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CAPACETE
KOSCHU

Capacete de trabalho

• DIN EN 397
• Concha em PP
• Suspensão de 4 pontos
• ajuste de fivelas
• Espaço lateral para acessórios
• amortecimento de choque (<5kn)
• pouco inflamável (>5 s)
• resistente a temperaturas (> -10 < 50)

985.0021 265,0 225,0 160,0 330

Capacete de trabalho

• DIN EN 397
• plástico especial

117.1608 290,0 225,0 175,0 370

117.1609 290,0 225,0 175,0 370

117.1610 290,0 225,0 175,0 370

Mala de transporte para capacete de trabalho

• em napa vermelha
• com alça de transporte

117.1612 500,0 480,0 500

PROTEÇÃO OCULAR
AUGSCHU

Viseira protetora

• DIN EN 166
• Aro em alumínio
• Material da viseira: PC
• adequado para capacetes comum no mercado
• Armação em alumínio
• Ajuste do tamanho é feito através da banda de mola    

985.0024 200,0 280

Viseira protetora para eletricista

• DIN EN 166
• testado quanto a falhas do arco elétrico conforme DGUV 
GS-ET-29 limiar de teste W(LBP)= 318 kJ (corresponde à 
corrente de curto-circuito prospectivo do teste 7 kA/ 0,5s) 
EN 166

• testado complementarmente quanto a falhas de arco elétrico 
conforme ASTM F2178, ATPV: 7,0 cal/cm²

• reprodução natural das cores através de visor transparente, 
sem tom de cor

• índice de reprodução de cores > 90% 
• transmissão de luz > 70%
• adequado para capacetes de eletricista comuns no mercado
• gel anti-condensação incluído no conteúdo fornecido
• ajuste do tamanho é feito através do elástico

117.1796 Classe 2 525

Capacete de soldador

• comuta automaticamente de claro para escuro, assim que se 
dá a ignição do arco de luz

• com células solares de alta qualidade deixa de ser necessá-
rio a substituição da bateria

• equipado com interruptor de sensibilidade e atraso para pas-
sagem de escuro para claro, para evitar olhos de soldador, 
quando é soldado com um valor de amperagem elevado

• possibilidade de comutação rápida para soldar pingos e 
pontos

• interruptor seletor para tempo de desexcitação
• faixa para a cabeça robusta com ajuste múltiplo
• proteção completa do pescoço
• proteção facial conforme EN 175 / proteção ocular conforme 
EN379 1/2/1

Dados técnicos:
Tempo de reação à comutação: 1/25.000 s

atraso de 0,6 S

Visor: 98 x 40 mm (3.7/8” x 1.5/8”)

Medidas da cassete: 110 x 90 x 9 mm (4.3/8” x 3.1/2” x 0,35”)

Alimentação de corrente: Bateria de lítio +células solares

Proteção UV/IV: conforme EN169/ até DIN 16

Seleção de cores: com regulação contínua de DIN 9-13

Regulação standard da luz: DIN 3 (4)

Temperatura de funcionamento: -5°C até +55°C

Temperatura de armazenamento: -20°C até +70°C

310.0180 330,0 200,0 200,0 830
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Capacete de soldador com luz de testa integrada

• ideal para áreas de trabalho escuras com más condições de 
iluminação

• comuta automaticamente de claro para escuro, assim que se 
dá a ignição do arco de luz

• com células solares de alta qualidade deixa de ser necessá-
rio a substituição da bateria

• equipado com interruptor de sensibilidade e atraso para pas-
sagem de escuro para claro, para evitar olhos de soldador, 
quando é soldado com um valor de amperagem elevado

• possibilidade de comutação rápida para soldar pingos e 
pontos

• interruptor seletor para tempo de desexcitação
• faixa para a cabeça robusta com ajuste múltiplo
• proteção completa do pescoço
• proteção facial conforme EN 175 / proteção ocular conforme 
EN379 1/2/1

• 3 Watt CREE Chip Power LED
• Fluxo luminoso 100 Lumen
• com alcance luminoso até 100 m
• feixe de luz variável entre projetor e luz dispersa
• com botão multifunções (1W / 3W / Piscar)
• luz inclinável em 5 níveis de fixação
• protegido contra salpicos de água conforme IPX3 
• aprox. 3 horas de iluminação
• inclui 3 pilhas AAA de 1,5V

