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Tegangan V~ 230 
Daya W 3500
Ukuran (L x W x H) mm 470 x 285 x 320 tanpa panduan bar
Suhu °C 50 – 600
Berat kg 15
Kecepatan m/min 1 – 7.5
Lebar nozzle Welding mm 40

roofer RW3400 dengan kelim las 40 mm dengan konektor 16 A CEE:  145.590
termasuk dalam pembelian: kotak penyimpanan kokoh, elemen  
pemanas cadangan Weldy dan sikat kuningan   

energy 1600 dengan kit las bertumpuk alat manual udara panas  
(230 V) dengan konektor EU: 130.468
(termasuk nozzle slot lebar 20 dan 40 mm, plus roller tekanan)

Order numbers

Data spesifikasi roofer RW3400
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pengelas profesional yang ringan untuk atap 

CH-6056 Kaegiswil
Switzerland

WELDY AG
Galileo-Strasse 10

BARU!

Agen penjualan dan perbaikan

Dalam rangka program riset dan pengembangan, spesifikasi diatas dapat berubah tanpa pemberitahuan awal.
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roofer RW3400
Pengelas udara panas yang praktis 
mengalahkan mesin besar dalam hal 
kualitas las: praktis, mudah, dan bagus!

Nozzle las ekstra lebar 40 mm memenuhi 
standar konstruksi atap internasional. 

Bobot berat langsung di atas roller kontak 
sehingga menghasilkan kelim las berkuali-
tas tinggi.

Blower udara panas 3400 W yang andal 
untuk mencapai temperatur dan volume 
udara yang diinginkan. 

Sinar laser terintegrasi untuk memudahkan 
mengarahkan mesin.

•	 Kecepatan las bebas diatur hingga  
 7,5 m/mnt 
•	 Dibuat untuk material TPO dan PVC 
•	 Penggerak dan awal pengelasan  
 otomatis 
•	 Gagang pengarah dan alat pengangkat  
 untuk memudahkan penanganan 
•	 Temperatur pengelasan variabel bebas

Suplemen yang ideal untuk perangkat material atap WELDY

Kit las bertumpuk WELDY energy 1600 Kotak penyimpanan sempurna untuk semua 
alat yang diperlukan (termasuk dalam  
pembelian)

Paling ringan di kelasnya! 
(hanya 15 kg) 
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