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FELCO 701
Dit model, gemaakt van HPPE 
breisel, is licht en ergonomisch en 
garandeert een hoge snijweerstand. 
Nitril gecoate vingers en handpalm 
zorgen voor een uitstekende grip en 
weerstand. Geschikt voor nauwkeu-
rig snoeiwerk voor wijnbouwers, 
landschapsarchitecten, fruittelers 
of boomkwekers.

HANDSCHOENEN VOOR EENDER 
WELKE OMSTANDIGHEID

FELCO 702
Dit model is ontwikkeld om de handen 
te beschermen bij intensief gebruik. 
Het is gemaakt van verstevigd leer 
(palm en vingers) met pvc-elementen 
om een betere grip te garanderen. 
De gevoerde rug is gemaakt van 
Spandex, een rekbaar en ademend 
materiaal. Perfect voor het snoeien in 
wijngaarden, landschapsarchitectuur 
of boomkwekerij.

FELCO 703
Dit model is van hoogwaardig perfo-
ratiebestendig leer vervaardigd. Het 
is ideaal voor zware werkzaamhe-
den, snoeien in de tuinbouw, bij 
het tuinieren en in de fruitteelt. Het 
elegante ontwerp is geschikt voor 
elk seizoen. 

 
www.felco.com

U vindt ons ook op de sociale netwerken

STEMPEL VAN DE VERDELER



Certificering EN
Schuurweerstand:  4 op 4
Snijweerstand:  4 op 5
Scheurweerstand :  4 op 4
Perforatieweerstand:   3 op 4

FELCO 701: HIGH-TECH VOOR UW HANDEN

Het model FELCO 701 is zeer goed bestand tegen schuren en 
scheuren en maakt gebruik van 13-maats HPPE-vezels (High 
Performance Polyethylene).

De ‘maat’ verwijst naar de dikte van het weefsel, met als waarde 
het aantal steken per 2,5 cm handschoen. Zo zijn handschoe-
nen van maat 13 zoals de FELCO 701 fijn geweven, wat de 
densiteit en afdichting van het breisel verhoogt.

De palm is gecoat met nitril voor een betere grip en hogere 
weerstand. Een elastische band aan de basis van de 

pols zorgt dat hij perfect op zijn plaats blijft zitten.

FELCO - 75 JAAR GESCHIEDENIS 
EN INNOVATIE

Het merk FELCO staat synoniem voor kwaliteit en 
duurzaamheid bij snoeiprofessionals. Het is het resultaat 
van 75 jaar technologische innovatie ten dienste van zowel 
professionals als particulieren.

EEN SERIE HANDSCHOENEN VOOR 
EEN PERFECT SNOEIRESULTAAT

FELCO lanceert een nieuwe lijn persoonlijke beschermings-
middelen (PBM’s) en een eerste assortiment handschoenen 
bestaande uit de FELCO 701, FELCO 702 en FELCO 703.

Dit nieuwe assortiment handschoenen is ontwikkeld om de 
handen te beschermen tegen het risico op licht lichamelijk 
letsel tijdens snoeiwerkzaamheden. Het vormt een perfecte 
aanvulling op het productassortiment van FELCO.

FELCO handschoenen zijn ontworpen voor professionals en 
particulieren die op zoek zijn naar kwaliteitsbescherming. De 
handschoenen zijn verkrijgbaar in vier verschillende maten (van 
S tot XL). Ze passen zich aan aan de vorm van de hand voor een 
optimaal comfort tijdens alle snoeiwerkzaamheden.
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