Dados técnicos:
Tempo de reação à comutação: 1/25.000 s

atraso de 0,6 S

Visor: 98 x 40 mm (3.7/8” x 1.5/8”)

Medidas da cassete: 110 x 90 x 9 mm (4.3/8” x 3.1/2” x 0,35”)

Alimentação de corrente: Bateria de lítio +células solares

Proteção UV/IV: conforme EN169/ até DIN 16

Seleção de cores: com regulação contínua de DIN 9-13

Regulação standard da luz: DIN 3 (4)

Temperatura de funcionamento: -5°C até +55°C

Temperatura de armazenamento: -20°C até +70°C

Alcance de iluminação: max. 100,0 m

Força de iluminação: 3 W

310.0185 330,0 200,0 200,0 575

Óculos de proteção - laranja com auriculares 

• lentes em tons de laranja
• compensa a mudança rápida de luz e sombra
• adequado para utilização contínua
• com proteção contra UV
• design desportivo
• extremamente resistente a riscos
• protege em trabalhos de lixagem, rotação e fresagem
• ajuste ideal
• lente em policarbonato
• incluindo auriculares com corda
• CE / EN 352-2
• em 100% poliuretano
• Redução no nível de ruído: 33 dB

310.0161 Óculos de proteção - laranja com auriculares 30

Óculos de proteção - amarelos com auriculares 

• tonalidade amarela para aumento do contraste
• adequado para utilização contínua
• com proteção contra UV
• design desportivo
• extremamente resistente a riscos
• protege em trabalhos de lixagem, rotação e fresagem
• ajuste ideal
• lente em policarbonato
• incluindo auriculares com corda
• CE / EN 352-2
• em 100% poliuretano
• Redução no nível de ruído: 33 dB

310.0166
Óculos de proteção - amarelos com 

auriculares 
30

Óculos de proteção - pretos com auriculares 

• lentes escurecidas em tons de cinzento
• adequado para utilização contínua
• com proteção contra UV
• design desportivo
• extremamente resistente a riscos
• protege em trabalhos de lixagem, rotação e fresagem
• ajuste ideal
• lente em policarbonato
• incluindo auriculares com corda
• CE / EN 352-2
• em 100% poliuretano
• Redução no nível de ruído: 33 dB

310.0171 Óculos de proteção - pretos com auriculares 30

Óculos de proteção transparentes com auriculares 

• lentes incolores
• adequado para utilização contínua
• com proteção contra UV
• design desportivo
• extremamente resistente a riscos
• protege em trabalhos de lixagem, rotação e fresagem
• ajuste ideal
• lente em policarbonato
• incluindo auriculares com corda
• CE / EN 352-2
• em 100% poliuretano
• Redução no nível de ruído: 33 dB

310.0176
Óculos de proteção transparentes com 

auriculares 
30

Óculos de proteção transparentes

• EN 166
• adequado para quem usa óculos
• com furos de ventilação para uma visibilidade sem condensação
• chassis fixo
• com ganchos para orelhas
• lente em policarbonato

310.0110 Óculos de proteção transparentes 45

Óculos de proteção com faixa de borracha - 
transparentes

• EN 166
• adequado para quem usa óculos
• com furos de ventilação para uma visibilidade sem condensação
• elástico ajustável
• com armação macia em PVC
• lente em policarbonato

310.0120
Óculos de proteção com faixa de borracha - 

transparentes
75

Óculos de proteção com fita de borracha-transparente 
com ventilação

• CE EN 166
• com 4 aberturas de ventilação
• adequado para quem usa óculos
• com furos de ventilação para uma visibilidade sem conden-
sação

• elástico ajustável
• com armação macia em PVC
• lente em policarbonato

310.0112
Óculos de proteção com fita de borracha-

-transparente com ventilação
75
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PROTETORES AUDITIVOS
GEHSCHU

Auriculares em PU, sem fio

• 20 pares
• CE / EN 352-2
• em 100% poliuretano
• sem corda
• Redução no nível de ruído: 33 dB

