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1. VARIMAT V2  40mm, 230V/3680/4600W

Temperatură 100 – 600°C  
Viteză   0.7 – 12 m/min, Viteză constantă  
reglementată electronic       
Debit de aer    50 – 100% 
Lăţime cordon sudura  40 mm 
Greutate 35 kg 
Suflantă fără perii înseamnă costuri  
de service mai reduse 
Livrare standard in cutie transport si depozitare 

Nr. 
crt Descriere produs Cod Pret unitar 

fara TVA EUR 
Cant. Disponibil 

stoc 

1 
Aparat automat sudura model 
VARIMAT V2,40mm, 
230V/3680/4600W 

138.108 6490 1 Da 

2. VARIMAT V2  40mm, 400 V/5700W

Temperatură 100 – 600°C  
Viteză   0.7 – 12 m/min, Viteză constantă  
reglementată electronic       
Debit de aer    50 – 100% 
Lăţime cordon sudura  40 mm 
Greutate 35 kg 
Suflantă fără perii înseamnă costuri  
de service mai reduse 
Livrare standard in cutie transport si depozitare 

Nr. 
crt Descriere produs Cod Pret unitar 

fara TVA EUR 
Cant. Disponibil 

stoc 

1 Aparat automat sudura model 
VARIMAT V2,40mm, 400V/5700W 137.821 6490 1 Da 



3. UNIROOF AT

Partenerul de incredere ce nu are nevoie de mentenanta. Este capabil sa sudeze 
membranele termoplastice montate pe acoperisuri plane sau cu o usoara inclinatie de pana la 30 
grade. Constructia speciala, sasiul mobil, scuteste operatorul de timpii de reglaj si amplasare, 
permitandu-i acestuia sa sudeze langa atic sau pe acesta intr-o latime de numai 10 cm. Nu mai 
exista “zone problematice”.  Panoul  electronic de control, cu display, seteaza strict parametrii de 
sudura. Materiale: PP, PVC, TPO, ECB, EPDM modificat, EVA, FPO, PO, PIB. Motoarele nu 
necesita mentenanta (motoare fara perii), manevrare foarte usoara datorita sasiului si a greutatii 
reduse. 

Descrierea produsului 
Tensiune de alimentare V~ 220-240 
Рutere consumata W 3450 
Frecventa Hz 50/60 
Temperatura °C 100-620 
Debit de aer % 45-100 
Viteza m/min 1.0-10.0 
Latime cusatura sudura mm 40 
Dimensiune mm 475 x 244 x 

260 
Greutate kg  17.5 
Clasa de protectie I 
Marca de conformitate 

Descriere financiara: 

Descriere produs Cod Cant. Pret EURO 
fara TVA 

Disponibil 
stoc 

UNIROOF  AT 40mm, 230V with Euro-plug 153.598 1 3980 Da 



4. UNIROOF ST

Partenerul de incredere capabil sa membranele termoplastice montate pe acoperisuri plane sau 
cu o usoara inclinatie de pana la 30 grade. Constructia speciala, sasiul mobil, scuteste operatorul 
de timpii de reglaj si amplasare, permitandu-i acestuia sa sudeze langa atic sau pe acesta intr-o 
latime de numai 10 cm. Nu mai exista “zone problematice”.  Panoul electronic de control seteaza 
strict parametrii de sudura Cutie transport si depozitare 
Materiale: PP, PVC, TPO, ECB,       
EPDM modificat, EVA, FPO, PO,    
PIB. Motoarele nu necesita mentenanta (motoare fara perii), manevrare foarte usoara datorita 
sasiului si a greutatii reduse. 

Descrierea produsului 
Tensiune de 
alimentare 

V~ 220-240 

Рutere consumata W 3450 
Frecventa Hz 50/60 
Temperatura °C 100-620 
Viteza m/min 1 - 10 
Intervalul de debit de 
aer 

% 45-100 

Latime cusatura 
sudura 

mm 40 

Dimensiune mm 475 x 244 x 
260 

Greutate kg 17.5 
Clasa de protectie I 
Marca de conformitate 

Descriere financiara: 

Descriere produs Cod Cantitatea Pret unitar 
EURO fara TVA 

Disponibil 
stoc 

UNIROOF  ST 40mm, 230V with 
Euro-plug 153.600 1 2.980 Da 



CONDITII COMERCIALE: 

Timp de livrare: din stoc in masura stocului disponibil;
 Modalitate de plată: 100% in avans/livrare la cursul de schimb afisat de Raiffeisen Bank pentru 
ziua facturarii; 
Livrare: franco depozit Bucuresti; 
Garantie: 12 luni (rezistenta nu face obiectul garantiei) - doar pentru aparate (nu si pentru 
accesorii) 
Service si asistenta tehnica: prin partener autorizat; 
Valabilitatea ofertei: 30 de zile de la data emiterii. 

La achiziţia echipamentelor noastre, vom realiza şi un curs scurt de sudare şi exploatare corectă 
a tehnicii cu modelele Dvs. Aceste cursuri se organizează de comun acord la sediul nostru şi sunt 
gratuite. 

Sperăm că prezenta ofertă va corespunde cerinţelor Dvs. 




