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Διατίθενται σε μεγέθη S | M | L | XL
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FELCO 701
Αυτό το ελαφρύ και εργονομικό 
μοντέλο με πλέξη από ίνα HPPE 
εγγυάται μεγάλη αντοχή στην κοπή. 
Τα δάχτυλα και η παλάμη του χεριού 
με ενίσχυση νιτριλίου προσφέρουν 
άριστη πρόσφυση και εξαιρετική 
ανθεκτ ικότητα. Προσαρμόζεται 
στις ακριβείς εργασίες κοπής των 
αμπελουργών, των τοπιογράφων, 
των δεντροκαλλιεργητών ή των 
φυτοκόμων.

ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ

FELCO 702
Το μοντέλο αυτό, σχεδιασμένο έτσι 
ώστε να παρέχει προστασία των 
χεριών σε περίπτωση εντατικής 
χρήσης, είναι κατασκευασμένο από 
ενισχυμένο δέρμα (παλάμη και 
δάχτυλα), καθώς και από στοιχεία 
πολυβινυλοχλωριδίου ώστε να 
εξασφαλίζεται καλύτερη πρόσφυση. 
Η ραχιαία επιφάνεια του γαντιού έχει 
διπλή επικάλυψη Spandex, ελαστικό 
υλικό που επιτρέπει τη διέλευση του 
αέρα. Ιδανικό για το κλάδεμα αμπελιού, 
φυσικού τοπίου ή δέντρων.

FELCO 703
Το μοντέλο αυτό, κατασκευασμένο 
από δέρμα υψηλής ποιότητας 
ανθεκτικό στη διάτρηση, είναι ιδανικό 
για βαριές χειρωνακτικές εργασίες και 
για το κλάδεμα στη φυτοκομία, την 
κηπουρική και την δενδροκαλλιέργεια. 
Η κομψή του σχεδίαση προσαρμόζεται 
σε όλες τις εποχές. 

 
www.felco.com

Βρείτε μας επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΟΎ



Πρότυπο EN
Αντοχή στην τριβή:  4 στα 4
Αντοχή στο κόψιμο:  4 στα 5
Αντοχή στη διάσχιση:  4 στα 4
Αντοχή στη διάτρηση:   3 στα 4

FELCO 701: ΎΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

Προσφέροντας εξαιρετική αντοχή στην τριβή και τη 
διάσχιση, το μοντέλο FELCO 701 είναι κατασκευασμένο 
από ίνα HPPE (πολυαιθυλενίου υψηλής απόδοσης) 
13 gauge. Η μονάδα μέτρησης «gauge» υποδεικνύει 
την πυκνότητα ύφανσης, ενώ ο αριθμός υποδεικνύει τον 
αριθμό βελονιών ανά 2,5 cm του γαντιού. Έτσι, ακριβώς 
όπως τα γάντια ύφανσης 13 gauge, τα FELCO 701 είναι 
λεπτής ύφανσης, γεγονός που αυξάνει την πυκνότητα και, 
συνακόλουθα, τη στεγανότητα της πλέξης.

Η παλάμη είναι ενισχυμένη με νιτρίλιο για καλύτερη 
πρόσφυση και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Η 
ελαστική λωρίδα στη βάση του καρπού χαρίζει 
τέλειο κράτημα.

FELCO – ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ 75 ΕΤΏΝ 
ΓΕΜΑΤΗ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Συνώνυμη της ποιότητας και της βιωσιμότητας για 
τους επαγγελματίες του κλαδέματος και της κοπής, 
η επωνυμία FELCO αποτυπώνει μια πορεία 75 ετών 
γεμάτη με τεχνολογικές καινοτομίες στην υπηρεσία των 
επαγγελματιών και των ερασιτεχνών.

Η ΣΕΙΡΑ ΓΑΝΤΙΏΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΤΕΛΕΙΟ ΚΛΑΔΕΜΑ

Η FELCO λανσάρει μια νέα σειρά μέσων ατομικής 
προστασίας (ΜΑΠ) και την πρώτη σειρά γαντιών 
κλαδέματος, η οποία αποτελείται από τα FELCO 701, 
FELCO 702 και FELCO 703.
Σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει προστασία των χεριών 
από μικροτραυματισμούς κατά τη διάρκεια εργασιών 
κλαδέματος, αυτή η νέα σειρά γαντιών αποτελεί φυσικό 
συμπλήρωμα της συλλογής προϊόντων FELCO.

Τα γάντια FELCO απευθύνονται σε επαγγελματίες και 
ερασιτέχνες που αναζητούν προστασία υψηλής ποιότητας. 
Διαθέσιμα σε 4 διαφορετικά μεγέθη (από S έως XL), τα 
γάντια προσαρμόζονται στη μορφολογία του χεριού ώστε 
να προσφέρουν βέλτιστη άνεση σε κάθε εργασία κοπής.