985.7050 20 pares 550

Auriculares em PU, com fio

• 20 pares
• CE / EN 352-2
• em 100% poliuretano
• com corda
• Redução no nível de ruído: 33 dB

985.7051 20 pares 50

Auriculares em PU, com fio e cabeça em forma de 
cogumelo

• 20 pares
• CE / EN 352-2
• em 100% poliuretano
• com corda
• com cabeça em formato de cogumelo
• Redução no nível de ruído: 33 dB

985.7055 20 pares 80

Protetor auricular em cápsula com aro para cabeça, 
vermelho

• CE / EN 352-1
• com auriculares ajustáveis e com acolchoado macio
• cápsulas com ajuste rápido contínuo
• redução no nível de ruído: 19 dB

310.0130
Protetor auricular em cápsula com aro para 

cabeça, vermelho
200

Protetor auricular em cápsula com aro para cabeça, azul

• CE / EN 352-1
• com auriculares ajustáveis e com acolchoado macio
• cápsulas com ajuste rápido contínuo
• redução no nível de ruído: 25 dB

310.0131
Protetor auricular em cápsula com aro para 

cabeça, azul
181

Protetor auricular em cápsula eletrónica com armação 
- preto

• com microfone integrado
• protege do ruído contínuo e de ruídos de impulso até 85 dB
• possibilidade de registo de sinais de aviso através de 
microfone

• controlo do volume através de botão rotativo

310.0135
Protetor auricular em cápsula eletrónica com 

armação - preto
250

PROTEÇÃO DE SOLDADOR
SCHWEISCHU

Casaco para soldador

• fecho de couro duplo à frente
• com fecho de velcro
• mangas ajustáveis
• Colarinho com forro e com fecho de velcro para proteção 
complementar

• Bolso interior

985.7000 L 1,80

985.7001 XL 1,80

985.7002 XXL 1,82

985.7003 XXXL 1,82

Avental de soldador

• em couro bovino
• Comprimento ajustável
• Tamanho da cintura ajustável
• Bolso no peito

985.7019 L 910,0 775

985.7020 XL 1080,0 775

M
AXO

LIT

SO
LU

Ç
Ã

O PR
O

FISSIO
N

A
L



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

i737

Mangas em pele

• castanho escuro
• em couro fissurado
• extremidades com cós em borracha

985.7021 400,0 2 320

Mangas em pele

• castanho claro
• em couro fissurado
• extremidades com cós em borracha

985.7022 400,0 2 335

Luvas em pele para soldador

• em couro fissurado
• agradável de usar e confortável
• aplicável em aplicações com calor
• com mangas abertas

985.7034 8 365

985.7035 9 365

985.7036 10 365

985.7037 11 365

Luvas em pele para soldador compridas

• em couro fissurado
• extracomprido
• agradável de usar e confortável
• aplicável em aplicações com calor
• com mangas abertas

985.7038 8 495

985.7039 9 495

985.7040 10 495

985.7041 11 495

Mantas anti-chamas

• sem amianto
• reduz o risco de incêndio
• com aplicação muito flexível
• boa capacidade de moldagem

610.3350 330,0 500,0 700 330

610.3351 460,0 800,0 700 650

610.3399 1500,0 2000,0 600 2110

Chassis para painel de proteção para soldador

• armação muito robusta em tubos de aço
• com rodízios de direção
• com articulação rotativa de 360°

985.7026 1780,0 1780,0 4,50

Lona de proteção de soldador

• resistente contra raios UV, chamas e desgaste
• Bordas com olhais distanciados 30 cm
• sem armação

985.7027 1740,0 1740,0 1,72

985.7028 1740,0 1740,0 1,72

985.7029 1740,0 1740,0 1,72
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PROTEÇÃO DAS MÃOS
HANDSCH

Luvas descartáveis em vinil, azul

• apenas para aplicação com riscos mínimos
• em vinil
• com revestimento pulverizado
• ajuste muito confortável
• aconchegante e confortável
• utilizável em aplicações com alimentos, em hospitais e 
laboratórios

310.0465 7 100 peças 0,80

310.0466 8 100 peças 0,90

310.0467 9 100 peças 1,00

310.0468 10 100 peças 1,10

Luvas de micro-malha fina, brancas

• CE / EN 388 [1131]
• ajuste muito confortável
• especialmente permeável ao ar
• com revestimento em PU no lado da palma da mão
• muito adequado para trabalhos com peças pequenas
• logótipo impresso

