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foiler ETLfoiler ETL
Nomor pesanan

energy 3400 dan 1600

Alat hot air WELDY

•	 Alat profesional untuk kerja manual

•	 Tambahan ideal pada alat las 
    hot air WELDY

•	 Suhu hingga 650°C

•	 Pilihan asesoris yang lengkap

•	 Ideal untuk kerja perbaikan

Penambalan atau pekerjaan lainnyaOverlap welding

Contoh aplikasi alat hot air

Fl
ye

r f
oi

le
r_

ET
_L

as
er

_I
D

_0
7.

20
14

•	 Blower udara panas yang kuat 3400 W

•	 Welding nozzle lebar 40 mm

•	 Pengelasan kualitas tinggi

•	 Mengelas bahan membrane atap 
    yang tebal

•	 Tongkat pemandu untuk kemudahaan 
    pengunaan

tarper TW3400

•	 Mesin las meja

•	 Untuk pabrik penutup truk dan 
    bahan industri

•	 Kecepatan tinggi 3 – 28 m/min
•	 Penggunaan mudah untuk    
 pengelasan overlap dan hem/pipa

insta SM3

Mitra Penjualan dan Servis Anda:

Mesin las udara panas yang kuat dan tahan lama untuk terpal dan spanduk

Dengan fitur 

tambahan!

CH-6056 Kaegiswil
Switzerland

WELDY AG
Galileo-Strasse 10

foiler ETL 20 mm weld seam, steker CN: 148.229

foiler ETL 30 mm weld seam, steker CN: 148.230

Aksesoris tidak termasuk dalam pembelian: 
Berat tambahan untuk Weldy foiler ETL (3 kg) 131.849

energy 1600 set alat udara panas untuk overlap welding (230 V)  
dengan steker EU:  
(termasuk nozzle lebar 20 mm dan 40 mm serta pressure roll)

130.468
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Bagi yang menyayangi bisnisnya !

•	 Awal kemudi dan pengelasan secara  
 otomatis 

•	 Untuk bahan tenda dan cover truk  
 yang tipis dan tebal 
 
•	 Lebar weld seam 20 atau 30 mm  
 sesuai permintaan

•	 Integrasi sinar laser untuk kemudahan  
 kendali mesin

WELDY foiler 
Asli !

Arahan laser untuk presisi lebih

Pilih kecepatan yang sesuai

Penggunaan yang mudah dengan awal ke-
mudi dan welding secara otomatis

•	 Kecepatan las yang dapat diubah  
 hingga 7.5 m/min 

•	 Pengelas udara panas yang kuat 

•	 Tambahan berat untuk penambahan  
 efisiensi 

•	 Blower yang sangat kuat dan tahan  
 lama

Dalam rangka kelanjutan program riset dan pengembangan, spesifikasi diatas dapat berubah tanpa pemberitahuan awal.

Data teknis

Tegangan                             V~ 230
Konsumsi daya W 1700
Suhu    °C 80 - 480
Kecepatan m/min 1.0 - 7.5
Lebar welding seam mm 20 or 30
Ukuran (L × W × H) mm 445 x 276 × 280 
Berat kg 11                                
Kelas proteksi I                          1
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