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TRABALHO MÉDIO 

M

PROTEÇÃO 
CONTRA CORTES

EDGE® 48-703, custo benefício para aplicações médias 
de trabalho que exigem proteção contra cortes em 
ambientes secos, quentes e
ligeiramente oleosos.

Indústrias
• Automotiva
• Construção Civil
• Máquinas e Equipamentos
• Metalurgia
• Óleo e Gás

Aplicações
• Oficina com prensa de estampagem
• Montagem primária
• Manuseio de peças e placas de metal 
ligeiramente oleosas

Feita com um forro sem costura e punho 
tricotado para um ajuste perfeito em 
aplicações que requerem resistência ao 
corte, à abrasão e resistência termica. A 
luva EDGE® 48-703 fornece boa 
sensibilidade, ajuste e conforto.

O reforço em couro na palma fornece a 
proteção ideal em ambiente onde haja o 
manuseio de peças quentes e com riscos 
ao risco para o trabalhador.

Alternativa eficiente em relação ao custo, 
quando comparada a outros produtos em 
couro, algodão, polietileno de alto 
desempenho (HPPE) ou aramida, evitando 
a sobreposição de luvas.



Padrões de desempenho

Especificações

MARCA DESCRIÇÃO TAM. COMPRIMENTO COR EMBALAGEM

EDGE® 48-703 Tipo: Forro tricotado com estofamento de couro reforçado.  
Material do forro: Polietileno de alta tenacidade, combinada 
com fibra de vidro, Poliester e Spandex.

Material de revestimento: estofamento em couro
Costura feita com fio de aramida

7-11 230 a 265 mm Forro cinza com
cor de couro natural
na palma

12 pares/
embalagem 
plástica
6 embalagens 
plásticas por caixa 
72 pares por caixa 

Código de cores de tamanhos, no remate:

EDGE®  é uma marca registrada pertencente à Ansell Limited ou alguma de suas afiliadas (C) 2014 Ansell Limited. Todos os Direitos reservados.

Nem o presente documento, nem qualquer outra declaração feita no mesmo pela Ansell ou em nome da mesma deverão 
ser interpretados como uma garantia de mercantibilidade de que qualquer produto Ansell será adequado para qualquer 
finalidade específica. A Ansell não assume nenhuma responsabilidade pela serventia ou adequação das luvas selecionadas 
pelo usuário final, com relação a nenhuma aplicação específica.
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Rua das Figueiras 474 – 4º Andar
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48-703

Tamanho 7 Vermelho
Tamanho 8 Amarelo
Tamanho 9 Marrom
Tamanho 10 Preto
Tamanho 11 Azul

EN407

4132XX

EN388

3444

Principais características

• Boa destreza e flexibilidade

• Resistência ao corte médiana e alto nível de proteção à abrasão

• Boa aderência em ambientes secos e ligeiramente oleosos

• O estofamento de couro fornece segurança extra em termos de 
aderência, corte e abrasão. Fornece alto conforto durante 
aplicações de estampagem


