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Tegangan V~ 230 
Daya W 3500
Ukuran (L x W x H) mm 470 x 285 x 320 sem barra de guia
Temperatura °C 50 – 600
peso kg 15
Velocidade m/min 1 – 7.5
Largura Terminal de  
soldagem mm 40

roofer RW3400 costura de solda de 40 mm com tomada CEE de 16 A:  145.590
Incluídos na compra: recipiente resistente para armazenamento,  
elemento de aquecimento sobressalente Weldy e escova com cerdas  
de latão   

energy 1600 kit de soldagem de sobreposição ferramenta manual  
de ar quente (230 V) com tomada EU: 130.468
(incluindo bocal largo com 20 mm e 40 mm mais rolo de pressão) 

Nomor pesanan

Data spesifikasi roofer RW3400
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a soldadora leve profissional para telhados a soldadora leve profissional para telhados

CH-6056 Kaegiswil
Switzerland

WELDY AG
Galileo-Strasse 10

NOVO!

Agen penjualan dan perbaikan

Dalam rangka program riset dan pengembangan, spesifikasi diatas dapat berubah tanpa pemberitahuan awal.
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roofer RW3400
Uma soldadora de ar quente conve-
niente que supera qualquer grande 
máquina em relação à qualidade da 
soldagem: conveniente, simples e boa!

O bocal de solda mais largo, com 40 mm, 
cumpre os padrões internacionais de in-
stalação de telhados. 

O peso elevado diretamente acima do rolo 
de contato resulta em costuras de solda 
de alta qualidade.

Com um potente soprador de ar quente 
de 3400 W para atingir a temperatura e o 
volume de ar desejados. 

Raio laser integrado para fácil controle da 
máquina. 

•	 Velocidade de soldagem livremente  
 ajustável de até 7,5 m/min 
•	 Feito para materiais de TPO e de PVC 
•	 Acionamento e início de soldagem  
 automáticos 
•	 Barra-guia e dispositivo de elevação  
 para um fácil manuseio 
•	 Temperatura de soldagem livremente  
 ajustável

O suplemento ideal para os dispositivos de colocação de telhados WELDY

Kit de soldagem por sobreposição WELDY 
energy 1600

Estojo de armazenamento perfeito para todas 
as ferramentas necessárias (incluído com a 
compra)

A mais leve na categoria!  
(apenas 15 kg) 


