
Unikalna konstrukcja tej rękawicy zapewnia światowej klasy zręczność. Na wierzchu rękawicy
znajduje się rzep, co zwiększa mobilność. Wyjątkowo elastyczny materiał na kostkach palców,
syntetyczna skóra Microthan  zapewniająca wyjątkowo dobry chwyt. Ergonomiczne funkcje, takie
jak wzmacniany palec wskazujący, wzmocnione szwy, wzmacniane koniuszki palców, profilowane
palce i specjalnie zaprojektowany kciuk, zapewniają dodatkową użyteczność podczas długich dni w
pracy dla tej zaawansowanej technologicznie profesjonalnej rękawicy do prac precyzyjnych.

®

WŁAŚCIWOŚCI

Trwałe
Wyjątkowo dobra wrażliwość

dotykowa
Wyjątkowo elastyczne
Wyjątkowo dobry chwyt
Bardzo wygodne
Wysoka oddychalność

CECHY

Wolne od chromu
Wzmocnienie palca wskazującego
Wzmocnione szwy
Oddychająca wierzchnia część

Wyprofilowane palce
Wyściełane wnętrze dłoni
Opcja odcięcia palców rękawicy
Model krótki

RĘKAWICE MONTAŻOWE

9140

UNIKALNA KONSTRUKCJA ZAPEWNIA ŚWIATOWEJ KLASY ZRĘCZNOŚĆ

Dowiedz się więcej

2023-04-01 Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą

różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie

prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

ejendals.com



ZAPOBIEGA RYZYKU
otarcia, przecięcia, zadrapania, rany szarpane, zadrapania,
kontakt z zanieczyszczeniami, przesuszenie, pęcherze,
spierzchnięcie, nakłucia

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA
środowiska suche, środowiska czyste, środowiska ciepłe,
brudne środowisko, środowiska wilgotne

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA
montaż precyzyjny, montaż, ciesielstwo, prace
magazynowe, prowadzenie maszyn, handel, prace
naprawcze

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

RODZAJE PRAC
Lekkie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice montażowe
KATEGORIA Cat. II
KOLEKCJA Pro
MATERIAŁ SPODU RĘKAWICY Microthan
MATERIAŁ WIERZCHU RĘKAWICY Poliester
PODSZEWKA Bez podszewki
DŁUGOŚĆ 181-219 mm
ZRECZNOSC 5
KOLOR Czarny, Szary, Żółty
LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/60
RODZAJE OPAKOWAŃ Hak z przywieszką

SPOSÓB ZAPINANIA Rzep
SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO

Poliuretan, Poliester, Nylon

®

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
Cat. II TP TC 019:2011

Informacja/Instrukcja
użytkowania

Model krótki (EN
420)

EN 388:2016
1121X

EN 420:2003
+A1:2009

ROZMIAR
NR
PRODUKTUNR.

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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