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Disponíveis no tamanho S | M | L | XL
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FELCO 701
Leve e ergonómico, este modelo 
em malha de fibra HPPE garante 
uma grande resistência ao corte. Os 
dedos e a palma da mão revestidos 
de nitrilo oferecem-lhe uma exce-
lente aderência e ótima resistência. 
Adaptado aos trabalhos precisos de 
corte para viticultores, paisagistas, 
arboricultores ou viveiristas.

LUVAS PARA CADA SITUAÇÃO

FELCO 702
Desenvolvido para proteger as mãos 
durante uma utilização intensiva, 
este modelo é fabricado em couro 
reforçado (palma e dedos) com 
elementos em PVC para assegurar 
uma melhor aderência. As costas 
duplas são de Spandex, um material 
extensível e respirável. Perfeito 
para o corte na vinha, paisagista ou 
arborícola.

FELCO 703
Fabricado em couro de qualidade 
superior e resistente às perfura-
ções, este modelo é ideal para os 
trabalhos pesados, o corte em horti-
cultura, jardinagem e arboricultura. O 
design elegante adapta-se a todas as 
estações. 

 
www.felco.com

Encontre-nos também nas redes sociais

SELO DO DISTRIBUIDOR



Certificação EN
Resistência à abrasão:  4 em 4
Resistência ao corte:  4 em 5
Resistência à rutura:  4 em 4
Resistência à perfuração:   3 em 4

FELCO 701: DA ALTA TECNOLOGIA 
PARA AS SUAS MÃOS

Muito resistente à abrasão e à rutura, o modelo FELCO 701 
é fabricado numa fibra HPPE (polietileno de elevado desem-
penho) de nível 13.

O nível designa a espessura da tecelagem, sendo o seu valor 
indicado pelo número de pontos por 2,5 cm de luva. Desta 
forma, as luvas de nível 13 como a FELCO 701 são tecidas 
delicadamente, o que aumenta a densidade bem como a 

estanqueidade da malha.

A palma é revestida de nitrilo para melhor aderên-
cia e resistência acrescida. Uma faixa elástica 

na base do punho permite uma preensão 
perfeita.

FELCO - 75 ANOS DE 
HISTÓRIA E INOVAÇÕES

Sinónimo de qualidade e durabilidade entre os profissionais 
da poda e do corte, a marca FELCO é resultado de 75 anos 
de inovações tecnológicas ao serviço dos profissionais e 
particulares.

UMA GAMA DE LUVAS PARA 
UM CORTE PERFEITO

A FELCO lança uma nova linha de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) e uma primeira gama de luvas de corte consti-
tuída pelas FELCO 701, FELCO 702 e FELCO 703.
Desenvolvida para proteger as mãos dos riscos de ferimentos 
físicos menores durante atividades de corte, esta nova gama 
de luvas constitui um complemento natural à gama de produtos 
FELCO.

As luvas FELCO destinam-se aos profissionais e particulares 
que procuram uma proteção de qualidade. Disponíveis em 4 
tamanhos diferentes (de S a XL), as luvas adaptam-se à morfo-
logia da mão para conforto ideal aquando de cada atividade 
de corte.
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