310.0450 9 12 pares 385

310.0455 10 12 pares 435

310.0460 11 12 pares 482

Luvas de micro-malha fina, pretas

• CE / EN 388 [1131]
• ajuste muito confortável
• especialmente permeável ao ar
• com revestimento em PU no lado da palma da mão
• muito adequado para trabalhos com peças pequenas
• logótipo impresso

310.0470 9 12 pares 398

310.0475 10 12 pares 430

310.0480 11 12 pares 445

Regulamentos e regras para a proteção das mãos

Para encontrar de modo seguro e rápido a luva de proteção correta, que é a mais adequada para as suas áreas de trabalho, os nossos produtos estão subdivididos por categorias. 
Deste modo encontrará de modo fiável a luva que satisfaz a suas necessidades:

I - perigo de ferimentos reduzido
proteção fácil e mecânica contra a suor, impressões digitais, etc.

II - perigo de ferimentos concreto
proteção excelente contra a carga mecânica

III - danos irreversíveis e perigo de vida
mais elevada proteção contra cargas químicas, bacteriológicas, térmicas e estáticas

Proteção química completa (EN 374)
Protecção química simples (EN 374)
para luvas impermeáveis com baixa protecção contra 
substâncias químicas

Protecção fria (EN 511)

Protecção contra o calor e o fogo (EN 407)

Protecção contra radiações ionizantes (EN 421)

Protecção contra a contaminação radioactiva (EN 421)

Nota Folheto Informativo (EN 420)

adequados para a transformação de alimentos

A protecção contra riscos mecânicos (EN 388)
aplica-se às seguintes cargas físicas e mecânicas:

• Resistência à abrasão
  Número de ciclos necessários para esfregar a luva

• Resistência aos cortes
  Número de ciclos necessários para cortar a luva

• Resistência ao rasgamento
  A força necessária para rasgar a luva

• Resistência à perfuração
  Força necessária para furar a luva
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Luvas

• CE / EN 388 [3142]
• costas da mão em poliéster
• palma da mão constituída por nitrilo
• ajuste muito confortável
• especialmente permeável ao ar
• agradável de usar

310.0416 8 60

310.0417 9 65

310.0418 10 70

Luvas

• CE / EN 388 [2142]
• em nitrilo
• com padrão de nódulos em silicone na área da palma da mão
• agradável de usar
• com punho elástico

310.0431 8 60

310.0432 9 65

310.0433 10 70

Luvas, resistentes ao corte

• CE / EN 388 [4343]
• com revestimento em poliuretano
• com resistência especial ao corte
• muito adequado para trabalhos com peças pequenas
• ajuste muito confortável
• com punho elástico
• com fecho de velcro

310.0441 8 60

310.0442 9 65

310.0443 10 70

Luvas, extremamente resistentes ao corte

• CE / EN 388 [3542]
• costas da mão revestido a poliuretano
• palma da mão constituída por fibra de vidro
• revestimento compatível com ecrã tátil para operação de 
Smartphones e tablets

• extremamente resistentes ao corte
• muito adequado para trabalhos com peças pequenas
• ajuste muito confortável
• agradável de usar
• com punho elástico

310.0446 8 100

310.0447 9 110

310.0448 10 125

Luvas de proteção contra químicos

• CE / EN 388 [4232] / EN 374 GKL
• em nitrilo
• forrado a Jersey
• aplicável em situações de trabalhos difíceis e perigosos
• adequado para trabalhos com químicos, óleos e massas 
consistentes

• com mangas abertas

310.0421 8 140

310.0422 9 155

310.0423 10 165

Luvas de inverno

• CE / EN 388 [2142] / EN 511 12X
• em látex e tecido sintético
• ajuste muito confortável
• especialmente permeável ao ar
• agradável de usar
• ideal para o inverno
• muito adequado para trabalhos com frio
• com fecho de velcro

310.0411 8 110

310.0412 9 120

310.0413 10 135
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Luvas em pele para soldador

