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Su distribuidor

 

foiler ETfoiler ETLL
foiler ETL costura de solda de 20 mm, conector CN: 148.229

foiler ETL costura de solda30 mm, conector CN: 148.230 
Peso adicional para WELDY foiler ET (3 kg): 131.849
   
energy 1600 kit de soldagem de sobreposição ferramenta manual   
de ar quente (230 V) com conector EU: 130.468 
(incluindo bocal de ranhura larga com 20 mm e 40 mm mais rolo de pressão) 

Números de encomenda

energy 3400 e1600

Ferramentas manuais de ar quente WELDY

• Ferramentas profissionais para trabalho   
 manual

• O suplemento ideal para  
 soldadoras de ar quente WELDY 

• Temperatura até 650°C

• Vasta gama de acessórios 

• Ideal para trabalhos de reparo 

Remendos de solda ou outros trabalhos 
de reparo

Soldagem de sobreposição

Exemplos de aplicação de ferramenta manual de ar quente

CH-6056 Kaegiswil
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• Soprador de ar quente forte de 3400 W

• Bocal de solda de 40 mm

• Alta qualidade de solda  

• Solda até membranas grossas para cobertura

• Barra-guia para fácil manuseio

power welder 40 mm

Outras soldadoras de ar quente para a indústria de lonas e tecidos industriais

• Máquina de soldagem em mesa fixa

• Para coberturas de caminhões e tecidos 
 industriais fabricante

• Alta velocidade 3 – 28 m/min 
 (projetado para até 36 m/min)
• Fácil manuseio para soldagem de 
 sobreposição e bainha/tubo

insta SM3

WELDY AG
Galileo-Strasse 10

Seu parceiro de vendas e serviços

a soldadora de ar quente durável e poderosa 
para lonas e faixas.

Com recursos 

adicionais!

simples. bom. econômico.
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Para quem gosta de verdade do seu negócio

	Acionamento e início de 
 soldagem automáticos

	Materiais grossos e finos   
 para tendas ou coberturas 
 de caminhão

	Costura de solda de 20 ou 
 30 mm de largura para 
 pedidos diferentes

	Raio laser integrado para  
 fácil controle da máquina

Foiler WELDY: 

o original!

Guia laser para maior precisão

Escolha a velocidade desejada.

Fácil manuseio devido a acionamento 
e início de soldagem automáticos.

• Velocidade de soldagem livremente  
 ajustável até 7,5 m/min     

• Poderosa soldadora de ar quente 

Informações técnicas

Voltagem                             V~ 230         
Consumo de energia             W 1600      
Temperatura    °C 80 – 530     
Velocidade m/min 1,0 – 7,5 
Largura da costura de solda mm 20 ou 30   
Tamanho (C × L × A) mm 445 x 276 × 280  
Peso kg 11                                 
Classe de proteção I                          1

Devido ao nosso contínuo programa de pesquisa e desenvolvimento, as especificações aqui apresentadas 
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



 

www.weldy.com                                     www.weldy.com                                     

foiler ETL £
£

Para quem gosta de verdade do seu negócio

	Acionamento e início de 
 soldagem automáticos

	Materiais grossos e finos   
 para tendas ou coberturas 
 de caminhão

	Costura de solda de 20 ou 
 30 mm de largura para 
 pedidos diferentes

	Raio laser integrado para  
 fácil controle da máquina

Foiler WELDY: 

o original!

Guia laser para maior precisão

Escolha a velocidade desejada.

Fácil manuseio devido a acionamento 
e início de soldagem automáticos.

• Velocidade de soldagem livremente  
 ajustável até 7,5 m/min     

• Poderosa soldadora de ar quente 

Informações técnicas

Voltagem                             V~ 230         
Consumo de energia             W 1600      
Temperatura    °C 80 – 530     
Velocidade m/min 1,0 – 7,5 
Largura da costura de solda mm 20 ou 30   
Tamanho (C × L × A) mm 445 x 276 × 280  
Peso kg 11                                 
Classe de proteção I                          1

Devido ao nosso contínuo programa de pesquisa e desenvolvimento, as especificações aqui apresentadas 
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



 

www.weldy.com                                     www.weldy.com                                     

foiler ETL £
£

Para quem gosta de verdade do seu negócio

	Acionamento e início de 
 soldagem automáticos

	Materiais grossos e finos   
 para tendas ou coberturas 
 de caminhão

	Costura de solda de 20 ou 
 30 mm de largura para 
 pedidos diferentes

	Raio laser integrado para  
 fácil controle da máquina

Foiler WELDY: 

o original!

Guia laser para maior precisão

Escolha a velocidade desejada.

