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Originalna TOPLIFE kakovost z optimirano geometrijo in dolgo življenjsko dobo.
Široka rezilna plošča in glava, z ročajem iz medenine.

Rezalni kot: 140º
Odmik ravnila: 2,5 mm.

 
Št. artikla  EM

101 192 293  kos

Rezilo za steklo z oljno mazalko Silberschnitt® 5000

 

Pripomoček za dviganje kotnih letev za dvig letev, npr. nosilnih letev za steklo brez 
pritisnih mest, za odpiranje pločevink, z ostrim robom za strganje kita ali ostankov 
barve. Ostra konica doseže še tako majhen kot za razrezanje silikonskih rež. 

Zaključek je iz kovine, odporen na udarce.

 
Št. artikla  EM

101 192 328  kos

Pripomoček za dvig kotnih letev BEPo Multi Tool

 

Za dvig stekla.

 

Št. artikla  EM

101 192 332  kos

Ročaj iz umetne mase za dvig stekla

 

To je najmočnejše vakuumsko držalo z ročajem v tej seriji držal za steklo. S povečanim 
območjem prijema. Primeren za vse materiale z ravnimi in s plinotesnimi površinami, 
npr. steklo, umetno maso (plastiko), kovino, prevlečen les, marmor itd.

Odobreno pri TÜV in potrjeno z oznako GS.

 
Št. artikla ø mm Nosilna moč kg EM

101 192 345 120 100 kos

Vakuumsko držalo za steklo s tremi prijemi

22,99 EUR

6,99 EUR

13,99 EUR
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Brezšivno stkani rokav za zaščito rok pred urezi. Zračen material, ki diha. Odlično 
prileganje in visoka pregibnost (za udobno nošenje). 

Najvišji zaščitni razred pred urezi stopnje 4C. 

Certificirano s strani Öko-Tex®, brez silikona. Debelina materiala: 1,00 mm.

Področja uporabe: montaže, delo z ostrimi robovi ali neposnetimi pločevinami, 
rokovanje z noži, avtomobilska industrija.

Material: najlon tkanina
Norma: EN 388

Št. artikla Dolžina mm EM

101 174 979 400 par

Zaščita za roke MaxiCut Ultra 89-5740
                                            

EN 388

3442C

Kakovost: 2-slojna, 100% bela celuloza, perforirana, z 303 mm 1500 lističev,
premer jedra je 60 mm.

Področje uporabe: 
za splošno čiščenje v delavnicah, industriji, šolah, kopalnicah, pisarnah. 

Brisače so primerne za čiščenje steklenih površin in keramike.

 
Št. artikla  EM

107 860 830  PK

Papirnata brisača Special Papernet, bela, 2-slojna

 

Poliuretan premaz na brezšivni, kakovostni polietilenski tkanini, odporni na reze. 
Dobre lastnosti, zaščitni razred stopnje 4C. Dlan in prstne konice premazane s 
poliuretanskim premazom. Anatomsko oblikovane. Odličen občutek otipa zaradi 
„tankega” PU-premaza. Lahko se perejo z blagimi pralnimi sredstvi do 40 °C.

Področje uporabe: splošno delo s srednjimi nevarnostmi za ureze, rokovanje z 
ostrimi robovi predmetov ali materialov, delo v rahlo vlažnih ali oljnatih območjih, 
delo kjer je otip zelo pomemben.

Material: 13 Gauge HDPE tkanina proti urezom
Premaz: poliuretan
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Št. artikla Velikost Barva Koda barve EM

101 174 977 10 siva rumena par

101 174 976 9 siva bela par

Zaščitne rokavice pred urezi Agil Cut Mid 0936

 

EN 388

4442C


