48-700
Luva industrial resistente a cortes para
trabalhos pesados

Corte

Aplicações moderadas

Alto nível de resistência ao corte e à abrasão com
elevado conforto e destreza
As luvas EDGE® 48-700 para trabalhos industriais
proporcionam altos níveis de resistência ao corte,
abrasão e permite boa sensibilidade e ajuste.
Alternativa mais econômica do que luvas de couro
tricotadas com fibra de aramida. São uma opção
mais barata para trabalhos pesados que requerem
alto nível de desempenho ao cortes e boa
resistência à abrasão.
As luvas são feitas com forro sem costura e punho
tricotado de modo a oferecer um bom ajuste em
aplicações resistentes ao corte.
A costura reforçada na base do polegar aumenta a
resistência à abrasão, o que também prolonga a
durabilidade da luva.
Isso significa maior flexibilidade e melhor destreza
dos dedos em comparação com luvas espessas de
couro.
Indústrias
Automotiva
Máquinas e equipamentos
Fabricação de metal
Transformação de alimentos
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Aplicações
Fatiar e cortar
Limpeza e substituição de lâminas de fatiadores em delicatéssens e supermercados
Depenamento e esfolamento
Montagem e acabamento
Montagem de carroceria
Operação de fresadoras
Metalurgia e metais laminados

48-700
Luva industrial resistente a cortes para
trabalhos pesados

Principais características
Bom nível de destreza e flexibilidade
Alto nível de resistência ao corte
Alto nível de resistência à abrasão
Base de polegar reforçada para um desempenho prolongado
CA: 32.718
Normas de desempenho e Conformidade regulamentar
Conformidade com o REACH

3542C

Especificações
MARCA | MODELO

DESCRIÇÃO

Calibre TAMANHO

COMPRIMENTO

COR

EDGE® 48-700

M a t e r i a l d e r e v e s t i m e n t o: N/A
M a t e r i a l d o f o r r o: Polietileno, Fibra torcida, Fibra de
vidro, Poliéster, Elastano
E s t i l o d o p u n h o: Punho tricotado
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210-250 mm, 8,279,84 polegadas

Não
aplicável

6, 7, 8, 9,
10

EMBALAGEM
12 pares/pacote;
12 pacotes/caixa
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