PERSINFORMATIE STIHL
Veilig, licht en comfortabel
STIHL Protect MS: nieuwe reflecterende kleding met
snijbescherming

Puurs, 31 mei 2018
Met de nieuwe reflecterende kleding met snijbescherming
PROTECT MS combineert STIHL uitstekend draagcomfort en
grote

zichtbaarheid

bij

werkzaamheden

langs

wegen

en

spoorbermen. Het pak bestaat uit een jas en een broek die ook
apart verkrijgbaar zijn.

De ademende, lichte bovenstof met stretch inzetstukken biedt een
grote bewegingsvrijheid. Ook de voorgevormde elleboog- en
kniestukken helpen om comfortabel te kunnen werken. Het
ventilerende materiaal onder de armen en de achterkant van het
dijbeen voert de warmte af. Knieën, ellebogen en schouders zijn
verstevigd en tegen doornen beschermd. De signaleringskleur en de
reflecterende stroken garanderen een goede zichtbaarheid, ook op
onoverzichtelijk terrein of bij slechte weersomstandigheden. De jas en
broek voldoen afzonderlijk aan de waarschuwingsklasse 2 volgens EN
ISO 20471. Als volledige uitrusting (jas en broek) gedragen, voldoet
PROTECT MS aan de vereisten van de hoogste waarschuwingsklasse
3. Voor werken met de kettingzaag zijn de jas en de broek bovendien
op armen en benen en ter hoogte van de borst en de buik voorzien van
inzetstukken

met

snijbescherming

volgens

het

EN

381

beschermingsniveau 1.
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Foto

Praktische details maken het dagelijks werk lichter: zo heeft de jas van
de STIHL Protect MS veiligheidsuitrusting met snijbescherming en
signalisatiekleuren bijvoorbeeld twee borstzakken met ritssluiting. Op
de rug van de jas is een uitsparing voor de veiligheidsgordel. De broek
is uitgerust met twee zijzakken; een achterzak en een duimstokzak.
Foto: STIHL
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Technische gegevens
STIHL Protect MS reflecterende kleding met snijbescherming
Jas

Broek

Kleuren:

Signalisatieoranje met reflecterende strepen
op broek en jas

Waarschuwingsklasse:

Waarschuwingsklasse 2 (EN ISO 20471)
Jas en broek samen: waarschuwingsklasse 3

Snijbescherming:

AVERTICTM Pro-materiaal op armen en benen, en ter
hoogte van de borst en de buik.
AVERTIC DuraTM op de voorzijde van de benen.
Design snijbescherming A
Snijbeschermingsklasse 1 (EN 381)

Eigenschappen:

Lichte bovenstof met stretchzones, voorgevormde
kniestukken (broek) en elleboogstukken (jas).
Bescherming tegen doornen op de ellebogen en de
schouders (jas) en op de knieën (broek).
Ventilerend materiaal onder de armen (jas) en op de
achterkant van de dijbenen (broek).

Gewicht (kg): *
Maten:

1,9

1,4

XS - XXL

S - XXL

Vanaf de lente 2018 te koop bij de dealers.
* Gewicht gebaseerd op maat M
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Over STIHL
De STIHL groep ontwikkelt, produceert en verkoopt motormachines voor de bos- en
landbouw, alsook voor het landschapsonderhoud, de bouwsector en veeleisende
particuliere gebruikers. Het productaanbod wordt aangevuld door het assortiment
tuinmachines van VIKING. De producten worden altijd via de vakhandel die ook voor
de service instaat, op de markt aangeboden – via 37 eigen distributie- en
marketingmaatschappijen,

ongeveer

120

invoerders

en

meer

dan

45.000

vakhandelaars in ruim 160 landen. STIHL is sinds 1971 het best verkochte
kettingzaagmerk ter wereld. De maatschappelijke zetel van de onderneming die in
1926 opgericht werd, ligt in Waiblingen bij Stuttgart. STIHL boekte in 2017 met 15.875
medewerkers een wereldwijde omzet van 3,8 miljard EURO.

Meer informatie over de STIHL groep en persinformatie over de producten van STIHL
kunt u downloaden van op www.stihl.be of www.stihl.nl

Contactpersonen voor de pers:
Martine De Permentier

John Bosmans

Andreas STIHL NV

Andreas STIHL NV

Veurtstraat 117

Veurtstraat 117

B-2870 Puurs

B-2870 Puurs

 +32(0)52 31 55 65

 +32(0)52 31 55 68

martine.de-permentier@stihl.be

 john.bosmans@stihl.be
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