
Jaleco de Segurança 
para Soldador

Touca para 
Soldador Vermelha

Touca para 
Soldador Fire 

Toucas e Jaleco de Proteção Individual 
para soldador
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Vestuário de 
Proteção Sumig Fire

Touca, Luva e Jaleco Individual 
para soldador

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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TOUCA PARA SOLDADOR VERMELHA
Proteção adicional para o soldador, evita que os respingos de soldagem atinjam a parte superior da cabeça e causem queimaduras.
Foto
Photo

Descrição
Description

Código
Code

Touca para Soldador Tamanho único
Welder Hood 1500.3026   

JALECO DE SEGURANÇA PARA SOLDADOR FIRE
Produzido com material de excelente qualidade, punho com elástico. O fechamento da gola modelo padre com velcro e com grafismos de fogo nas 
mangas. Proteção adicional para o soldador.
Foto
Photo

Descrição
Description

Código
Code

Jaleco de segurança para soldador Tamanho 52 (P)

Jaleco de segurança para soldador Tamanho 54 (M)

Jaleco de segurança para soldador Tamanho 56 (G)

Jaleco de segurança para soldador Tamanho 60 (GG)

1500.3057

1500.3058

1500.3059

1500.3060

TOUCA PARA SOLDADOR FIRE
Proteção adicional para o soldador, evita que os respingos de soldagem atinjam a parte superior da cabeça e causem queimaduras.
Foto
Photo

Descrição
Description

Código
Code

Touca para Soldador Fire Tamanho único
Welder Hood 1500.3025

Cobre a cabeça, testa e nuca com abertura frontal para face. Para proteção contra respingos de solda. Trata-se de um capuz 
de proteção que tem como finalidade proteger o pescoço e cabeça do usuário contra o calor excessivo emitido pela solda. 
A touca árabe é fabricada com tecido de altíssima qualidade, capaz de impedir que fagulhas atinjam a pele e causem danos 
à integridade física do soldador, sem comprometer sua mobilidade e capacidade de trabalho.

Confeccionada em brim na cor preta. Cobre a cabeça, testa e nuca com abertura frontal para face. Para proteção contra 
respingos de solda. Trata-se de um capuz de proteção que tem como finalidade proteger o pescoço e cabeça do usuário 
contra o calor excessivo emitido pela solda. A touca árabe é fabricada com tecido de altíssima qualidade, capaz de impedir 
que fagulhas atinjam a pele e causem danos à integridade física do soldador, sem comprometer sua mobilidade e capacidade 
de trabalho.