Fácil manuseio devido a acionamento 
e início de soldagem automáticos.

• Velocidade de soldagem livremente  
 ajustável até 7,5 m/min     

• Poderosa soldadora de ar quente 

Informações técnicas

Voltagem                             V~ 230         
Consumo de energia             W 1600      
Temperatura    °C 80 – 530     
Velocidade m/min 1,0 – 7,5 
Largura da costura de solda mm 20 ou 30   
Tamanho (C × L × A) mm 445 x 276 × 280  
Peso kg 11                                 
Classe de proteção I                          1

Devido ao nosso contínuo programa de pesquisa e desenvolvimento, as especificações aqui apresentadas 
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



info@weldy.com                          www.weldy.com                                   

Su distribuidor

 

foiler ETfoiler ETLL
foiler ETL costura de solda de 20 mm, conector CN: 148.229

foiler ETL costura de solda30 mm, conector CN: 148.230 
Peso adicional para WELDY foiler ET (3 kg): 131.849
   
energy 1600 kit de soldagem de sobreposição ferramenta manual   
de ar quente (230 V) com conector EU: 130.468 
(incluindo bocal de ranhura larga com 20 mm e 40 mm mais rolo de pressão) 

Números de encomenda

energy 3400 e1600

Ferramentas manuais de ar quente WELDY

• Ferramentas profissionais para trabalho   
 manual

• O suplemento ideal para  
 soldadoras de ar quente WELDY 

• Temperatura até 650°C

• Vasta gama de acessórios 

• Ideal para trabalhos de reparo 

Remendos de solda ou outros trabalhos 
de reparo

Soldagem de sobreposição

Exemplos de aplicação de ferramenta manual de ar quente

CH-6056 Kaegiswil
Suíça Fo

lh
et

o 
fo

ile
r_

ET
L_

02
.2

01
4

• Soprador de ar quente forte de 3400 W

• Bocal de solda de 40 mm

• Alta qualidade de solda  

• Solda até membranas grossas para cobertura

• Barra-guia para fácil manuseio

power welder 40 mm

Outras soldadoras de ar quente para a indústria de lonas e tecidos industriais

• Máquina de soldagem em mesa fixa

• Para coberturas de caminhões e tecidos 
 industriais fabricante

• Alta velocidade 3 – 28 m/min 
 (projetado para até 36 m/min)
• Fácil manuseio para soldagem de 
 sobreposição e bainha/tubo

insta SM3

WELDY AG
Galileo-Strasse 10

Seu parceiro de vendas e serviços

a soldadora de ar quente durável e poderosa 
para lonas e faixas.

Com recursos 

adicionais!

simples. bom. econômico.



info@weldy.com                          www.weldy.com                                   

Su distribuidor

 

foiler ETfoiler ETLL
foiler ETL costura de solda de 20 mm, conector CN: 148.229

foiler ETL costura de solda30 mm, conector CN: 148.230 
Peso adicional para WELDY foiler ET (3 kg): 131.849
   
energy 1600 kit de soldagem de sobreposição ferramenta manual   
de ar quente (230 V) com conector EU: 130.468 
(incluindo bocal de ranhura larga com 20 mm e 40 mm mais rolo de pressão) 

Números de encomenda

energy 3400 e1600

Ferramentas manuais de ar quente WELDY

• Ferramentas profissionais para trabalho   
 manual

• O suplemento ideal para  
 soldadoras de ar quente WELDY 

• Temperatura até 650°C

• Vasta gama de acessórios 

• Ideal para trabalhos de reparo 

Remendos de solda ou outros trabalhos 
de reparo

Soldagem de sobreposição

Exemplos de aplicação de ferramenta manual de ar quente

CH-6056 Kaegiswil
Suíça Fo

lh
et

o 
fo

ile
r_

ET
L_

02
.2

01
4

• Soprador de ar quente forte de 3400 W

• Bocal de solda de 40 mm

• Alta qualidade de solda  

• Solda até membranas grossas para cobertura

• Barra-guia para fácil manuseio

power welder 40 mm

Outras soldadoras de ar quente para a indústria de lonas e tecidos industriais

• Máquina de soldagem em mesa fixa

• Para coberturas de caminhões e tecidos 
 industriais fabricante

• Alta velocidade 3 – 28 m/min 
 (projetado para até 36 m/min)
• Fácil manuseio para soldagem de 
 sobreposição e bainha/tubo

insta SM3

WELDY AG
Galileo-Strasse 10

Seu parceiro de vendas e serviços

a soldadora de ar quente durável e poderosa 
para lonas e faixas.

Com recursos 

adicionais!

simples. bom. econômico.


