
e-Gloves
Isolerende e-handschoen als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM)

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

V2274 e-Glove M EHG 1 paar in een plastic zak
V2275 e-Glove L EHG 1 paar in een plastic zak 
V2276 e-Glove XL EHG 1 paar in een plastic zak

Toepassing

De KENT premium e-handschoenen zijn ontworpen om elektrische en hybride batterijen van een voertuig los 
te koppelen tot een maximale spanning van 1000V. Voordat u aan een elektrische of hybrideauto gaat 
werken, raden we u aan om de voorgeschreven OEM-instructies van het voertuig te volgen. Gelieve ook 
andere veiligheidseisen te volgen en beschermende kleding te dragen indien nodig. 

De e-handschoen is gemaakt van 100% natuurlijk rubber en is zeer comfortabel en flexibel. 

Deze spanningsklasse 0-handschoen biedt bescherming tegen vlambogen voor Klasse 1 volgens de 
standaard EN 61482-1-2. 

Voordelen & Eigenschappen

• 100% natuurlijk rubber – zeer efficiënt en veilig 
• Maximale spanning van 1000V – geschikt om 

batterijen of elektrische systeemspanning los te 
koppelen

• Felgele kleur – visueel heel gemakkelijk te 
herkennen door collega’s 

Instructies

Gelieve de nodige instructies te volgen vóór elk gebruik van deze beschermhandschoenen. 



Product: e-Gloves

Materiaal: 100% natuurlijk rubber

Uiterlijk: Gladde afwerking

Productkleur: Geel

Dikte: 0.198 mm

Lengte: 360 mm

Houdbaarheid: 5 jaar 

Temperatuurbereik: -25 °C tot +55 °C 

Douanetariefcode: 4015 1900

Technische informatie
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VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: 4 Armen-Building, Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:  Breda Business Park II, Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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