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Funksjoner
Miller Weldmaster – T3
Miller weldmaster T3 ble konstruert med tanke på mindre/mellemstore bedrifter,
med behov for en mindre fleksibel maskin. Denne nye varmekile maskin dekker
hele behovet hos produsenter av banner skilt og markiser.
T 3 maskinen er utstyrt med med alle de guider det er behov for, for å ferdiggjøre
dine produkter.
•
•
•
•
•
•

Den kompakte størrelsen passer inn i nesten alle småbedrifter
Enkle kontroller for enkel betjening
Kompatibel med nesten alle strømkilder
Verdensomspennende service, opplæring, deler, og teknisk støtte
Solid stålramme for mange års holdbarhet
Vil sveise PVC, PE, Mesh og andre materialer for ferdiggjøring av dine
produkter
Muligheter til å sveise nesten alle typer markiser og grafisk materialer **

•

** Tilleggsutstyr for sveising av Akryl er ekstrautstyr som kan kjøpes til
Overlapping sveis

Sveising av lomme

Opplegg av kant med tau
eller kjederbolt
Vanlig opplegg av kant

Tekniske spesifikasjoner
Model

Miller Weldmaster T3

Spenning

16 Ampere – En fase - 230 Volts (valgfritt 110V til 220V) omformer tilgjengelig

Krav til trykkluft

0.1 m3/min ved 8 Bar eller 3.5cfm på 120 PSI

Strømforbruk

Ca. 3kW

Max. Temperatur (° C)

Varmekile: 430°C

Lengde på arm

40.6 cm

Total lengde

122 cm

Total bredde

40.6 cm

Vekt

Ca. 48 kg

Sveisebredde:

10 til 25mm **

Sveise hastighet:

Opp til 10m per minutt *

Materialer du kan sveise:

PVC laminerte stoffer, Vinyl belagte tekstiler, Vinyl Film og
polyuretan (PU) belagte tekstiler, Polyuretan film, polypropylen-belagte tekstiler, Polyethylene
(PE), termoplastisk gummi stoffer, akryl og andre.

Produkter du kan lage:

Bannere, skilt, markiser, enkle presenninger.

*Avhengig av applikasjonen, ønsket sveisebredde og type materiale som brukes.
** Flere guider kan være nødvendig
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Hva er forskjellen mellom en T-300 Extreme™ og en T3?
Uansett hvilken maskin du velger, kan du være trygg på at Miller Weldmaster vil hjelpe deg hvert steg på veien.
Fra installasjon og opplæring til service, er Miller Weldmaster førstevalget for industriell varmesveising.

Ferdiggjøring av kanter rundt skilt og bannere
Vil sveise oppleggs kanter, Overlapper, Lommer, og tau/
kjeder i oppleggs kanter
Vil sveise PVC, Mesh og PE
Sveise hastigheter opp til 10m/min *
Vil sveis fire sider av en standard banner
(1m x 2m) på to minutter

√
√
√
√
√

Sveise hastigheter opp til 30m/min *
Vil sveis fire sider av en standard banner
(1m x 2m) på under ett minutt
Hot Wedge eller Hot Air for ekstra flexibilitet
Ekstra puller bak sveisevalser som hjelper å trekke
materialet gjennom maskinen
Programmerbare innstillinger for enkel skifte mellom
material kvaliteter
Sveisebredde større enn 25 mm **
Lang arm for sveising store produkter
Mulighet til å sveise rette og buede produkter **

*Avhengig av applikasjonen, ønsket sveisebredde og type materiale som brukes.
** Flere guider kan være nødvendig
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