
Luva de Proteção 
para Soldador TIG

Luva de Couro 
Sumig Fire

Luva de Proteção 
para Soldador MIG

Luva de Proteção 
para Soldagem

Modelos para Processo de Soldagem MIG/MAG, 
Processo de Soldagem TIG e Sumig Fire
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Mais de 10 mil clientes atendidos
Mais de 1 milhão de tochas de solda e corte vendidas.
Amplo estoque de peças novas e de reposição
Mais de 60 mil máquinas de solda e corte vendidas.

A Sumig oferece as seguintes linhas de produtos: Tochas de Solda MIG, TIG e Corte Plasma; Máquinas de 
Solda MIG, TIG e Corte Plasma; Células de Solda; Robôs de Solda e Tochas para Robôs de Solda; Automação de 
Soldagem; Extratores de Fumos da Solda; Mesas de Corte Plasma CNC; Acessório e Consumíveis para Soldagem; 
além de uma completa gama de serviços, entitulada Sumig 360.

Os benefícios que você ganha adquirindo produtos SUMIG



SUMIG USA CORPORATION
8600 Commodity Circle #159 
Orlando, FL 32819

+1 800 503 9717
www.sumigusa.com 
sumigusa@sumig.comEd
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2 Matriz: Av. Ângelo Corsetti, 1281

B. Pioneiro | CEP 95042-000
Caxias do Sul - RS
Fone/Fax: (54) 3220 3900 www.sumig.com 

Filial SP: Alameda Vênus, 360 
B. American Park Empresarial NR
CEP 13347-659 | Indaiatuba – SP 
Fone: (19) 4062 8900

LUVA DE PROTEÇÃO PARA SOLDADOR MIG
Luva de proteção MIG em couro com revestimento interno para proteção e conforto do soldador.
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Luva de Proteção para Soldador MIG 
MIG Welding glove (Brown) 1500.3047      

Luva de Proteção para Soldador Sumig Fire     
MIG Reinforced Protection Gloves (yellow) 1500.3005

Luva de segurança em couro especial, raspa tratada, para solda, forração térmica face palmar. Oferece excelente proteção 
em condições de soldagem a um calor elevado. Couro de alta qualidade adiciona destreza extra e um grande ajuste. A 
luva é indicada para trabalhos de soldagem e/ou de alta temperatura, com proteção para até 350ºC. É resistente e também 
conta com excelente desempenho contra agentes mecânicos

Luva de vaqueta na palma, dedos e dorso. Tiras de raspa no dorso e fivela plástica para ajuste. Reforço meia lua em vaqueta 
no punho. A luva possui material de couro macio que não libera plumagens ou outro material nocivo a soldagem. O modelo 
não diminui tanto o tato quanto outras luvas, haja vista que proporciona boa empunhadura. 

LUVA DE PROTEÇÃO PARA SOLDADOR TIG
Luva de proteção TIG em couro de carneiro com mangote.
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Luva de Proteção para Soldador TIG 
MIG Welding glove (Brown) 1500.3046

Luva de vaqueta na palma, dedos e dorso. Tiras de raspa no dorso e fivela plástica para ajuste. Reforço meia lua em vaqueta 
no punho. A luva possui material de couro macio que não libera plumagens ou outro material nocivo a soldagem. O modelo 
não diminui tanto o tato quanto outras luvas, haja vista que proporciona boa empunhadura. 


