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booster EX2

a poderosa soldadora de extrusão 
para utilização profissional. 
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energy 1600 e 3400

Outras ferramentas de ar quente WELDY

• Para utilização em lonas e painéis  
 publicitários 

• Velocidade de soldagem 7.5 m/min

• Fácil manuseio

• Costura de solda de 20, 30 e 40 mm

foiler / foiler ET / foiler ETL

Fabricação de plástico e aplicações de engenharia civil

WELDY AG
Galileo-Strasse 10

a soldadora de extrusão profissional para fabricação de plástico 
e engenharia civil.

NOVO !

• Ferramentas práticas com uma vasta  
 gama de acessórios 

• Utilização profissional para coberturas,
 fabricação de plástico, pavimentos...

• Temperatura até 650°C

Seu parceiro de vendas e serviços

simples. bom. econômico.
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booster EX2
Proteção contra sobrecarga visível para maior 
controle

• Prático e confiável

• Durabilidade 

• 100 % em qualidade, função 
 e verifica ção de segurança

• Para peças incluídas na compra,  
 verificar as diferentes versões 

A soldadora de extrusão 
profissional para fabricação 
de plástico e engenharia 
civil.

O melhor no 
mercado!

Informações técnicas booster EX2
Voltagem  V~ 230 
Energia  W 3000
Dimensões (C x L x A) mm 500 x 365 x 270
Fio de solda ∅ mm 3 / 4  
Peso  kg 6.4 com 3 m de cabo
Saída       PE  kg/h 2.0
                 PP kg/h 1.8 
Classa da proteção II  4

Número de encomenda do WELDY booster EX2

Grande volume – alta qualidade: Nenhuma ferramenta deixa o local de produção antes de 
ser testada. Testes de aplicação intensivos e regulares provam a qualidade do booster EX2.

Parafuso de alta qualidade para maior 
durabilidade

Punho ajustável para alta ergonomia Puxador montável de ambos os lados ajuda a 
manter a sua ferramenta mais limpa

Botão de bloqueio para soldagem de extrusão 
contínua com menor esforço

Sapatas de soldagem rapidamente substituíveis 
contribuem para uma maior produtividade

Escova de carbono fácil e rapidamente trocável 

Fios de solda fáceis de inserir dos dois lados 
para posições de soldagem flexíveis

Geometrias da costura de solda

Uma caixa resistente garante o 
armazenamento seguro e sem pó. 
(incluída na compra)

Costura do 
canto

Costura de 
solda em filete
 

Costura em V / 
costura em X

Costura 
sobreposta

Costura exterior 
de canto
 

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

N.º de encomenda 
136.698

N.º de encomenda 
118.094

N.º de encomenda 
801.213

N.º de encomenda 
801.212

Acessórios

  

Número de encomenda  145.589

Incluído na compra: Elemento de aquecimento WELDY, escova de carbono para 
motor condutor, 5 metros de fio de solda preto PEAD    

Sapata de soldagem 
por sobreposição 
30 mm      

Sapata de soldagem 
lisa

Fio de solda PEAD,
     ∅ 4 mm, saco de 5 kg,  
     preto

Fio de solda PP,
     ∅ 4 mm, saco de 5 kg,  
     natural
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