
ALTERNATIEVEN VOOR HANDSCHOENEN VOOR EENMALIG GEBRUIK
Oplossingen voor chemische en mechanische handbescherming

Over Allied Vehicles Group

Allied Vehicles Group is opgericht 
in 1993 en is marktleider op gebied 
van aangepaste voertuigen en 
voertuigen voor speciale doelein-
den in het VK. Allied heeft meer 
dan 680 mensen in dienst in het VK 
en Schotland en is goed voor een 
jaaromzet van meer dan 170 mil-
joen euro. Allied vroeg Ansell begin 
maart 2020 om advies over het op-
zetten van een eigen PBM-afdeling. 
Beide organisaties grepen de kans 
om mechanische handschoenen te 
introduceren als alternatief voor 
nitrilhandschoenen voor eenmalig 
gebruik.

DE HYFLEX® 11-840 IN VERGELIJKING TOT BLAUWE NITRILHANDSCHOENEN 
VOOR EENMALIG GEBRUIK VOOR DE AUTOMOTIVE AFTERMARKET

BEPROEFDE EN GETESTE BESCHERMING

Handschoenen voor eenmalig gebruik van blauw nitril worden veelvuldig gebruikt 
voor verschillende toepassingen in de Automotive Aftermarket sector. Door de huidige 
wereldwijde aanvoerproblemen zag Allied zich genoodzaakt naar alternatieven 
te kijken en na te denken over een overstap op een duurzamere vervanging voor 
wegwerpproducten. Het doel was een oplossing te vinden die kosteneffectief was en 
de ervaring van de dragers verbeterde. Ook moest het alternatief minstens dezelfde 
bescherming bieden om werknemers optimaal te beschermen.

Met behulp van AnsellGUARDIAN®, een gepatenteerde service van Ansell, kreeg 
Allied het inzicht en de informatie die ze nodig hadden om het juiste product voor hun 
behoeften te kiezen.

De HyFlex® 11-840 is herbruikbare handschoen met extra grip die eruit springt door 
extreme duurzaamheid. Ze gaan langer mee bij schurende toepassingen. Deze 
huidvriendelijke handschoenen zijn tevens voorzien van Ansells eigen ZONZ™ Comfort 
Fit Technology, die een uitzonderlijk comfort biedt voor een betere ondersteuning, 
ventilatie en bewegingsvrijheid.

Allied-werknemers kregen monsters zodat wij feedback over het product konden 
verzamelen en analyseren. Vier weken lang gebruikten ze Ansells HyFlex® 11-840 
in plaats van hun gebruikelijke nitrilhandschoen voor eenmalig gebruik en gaven 
ons feedback over het comfort, de duurzaamheid en prestaties van de handschoen. 
Bovendien verliep het hele proces van informatie verzamelen, het rapport en de 
bevindingen indienen virtueel zonder dat men ter plaatse aanwezig hoefde te zijn, 
dankzij een virtuele AnsellGUARDIAN®.

Uit de feedback bleek dat de werknemers in plaats van 3 paar wegwerpnitril-
handschoenen per dag te gebruiken nu 5 dagen lang hetzelfde paar HyFlex® 11-840 
droegen, zonder dat dit ten koste ging van het comfort en de prestaties.

Op basis van de marktprijs van de HyFlex® 11-840 en de nitrilhandschoenen 
voor eenmalig gebruik, was Allied blij te horen dat voor elke werknemer die van 
nitrilhandschoen voor eenmalig gebruik overstapte op HyFlex® 11-840, er een 
indrukwekkende kostenbesparing van 12% werd behaald.

Verder bespaarde Allied zo ook aanzienlijk op afvalverwijdering, want elke werknemer had 
normaal 15 dozen handschoenen voor eenmalig gebruik per jaar nodig, die bij het afval 
belandden. Dankzij de overstap op de HyFlex® 11-840 is de hoeveelheid afval en opslag 
ter plaatse nu gereduceerd. Dit getuigt ervan wat Ansell kan bewerkstelligen om ervoor te 
zorgen dat de gebruiker in meer dan één opzicht baat heeft bij zijn handschoenen.
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Ga voor meer informatie naar www.ansell.com/reusable-options

Wat vinden klanten
“We waren verrast toen we de 
testresultaten zagen en ontdekten 
hoeveel we konden besparen.”

“Onze technici kwamen al snel met 
positieve feedback en vroegen ons 
deze handschoenen direct op voor-
raad te nemen.”

“We zijn ook realistisch genoeg om 
te beseffen dat de HyFlex® 11-840 
niet voor elke toepassing geschikt 
is en dat nitrilhandschoenen nooit 
volledig vervangen zullen worden.”

“Er is echter minder vraag naar nitril 
voor eenmalig gebruik en dat is ook 
belangrijk als toeleveringsketens 
onder druk staan.” 
Chris McKay –  
Group Parts Manager, Allied