• em couro fissurado
• agradável de usar e confortável
• aplicável em aplicações com calor
• com mangas abertas

985.7034 8 365

985.7035 9 365

985.7036 10 365

985.7037 11 365

Luvas em pele para soldador compridas

• em couro fissurado
• extracomprido
• agradável de usar e confortável
• aplicável em aplicações com calor
• com mangas abertas

985.7038 8 495

985.7039 9 495

985.7040 10 495

985.7041 11 495

Luvas de mecânico

• CE / EN 388 [2121]
• de aplicação universal para trabalho e tempos livres
• agradável de usar no trabalho com peças pequenas
• com padrão de nódulos em silicone na área da palma da mão
• com punho elástico
• com fecho de velcro

310.0350 9 85

310.0355 10 90

310.0360 11 95

Luvas de mecânico em pele

• CE / EN 388 [2111]
• de aplicação universal para trabalho e tempos livres
• agradável de usar no trabalho com peças pequenas
• interior em couro sintético
• com aplicações amortecedoras de vibração
• com punho elástico
• com fecho de velcro

310.0250 9 95

310.0255 10 95

310.0260 11 100

Luva de proteção de eletricista com isolamento de 
proteção em latex natural

• luvas de látex dielétricas
• isolamento conforme DIN EN 60903
• com ajuste anatómico
• com tratamento antialérgico
• com bordo direito
• embalado protegido de UV

Para a absorção da humidade da pele e melhor arejamento, 
recomenda-se a utilização de luvas interiores.

Atenção: São necessárias luvas de revestimento para prote-
ção mecânica!

117.2315 1,0 8 0 400,0 215

117.1662 1,0 10 0 400,0 215

117.1661 1,0 9 0 400,0 215

117.1762 2,0 10 0 410,0 470

117.1756 1,0 9 00 410,0 168

117.1757 1,0 10 00 410,0 189

117.2316 1,0 11 0 400,0 215

Luva de proteção de eletricista com isolamento de 
proteção em latex natural

• luvas de látex dielétricas
• isolamento conforme DIN EN 60903
• com ajuste anatómico
• com tratamento antialérgico
• com bordo direito
• embalado protegido de UV

Para a absorção da humidade da pele e melhor arejamento, 
recomenda-se a utilização de luvas interiores.

Atenção: São necessárias luvas de revestimento para prote-
ção mecânica!

117.1663 1,0 9 0 360,0 215

117.1664 1,0 10 0 360,0 215

117.1132 2,0 10 1 360,0 250

117.1133 2,0 10 3 410,0 690

117.1134 2,5 10 4 410,0 890
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CALÇAS DE TRABALHO
ARBHOSEN

Calções de trabalho

• com uma multiplicidade de bolsos
• Logótipo bordado
• lavável até 60°

Material:
65% algodão 
35% poliéster

985.0660 48 380

985.0661 50 405

985.0662 52 435

985.0663 56 470

985.0664 60 500

Calças de trabalho

• com aplicações elásticas no cós
• com laço para martelo
• com uma multiplicidade de bolsos
• Logótipo bordado

Material:
65% algodão 
35% poliéster

985.0670 48 660

985.0671 50 685

985.0672 52 705

985.0673 56 800

985.0674 60 750

Jardineiras de trabalho

• com uma multiplicidade de bolsos
• alças ajustáveis com fechos de mola
• regulação ajustável da largura na perna
• Logótipo bordado

Material:
65% algodão 
35% poliéster

985.0650 48 930

985.0651 50 900

985.0652 52 915

985.0653 56 935

985.0654 60 980

FATO DE MACACO
OVERALL

Fato de macaco, vermelho/preto

• com fecho de correr
• com uma multiplicidade de bolsos
• com acolchoados nos joelhos
• Logótipo bordado
• lavável até 30°

Material:
35% algodão  
65% poliéster

100391 M 1,10

100392 L 1,20

100393 XL 1,30

100394 XXL 1,40

Fato de macaco Racing

• com fecho de correr
• com uma multiplicidade de bolsos
• com acolchoados nos joelhos
• Logótipo bordado
• lavável até 30°

Material:
100% algodão

985.0940 M 1,35

985.0941 L 1,39

985.0942 XL 1,45

985.0943 XXL 1,49
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