
HONEYWELL RIG DOG™ - 
HANDSCHOENEN
Verbeterde handbescherming en comfort  
met CoreNest™-technologie

Handbescherming



Handletsel is een groot probleem in  
zware industriële omgevingen

43%
van alle geregistreerde 
incidenten vond plaats tijdens 
montagewerkzaamheden.3

Waarom werknemers 
klagen over 
handschoenen
1. Onvoldoende bescherming 

2. Slechte grip 

3. Onvoldoende comfort en  
 vingergevoeligheid 

4. Oliepermeatie 

5. Niet duurzaam 

Daarom hebben we handbescherming 
gerevolutioneerd: Rig Dog™ 

We putten uit onze jarenlange ervaring op industriële werkplaatsen om Honeywell Rig Dog™ 

handschoenen te innoveren. Of u nu werkt in olie en gas, mijnbouw, bouw of ander risicovol werk 

doet, Rig Dog™ heeft een gepatenteerd ontwerp dat de comfortabele, heavy-duty bescherming en 

handigheid biedt die uw team nodig heeft om zelfverzekerd en effectief te werken.

Geregistreerde 
industriële letsels

Letsel aan handen

40%60%

Overig lichamelijk 
letsel

1.1 MILJOEN handletsels op  
de werkplaats.1

70% van werknemers met letsel 
droeg geen handschoenen.2

1 Bureau van Arbeidsstatistieken 
2 ISHN (2015) “70% van werknemers die letsel oplopen aan hun handen 

draagt geen handschoenen” 
3 EHS Today (2016) “Letsel aan handen en vingers zijn risico’s in de  

olie- en gasindustrie”



Belangrijkste kenmerken en voordelen  
van Rig Dog™

1.   Verbeterde 
bescherming van 
vingertoppen

4.  Goed zichtbare 
 groene TPR-vingers 
 bieden een “OK”- 
 hand-signaal in 
 lawaaierige 
 applicaties

3.  CoreNest™-technologie: 
composietmaterialen (weefsel met 
sandwichstructuur) ingebracht in de  
TPR (thermoplastisch rubber) voor 
verbeterde schokbestendige  
eigenschappen op de knokkels

5.   Goed zichtbare rode handpalm biedt 
een “STOP”-hand-signaal in lawaaierige 
applicaties

6.   Verkrijgbaar met makkelijk te pakken 
klitteband sluiting of open manchet

7.  Versterkte 
 bescherming 
 gedeelte duim, 
 wijsvinger

2.  Ergonomisch  
 ontwerp voor hoge 
 vingergevoeligheid

8.  Flexibele groeven 
 voor een 
 verhoogde 
 vingergevoeligheid

9.  TPR-dekking op de rug van de hand  
 voor een goede impactbestendigheid

10. Minder stikranden dan bij concurrentie om 
 oliepermeatie tegen te gaan

11.   Meerlagige stoffen voor snij- en 
schuurweerstand en verbeterde grip

12.  Vochtabsorbtie en snelle droge 
binnenvoering

13.  Ventilerend manchet voor verkoelend comfort

Industrieën
 • Olie en gas 

 • Bouw 

 • Spoorwegindustrie 

 • Mijnbouw 

 • Zware industriële

Toepassingen
 • Montage 

 • Boren 

 • Materiaalverwerking 

 • Scheepsbouw
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De lagen van bescherming en comfort
Rig Dog™-handschoenen hebben lagen die speciaal zijn ontworpen voor comfort. De laag 
geweven stof met schuim aan de binnenkant dient als het substraat van TPR op de rug van de 
handschoen voor comfort. De binnenste laag biedt vochtopname en een snelle droogfunctie 
om snel zweet te absorberen en de handen droog te houden. Rig Dog™-handschoenen zijn 
ontworpen met behulp van innovatieve schuimgeweven stof en echte feedback, met de nadruk 
op het comfort van de drager, zelfs tijdens lange, veeleisende diensten. Omdat ze werknemers 
niet beschermd kunnen houden, als werknemers ze niet willen dragen.

