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FELCO 701
Hafif ve ergonomik olan bu HPPE 
elyaf örgü model, kesiklere karşı 
büyük bir dayanıklılık sağlıyor. Nitril 
kaplamalı parmaklar ve el ayası 
mükemmel bir tutunma ve çok iyi 
bir direnç sunuyor. Bağcılar, çevre 
düzenleyicileri, fidan yetiştiriciler 
veya bahçıvanlar için hassas budama 
işlerine uygundur.

HER DURUMA UYGUN ELDIVENLER

FELCO 702
Yoğun kullanım sırasında elleri 
koruma amacıyla geliştirilen bu 
model, mükemmel tutunma sağlamak 
amacıyla PVC eleman takviyeli 
deriden (aya ve parmaklar) üretilir. 
Astarlı sırt, esnek ve nefes alabilen bir 
malzeme olan Spandex’ten üretiliyor. 
Bağcılık, çevre düzenlemesi, fidan 
yetiştiriciliğinde budama işleri için 
mükemmel.

FELCO 703
Delinmeye dayanıklı, üst kalite deri-
den üretilen bu model ağır işler, 
çiçekçilik, bahçıvanlık ve fidan yetiş-
tiriciliğinde budama için idealdir. Şık 
tasarımı ile her mevsime uygundur. 
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Bizi sosyal ağlardan takip edebilirsiniz

DAĞITIMCI KAŞESI



EN sertifikası
Aşınma dayanıklılığı:  4’te 4
Kesik dayanıklılığı:  5’te 4
Yırtılma dayanıklılığı:  4’te 4
Delinme dayanıklılığı:   4’te 3

FELCO 701: ELLERINIZ IÇIN 
YÜKSEK TEKNOLOJI

Aşınma ve yırtılmaya son derece dayanıklı olan FELCO 701 
modeli, 13. Numara HPPE (Yüksek Performanslı Polietilen) 
elyaftan üretiliyor.

“Numara” örgü kalınlığını gösterir; değeri eldivenin 2,5 cm 
başına dikiş sayısıdır. FELCO 701 gibi 13 numaralı eldivenler, 
ince örülmüştür ve bu da dokumanın yoğunluğunu ve sızdır-
mazlığını artırır.

Nitril kaplamalı aya, mükemmel bir tutunma ve daha 
fazla dayanıklılık sağlar. Bilek tabanındaki elastik 

bant mükemmel bir tutuş sağlar. FELCO - 75 YILLIK TARIH VE YENILIKLER

Budama ve kesme uzmanları arasında İsviçre kalitesi 
ve dayanıklılığının eş anlamlısı olan FELCO markası, 75 
yıldır teknolojik yenilikleriyle uzmanların ve amatörlerin 
hizmetindedir.

MÜKEMMEL BUDAMA IÇIN ELDIVEN SERISI

FELCO, yeni bir Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) serisi ve 
FELCO 701, FELCO 702 ve FELCO 703’ten oluşan ilk budama 
eldiveni serisini piyasaya sunuyor.
Budama faaliyetleri sırasında elleri küçük fiziksel yaralanma 
risklerine karşı korumak amacıyla geliştirilen bu yeni eldiven 
serisi, FELCO ürün yelpazesinin doğal bir tamamlayıcısı olma 
özelliği taşıyor.

FELCO eldivenleri, kaliteli koruma isteyen uzmanlara ve amatör-
lere hitap ediyor. 4 farklı ebatta (S ila XL) sunulan eldivenler, el 
yapısına uyum göstererek her budama faaliyetinde optimum 
konfor sunuyor.
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