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R-PGL Mănuși de protecție pentru scule electri
ce

Mănuși de protecție cu pernițe speciale pentru a reduce nivelul de vibrații atunci
când lucrați cu scule electrice

Certificat

Informaţii despre produs

Caracteristici
•	 Fabricate  din materiale  de calitate  înaltă,

precum  pielea  sintetică,  pentru  a proteja
mâinile  în timpul  lucrului

•	 Sistemul  de reglare  previne  alunecarea
mănușii  în timpul  utilizării

•	 Pernițele  speciale  din interiorul  mănușii
asigură  o aderență  mai bună și reduc  nive
lul  de vibrații  transmis  de sculele  electri
ce, astfel  încât  lucrul  să nu devină  o po
vară

•	 Întăritura  la articulația  degetului  mare îm
piedică  frecarea  materialului  atunci  când
lucrați  cu unelte  electrice

Aplicații
•	 Proiectate  pentru  a vă proteja

mâinile  și pentru  a vă oferi  un
confort  și un control  ridicat
atunci  când lucrați  cu scule
electrice
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Produse corespondente
•	 R-PRH18-S  Rotopercutor  SDS-Plus  pe acumu

lator  de 18 V
•	 R-PRH18-XS  Rotopercutor  SDS-Plus  pe acumu

lator  de 18 V
•	 R-PIW18-S  Cheie  de impact  de 18V și cuplu  de

1000Nm pentru  bulonare  și ancorare
•	 R-PIW18-XS  Cheie  de impact  de 18V și cuplu

de 1000Nm pentru  bulonare  și ancorare
•	 R-PID18-S  Șurubelniță  cu impact  din clasa

compactă  de 18V, cuplu  de 210Nm și mandrină
hexagonală  1/4"  pentru  sarcini  medii

•	 R-PID18-XS  Șurubelniță  cu impact  din clasa
compactă  de 18V, cuplu  de 210Nm și mandrină
hexagonală  1/4"  pentru  sarcini  medii

•	 R-PDD18-S  Șurubelniță  pe acumulator  18V și
cuplu  60Nm

•	 R-PDD18-XS  Șurubelniță  pe acumulator  18V și
cuplu  60Nm

•	 R-PDS18-S  Șurubelniță  pe acumulator  de 18 V,
cu 5000 rpm, pentru  aplicații  de fixare  în
gips-carton

•	 R-PDS18-XS  Șurubelniță  pe acumulator  de 18
V, cu 5000 rpm, pentru  aplicații  de fixare  în
gips-carton

•	 R-PAG18-S  Polizor  unghiular  cu acumulator  de
18V (fără  perii)  pentru  tăiere  și polizare  folo
sind discuri  cu diametrul  de până la 125 mm

•	 R-PAG18-XS  Polizor  unghiular  cu acumulator
de 18V (fără  perii)  pentru  tăiere  și polizare  fo
losind  discuri  cu diametrul  de până la 125 mm

Date tehnice

Index Dimensiuni
Greutatea cutiei Greutate exterioară

EAN
kg kg

R-PGL-01-09 9" 0.10 12.00 5906675469034

R-PGL-01-10 10" 0.10 12.00 5906675469041


