BATTERY PULLER
A REVOLUÇÃO DA SOLDADURA POR PONTOS SEM CABOS

SOLDADURA POR PoNTOS Sem CABoS
BATTERY PULLER é o novo spotter a bateria de lítio, concebido e
patenteado pela Telwin, indicado para todos os trabalhos de reparação
de chapas metálicas, em oficinas de bate-chapas. Sem cabos, fácil
de manusear e potente, é o instrumento indispensável para quem
quer aumentar a eficiência dos trabalhos em carroçaria com uma
significativa poupança em termos de tempo e custos.

NO O
BATTERY PULLER
FACILIDADE E UTILIZAÇÃO
O design ergonómico torna o BATTERY PULLER
muito fácil de manusear, assegurando uma
correta utilização em qualquer posição de
trabalho.

SOLDADURA POR PoNTOS
praticamente infinita
Equipado com bateria de lítio LiPo4 intercambiável e
recarregável, garante continuidade nos trabalhos, graças a
uma autonomia praticamente infinita. É possível substituir
rapidamente a bateria se necessário.
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GESTÃO INTELIGENTE DA POTÊNCIA
Battery Puller é totalmente gerido através da placa digital
, que permite alterar de forma sinérgica os parâmetros de
soldadura, com base no tipo de trabalho. Pode ser equipado
com acessórios opcionais, como o acessório para a soldadura
de anilhas com abertura.

ELEVADA POTÊNCIA, PESO MÍNIMO
Ponto de massa incorporado (área de limpeza da
chapa 20 mm), BATTERY PULLER apresenta a potência
de um spotter tradicional (2800A) mas com um peso
total de apenas 2,3 kg.

LIBERDADE DE MOVIMIENTO SEM CABOS
A alimentação a bateria de lítio permite a utilização do
BATTERY PULLER livre de cabos, proporcionando ao utilizador
uma grande liberdade de movimentos para operar onde é
necessário, sem depender da alimentação elétrica.
Estudado para reparações rápidas, BATTERY PULLER é o
instrumento ideal para usar em qualquer zona de trabalho,
incluindo as de preparação.

STANDARD

OPCIONAL
BATERiA

982346

KIT para aplicação
de anilhas

PoNTAS

KIT Anilha oval
direita

KIT Anilha oval
torcida

804314

10 pçs 804254

50 pçs 802943

50 pçs 802944
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