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 Katalog svařování plastů 2015

UNIROOF E 40 mm je přístroj vhodný pro menší nebo začínající střechařské a pokrývačské firmy, ideální pro použití 

v obtížně přístupných částech střech. Nově vyvinutá tryska široká 40 mm v kombinaci s přídavným závažím 

umístěným přímo nad přítlačným kolem zaručuje nejvyšší kvalitu svaru – a to při připojovacím proudu pouhých 13 A.

UNIROOF E 40 mm

Větší výkon s 40 mm: 
Nejsilnější topné těleso pro UNIROOF  
všech dob nyní přináší ještě větší výkonové 
rezervy i při nízkých teplotách nebo při 
svařování silných materiálů.

Vedení přístroje:
Přizpůsobené vodící kolo pro ještě lepší 
a snadnější kontrolu při svařování.

Pohonný blok:
Silný pohon zdolá bez námahy stoupání 
až 30°. Díky tomu nalézá UNIROOF E 40 
mm využití i na šikmých střechách.

Snadné ovládání:
Volně nastavitelná vodicí tyč zajišťuje 
snadnou a pohodlnou manipulaci. 

Větší přítlak:  
Pomocí vloženého závaží přímo 
nad přítlačným kolem je vytvářen 
ještě větší přítlak a umožňuje tak 
konstantní kvalitu svaru u všech typů 
membrán (speciálně pro TPO / FPO).

Horkovzdušný svařovací automat

UNIROOF E 40 mm

NOVINKA!
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Horkovzdušný svařovací automat

UNIROOF E 40 mm

Technické údaje
Proud A 13
Napětí V~ 230
Příkon W 2900
Frekvence Hz 50 / 60
Teplota °C 80 – 600
Rychlost m / min 1 – 5
Šířka svaru mm 40
Rozměry (D × Š × V) mm 420  280 × 210
Hmotnost  
(včetně kabelu a přídavného závaží) kg 15,4
Svařitelné materiály PVC, TPO, ECB, EPDM, CSPE 
Třída ochrany I 1  
Značky schválení 2 , CCA

Obj. č.:
147.828 UNIROOF E 40 mm, 230 V / 2900 W 

Dodávka obsahuje: Rukojeť s vodící tyčí, 2 přídavná závaží, přepravní box

Tryska gripová 40 mm na TPO / FPO 

Závaží přídavné

Těleso topné  230 V / 2750 W  
pro UNIROOF E 40 mm 

Zařízení zvedací

Box přepravní
(součástí dodávky)

Tyč vodící, kompletní, nastavitelná

Příslušenství UNIROOF E 40 mm

Díky praktickému přepravnímu boxu zůstává UNIROOF E 40 
mm vždy dobře chráněný a lze jej pohodlně přepravovat.

Pomocí vloženého závaží přímo nad přítlačným kolem je 
vytvářen ještě větší přítlak. 

Volně nastavitelná vodicí tyč zajišťuje snadnou a 
pohodlnou manipulaci.

• Inteligentní elektronika s digitálním displejem zaručuje
konstantní a spolehlivou těsnost svaru

• Práškem povrstvený nerezový kryt z jakostní oceli a nerezové
komponenty

• Pojistka proti opětovnému spuštění při nečekaném výpadku
proudu


