Informações técnicas
Voltagem
Consumo de energia
Temperatura
Fluxo de ar (20 °C)
Velocidade
Largura da costura de solda
Tamanho (C × L × A)
Peso
Classe de proteção I

V~
W
°C
l/min
m/min
mm
mm
kg
		

230
2100
80 – 530
200 – 270
1,0 – 7,5
20 ou 30			
445 x 276 × 280
10,8

foiler
foiler

1

Números do artigo
foiler 20 mm com conector CN:					
foiler 30 mm com conector CN:					

132.000
133.345

Acessórios não inclusos na compra:
Peso adicional para foiler da Weldy (3 kg)				

131.849

soldagem fácil e rápida de outdoors e lonas

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

Weldy foiler_PT_05_2012/11_2014

Seu parceiro de vendas e serviços

info@weldy.com

www.weldy.com

simple. good. affordable.

foiler
Foiler da Weldy - a soldadora de ar quente flexível para outdoors e lonas.

Adicione peso facilmente

Temperatura selecionável de modo eletrônico

Escolha a velocidade desejada

O volume de ar pode ser ajustado

• Velocidade de soldagem de até 7,5 m/min
• Função de resfriamento automático

• Tela para controle do processo
• Três funções de memória

As ferramentas manuais de ar quente da Weldy sugeridas para lonas e outdoors
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