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FELCO 701
Denne lette og ergonomiske model 
i stikket HPPE-fiber garanterer en 
høj modstandsevne over for snit. 
Fingrene og håndfladen imprægne-
ret med nitril giver et fremragende 
greb og en meget god mods -
tandsevne. Er egnet til præcise 
beskæringsopgaver, som vinavlere, 
anlægsgartnere, frugtavlere eller 
gartnere skal udføre.

HANDSKER TIL ENHVER SITUATION

FELCO 702
Denne model er udviklet til at beskytte 
hænderne under intensiv brug. Den 
er fremstillet i forstærket læder 
(håndflade og fingre) samt elementer 
i PVC for at garantere et bedre greb. 
Den forede håndryg er i Spandex, et 
strækbart og åndbart materiale. Den 
er perfekt til beskæring inden for 
vinavl eller frugtavl og på planteskoler.

FELCO 703
Denne model er fremstillet i læder af 
høj kvalitet, som modstår perforering. 
Den er ideel til krævende opgaver, 
beskæring inden for frugtavl, gartneri 
og planteskoler. Det elegante design 
passer til alle sæsoner. 

 
www.felco.com

Du kan også finde os på de sociale netværk

FORHANDLERENS STEMPEL



EN-certificering
Modstandsevne over for slitage:  4 ud af 4
Modstandsevne over for snit:  4 ud af 5
Modstandsevne over for iturivning:  4 ud af 4
Modstandsevne over for perforering:   3 ud af 4

FELCO 701: HØJTEKNOLOGI 
TIL DINE HÆNDER

FELCO  701 modellen er meget modstandsdygtig over for 
slitage og iturivning og fremstillet af en gauge 13 HPPE-fiber 
(High Performance Polyethylene).

”Gauge” er et mål for vævningens tykkelse, idet dens værdi 
svarer til antal sting pr. 2,5 cm handske. En gauge 13 handske 
som FELCO 701 er således meget fintvævet, hvilket øger dens 
tæthed og vandtæthed.

Håndfladen er imprægneret med nitril for bedre greb 
og større styrke. Et elastikbånd ved håndleddet 

giver en perfekt fastholdelse. FELCO- 75 ÅRS HISTORIE 
OG INNOVATIONER

Felco står for kvalitet og holdbarhed hos beskærefolket, 
både professionelle og private. Det er resultatet af 75 år med 
teknologiske innovationer, til fordel for alle der arbejder med 
beskæring.

NYT SORTIMENT AF HANDSKER FRA FELCO

FELCO lancerer nyt sortiment af personlige værnemidler (PPE) 
beskæringshandsker, som består af FELCO 701, FELCO 702 
& FELCO 703.
Det nye handskesortiment er udviklet til at beskytte hænderne 
mod mindre fysiske skader under beskæring, go er et naturligt 
supplement til Felcó s produkter.

FELCO-handsker er beregnet til både erhvervsdrivende og 
privatpersoner, som ønsker en beskyttelse af høj kvalitet. 
Handskerne findes i 4 størrelser (fra S til XL) og tilpasser sig 
efter håndens morfologi for at give optimal komfort under alle 
beskæringer.
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