
 

 

Szanowni Państwo, 

W związku ze zmianą parku maszynowego wystawiamy do sprzedaży jedną z naszych maszyn 

przemysłowych – zgrzewarkę Miller Weldmaster T300 Extreme Flex. Maszyna w stanie idealnym 

(nowa nieużywana, przeprowadzone tylko testy działania). 

Zgrzewarka T300 Extreme umożliwia wykorzystanie gorącego klina lub gorącego powietrza, łącząc             

w sobie wszechstronność ergonomicznej konstrukcji i prostego interfejsu obsługi. Maszyna jest 

przeznaczona do wykonywania wielu różnych typów zgrzewów używanych do produkcji namiotów, 

plandek, pokrowców itp. 

T300 Extreme służy do łączenia materiałów z tworzyw typu PCV, PE, PP, uretanów oraz innych, 

stosowanych w produkcji folii elastycznych, a także niezgrzewalnych tekstyliów. 

CECHY, FUNKCJE I KORZYŚCI: 

• technika zgrzewania: gorące powietrze, gorący klin 
• wałki dociskowe sterowane niezależnie -> większa kontrola nad procesem łączenia, możliwości 
zgrzewania tkanin o różnych grubościach 
• prosta obsługa -> panel dotykowy, zapis do 25 własnych wzorów zgrzewania, jeden operator 
• prędkość zgrzewania – do 30 m/min. 
• zgrzewanie m. in. PCV, PE, PU 
• zgrzewanie akrylu (za pomocą taśmy łączącej aktywowanej ciepłem) 
• szybkość, powtarzalność (zgrzewy jednakowej jakości), precyzja 
• pracuje w dwóch systemach: zgrzewanie gorącym powietrzem i gorącym klinem 
• stalowa rama -> wytrzymałość 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
 
• model maszyny: Miller Weldmaster T300 Extreme Flex (data produkcji 2015) 
• napięcie 15 A – jednofazowe – 400 V; 25 A – jednofazowe – 230 V 
• zapotrzebowanie na powietrze: 85 l/ min przy 6,2 barach 
• pobór mocy ok. 6 kW 
• temperatura maksymalna gorące powietrze: 750° C gorący klin: 430° C 
• szerokość przestrzeni roboczej 83 cm 
• długość maszyny 165 cm  
• szerokość maszyny 76 cm  
• waga ok. 231 kg 
• szerokość zgrzewu 10 – 50 mm 
• prędkość zgrzewania do 30 m /min 
• zgrzewane materiały: tkaniny laminowane PCV, powlekane winylem, folie winylowe i tkaniny 
powlekane PU, folie PU, tkaniny powlekane PP, PE, termoplastyczne wyroby gumowe, akryl 
• zastosowanie: plandeki, bannery, reklamy wielkopowierzchniowe, markizy, namioty 
 
 
Cena: 99 000 zł (+VAT 23%) 