Met Honeywell 
CoreNest™-
technologie voor 
impactbescherming
Honeywell’s gepatenteerde honinggraat 

gestructureerde thermoplastische rubber (TPR) 

biedt verbeterde bescherming tegen schokken 

en energieabsorptie op de rug van de hand 

zonder de vingergevoeligheid en het comfort in 

gevaar te brengen.
Honinggraat 

sandwich
Versterkte 

bescherming tegen 
schokken

CoreNest™ 

Impactbestendig materiaal 

(Gepatenteerde Honeywell-

technologie)

Oliegrip

Snijbestendige stof van niveau F

Vochtbeheer

Schuimgeweven comfortabele stof

Geoptimaliseerd impactbestendig rubber 

3 laags multifunctionele stof:



Bewezen betrouwbaar 
De standaardisatie van prestatietests heeft 

het voor veiligheidsmanagers gemakkelijker 

gemaakt om de effectiviteit van verschillende 

veiligheidsuitrustingen te vergelijken, omdat 

deze tests onpartijdig worden uitgevoerd door 

een derde partij.

Dankzij de gepatenteerde CoreNest™-

technologie voldoet Rig Dog™ niet alleen aan  

EN 388 mechanische en impactnormen (P), maar 

presteert het ook 17% beter op impacttests 

dan standaard handschoenmaterialen.  

Rig Dog™-handschoenen zijn ontwikkeld om het 

niveau 2 van bescherming tegen schokken te 

bereiken, volgens ANSI/ISEA 138, dat in 2019  

in de VS zal worden gepubliceerd.

Dat is niet alles. De A6/F niveau snijweerstand, 

niveau 5 vochtregulatie en geen oliepermeatie 

op de handpalm van de handschoenen 

waren ook beter dan bij de andere geteste 

handschoenen.

Rig Dog™ Xtreme
•   Zorgt  voor betere bescherming tegen schokken 
 en biedt comfort met verbeterde grip voor het 
 hanteren van olieachtige oppervlakken 

• Verkrijgbaar met haak-en-lus sluiting en 
 omschuifmanchet 

Flex-groef ontwerp

  

Uitstekende grip bij olie en modder

Heavy-duty impactbescherming



Rig Dog™ Cold Protect
•  Biedt een betere bescherming tegen 

schokken en meer comfort met verbeterde 
grip voor het hanteren van olieachtige 
oppervlakken met EN 511 wintervoering 
voor koude omgevingen tot -20°C 

• Verkrijgbaar met klitteband sluiting of  
 open manchet

Rig Dog™ Waterproof
•  Biedt de bescherming van Xtreme en 

voegt een waterbestendige barrière toe die 
bescherming en comfort biedt bij natte 
toepassingen

  

   



Rig Dog™ Mud Grip
•  Biedt de bescherming van Xtreme, maar 

heeft een extra PU-loopvlakpalm die dikke 
olieachtige modder van oppervlakken 
aftrekt om oppervlakken veiliger vast  
te pakken

  

PRODUCTNAAM REF. OMSCHRIJVING
BESCHERMINGSNIVEAU

MAAT
EN 388:2016 EN 511 EN 420

Rig Dog™  
Xtreme

2332901
Impact P, snijbestendigheid F, 
klitteband sluiting en open manchet Van  

6 tot 11
2332902

Impact P, snijbestendigheid F, 
klitteband sluiting of open manchet

Rig Dog™  
Cold Protect

2332903
Impact P, snijbestendigheid F, 
wintervoering, klitteband sluiting  
en open manchet Van  

6 tot 11

2332904
Impact P, snijbestendigheid F, 
wintervoering, klitteband sluiting  
of open manchet

Rig Dog™  
Waterproof 2332905

Impact P, snijbestendigheid F, 
waterbestendige handschoen, 
klitteband sluiting of open manchet

Van  
6 tot 11

Rig Dog™  
Mud Grip 2332905

Impact P, snijbestendigheid F, 
handpalm op oliebasis voor goede 
grip in modder, klitteband sluiting  
en open manchet

Van  
6 tot 11

• Rig Dog is ontwikkeld om het niveau 2 van impactbescherming te bereiken, volgens ANSI/ISEA 138 
• Verpakking: Elk paar verpakt in individuele polyesterzak. 6 paar per verpakking, 12 verpakkingen in een doos
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VOOR TECHNISCHE VRAGEN 
INDUSTRIAL SAFETY PPE TECHNICAL SUPPORT

Telefoon: 00 800 3344 2803 (gratis calls in Europa)
Telefoon: +44 (0) 1698 647 087 (betaald calls)
Email: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products Benelux BV
BELGIË
Hermeslaan 1H – 1831 Diegem
Tel: +32 (0) 2 728 2117
Fax: +32 (0) 2 728 2396
Email: info-benelux.hsp@honeywell.com

NEDERLAND
Tel: +31 (0) 20 5656 988
Fax: + 31 (0) 20 203 13 17
Email: info-benelux.hsp@honeywell.com 

www.honeywellsafety.com


