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duas potentes soldadoras de extrusão para uso profissional
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Outras ferramentas de ar quente WELDY

•	 Para utilização nas indústrias de  
 lonas e painéis publicitários
•	 Velocidade de soldagem de até  
 7,5 m/min
•	 Fácil manuseio
•	 Costura de solda de 20, 30 e 40 mm

foiler / foiler ET / foiler ETL / tarper

As soldadoras de extrusão profissionais para fabricação de plástico e engenharia civil

WELDY AG
Galileo-Strasse 10

•	 Ferramentas convenientes para com  
 uma ampla gama de acessórios
•	 Uso profissional como, por exemplo, 
 para a instalação de telhados,  
 fabricação de plástico, instalação  
 de piso...
•	 Temperatura de até 650°C

O seu concessionário eo serviço

NOVO!

•	Saída	máxima	de	2,2	kg	/	h	
•	Curto	e	compacto

•	Saída	máxima	de	3,4	kg	/	h	
•	Ideal	para	o	trabalho	de	
   retrato
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Proteção contra sobrecarga visível para 
maior controle

Duas soldadoras de extrusão profissional 
para fabricação de plástico e engenharia 
civil.

As melhores do mercado!

Datos técnicos de booster EX2 / EX3

Grande volume – alta qualidade: Nenhuma ferramenta deixa o local de produção antes de ser 
testada. Testes regulares e intensivos de aplicação comprovam a qualidade do booster EX2 e 
EX3.

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 substi-
tuíveis contribuem para uma maior produti-
vidade

Escova de carbono fácil e rapidamente 
trocável

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

Devido a um programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, estas especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

Números de pedido WELDY da booster EX2 / EX3

Tipo EX2 EX3

Encomendar 145.589 146.715

•	 Prático e confiável
•	 Longa vida útil
•	 100% em qualidade, função e  
     verificação de segurança
•	 Possibilidade de fio de solda com  
   3 ou 4 de ∅
•	 Para	peças	incluídas	na	compra	 
 verificar as diferentes versões

Tipos de soldadura

Uma caixa resistente garante o armazena-
mento seguro e sem pó. (incluída na compra)

Soldagem 
canto

costura 
ângulo

Costura em V / 
costura X

costura 
sobrepostos

Soldagem 
canto exterior

Encomenda-No.
136.698

Encomenda-No.
118.094

Encomenda-No.
115.366

Encomenda-No.
115.355

Acessórios

Tipo booster EX2 booster EX3
Tensão V~ 230 230

 Poder W 3000 3000
 Plugue CN plugue CN plugue
 Dimensões (comprimento x  
 largura x altura) mm 505 x 135 x 420 640 x 135 x 420

 Peso com cabo de 3m kg 6.4 6.9
 Soldadura Rod PE / PP ∅ mm 3 / 4 3 / 4
 Potência Máxima ∅ 3 mm kg/h PE 1.5 / PP 1.5 PE 2.4 / PP 2.4
                             ∅ 4 mm kg/h PE 2.2 / PP 2.2 PE 3.4 / PP 3.4
Classe Proteger II 4 4

Sistema de Certificação  CCC CCC

Shoe Tricky 30 milímet-
ros de soldadura

Blank (sapato Welding)
Haste de soldadura ∅ 
saco plástico PEAD 4 
milímetros de 5 kg, preto

A compra inclui: Resistência Weldy, escova de carbono para o acionamento do motor, 
soldagem sapato de solda PEAD plástico preto secundário 5 metros e um estojo de  
transporte resistente.

Haste de soldadura 
PP plástico ∅ 4 mm, 
saco de 5 kg, natural


