt godt grep
Smidig
God fingertuppfølelse

TILLEGGSEGENSKAPER

Forsterket pekefinger
Forsterkede sømmer
Spesialutformede detaljer
Ergonomisk utformet
Forbøyde fingrer
Spesialdesignet tommel
Ekstra lang
Håndleddsstøttende
Forsterkede fingertupper
Kromfri

ALLSIDIGE ARBEIDSHANSKER

9196

FOR TUNGT ARBEID, MED HÅNDLEDDSSTØTTE
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MOTVIRKER RISIKO FOR
kromallergi, håndleddsskader, slipeskader, blemmer,
skrubbsår, kutt, kontakt med urenheter, uttørking,
sprukken hud

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER
tørre miljøer, olje og fettede miljøer, skitne miljøer, fuktige
miljøer, glatte miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER
monteringsarbeid, maskinoperatør, bygningsarbeid,
snekkerarbeid, installasjonsarbeid, vvs-
installasjonsarbeid, anleggsarbeid, gartnerarbeid,
transportarbeid, maskinførerarbeid, lagerarbeid,
flyplassarbeid, treindustriarbeid, skogsarbeid,
jordbruksarbeid, hagearbeid, vedlikeholdsarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER
agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete,
metal fabrication, machinery and equipment, mro,
automotive, transportation, utilities, building and
construction, logistics, horeca, facilities, service, retail

TYPE ARBEID
Middels tungt arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Allsidige arbeidshansker
KATEGORI Cat. II
KOLLEKSJON Pro
HÅNDFLATEMATERIALE Microthan +
MATERIALE I HÅNDBAK Polyester
TYKKELSE 0,7 mm
FÔR Uforet
LENGDE 230-265 mm
BEVEGELSEFRIHET 5
GREPDESIGN Diamantmønstret grep
FARGE Grå, Svart, Gul
PAR PER: BUNT/ESKE 6/60
EMBALLASJETYPER Krok med håndtak
LUKKEMETODE Borrelås
MANSJETTSTIL Håndleddsstøttende mansjett
MANSJETTMATERIALE Tekstil
SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Polyuretan, Nylon,
Polyester

®

SAMSVAR
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informasjon/UIS EN
388:2016+A1:2018
2111X

EN ISO 21420:2020

STØRRELSE ART. NR. EAN

6 9196-6 7392626036406

7 9196-7 7392626036413

8 9196-8 7392626036420

9 9196-9 7392626036437

10 9196-10 7392626036444

11 9196-11 7392626036451
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