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LLEEIISSTTEERR    TTwwiinnnnyy  SS
SSvvaaœœoovvaaccíí  aauuttoommaatt  ss  kkoommbbiinnoovvaann¥¥mm  kkll¡¡nneemm

Pœed uvedením do provozu si pozorn§ pœeªt§te návod 
k pou¢ití a uschovejte ho pro dalƒí potœebu.

CZ NNÁÁVVOODD  KK PPOOUUÍÍIITT¡¡
®

LLEEIISSTTEERR  TTwwiinnnnyy  SS  jjee  ssvvaaœœoovvaaccíí  aauuttoommaatt  ss  kkoommbbiinnoovvaann¥¥mm  kkllíínneemm  uurrªªeenn¥¥  pprroo  ssvvaaœœoo--
vváánníí  ppœœeeppllááttoovváánníímm,,  kkoonnffeekkcciioonnaalliizzaaccii  ffoolliiíí,,  ssvvaaœœoovvaaccíí  iizzoollaaªªnníícchh  ppáássææ  vv  ttuunnee--
lleecchh,,  ssppooddnníícchh  aa  vvooddnníícchh  ssttaavvbbáácchh..  PPœœeennooss  tteeppllaa  ssee  uusskkuutteeªªˇ̌nnuujjee  ddííkkyy  ooppttiimmáállnníí
kkoommbbiinnaaccii  kkoonnttaakkttnnííhhoo  tteeppllaa  aa  hhoorrkkééhhoo  vvzzdduucchhuu..

PPOOUUÍÍIITT¡¡

• PPœœeekkrryyttíí max. 125 mm

• TTvvaarr  ssvvaarruu Sváœeªka vytváœí svary podle norem DVS 2225 ªást I a BAM
V pœípad§ potœeby je mo¢no nabídnout jiné rozm§ry.

DDVVSS:: N§meck¥ svaz sváœecí techniky
BBAAMM:: Spolkov¥ ústav pro v¥zkum a zkouƒky materiálu, Berlín

pprroovveeddeenníí ttooppnn¥¥  ssyyssttéémm

Kombinovan¥
klín dlouh¥

ddrruuhhyy  mmaatteerriiáállææ ssííllaa  mmaatteerriiáálluu

PE-HD, PE-C, PFA, PD, PP
PVC-P, PE-LD, ECB, EVA

0,8 – 2,0 mm
1,0 – 3,0 mm

Kombinovan¥
klín krátk¥

PE-HD, PE-C, PFA, PD, PP
PVC-P, PE-LD, ECB, EVA

0,3 – 1,0 mm
0,3 – 2,0 mm

LEISTER Process Technologies, Riedstrasse, CH-6060 Sarnen / Schweiz
Tel. +41 41 662 74 74   Fax +41 41 662 74 16    www.leister.com     sales@leister.com
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Pœi otevœení pœístroje hrozí nneebbeezzppeeªªíí  ¢¢iivvoottaa, proto¢e
dojde k odkrytí vodiv¥ch souªástí a konektoræ. Pœed
otevœením pœístroje proto vytáhnout pœívodní ƒnæru ze
sí†ové zásuvky.

Pœi neodborném zacházení s horkovzduƒn¥mi pœístroji
hrozí nneebbeezzppeeªªíí  ppoo¢¢áárruu  aa  vv¥¥bbuucchhuu, a to zejména
v blízkosti hoœlav¥ch materiálæ a v¥buƒn¥ch plynæ.

Pœístroj musí b¥t provozován ppoodd  ssttááll¥¥mm  ddoohhlleeddeemm.
Teplo se mæ¢e ƒíœit i k hoœlav¥m materiálæm, které se
nenacházejí v bezprostœední blízkosti.

Pœi pou¢ití pœístroje na staveniƒtích je z dævodu ochrany
pracovníkæ bezpodmíneªn§ nutné pou¢ívat pprroouuddoovv¥¥
cchhrráánniiªª  FFII.

JJmmeennoovviittéé  nnaapp§§ttíí uvedené na pœístroji musí souhlasit se
sí†ov¥m nap§tím.

NNeebbeezzppeeªªíí  ppooppáálleenníí!! V horkém stavu se nedot¥kejte
ochranné trubice topného ªlánku a klínové trysky.
Nechte pœístroj vychladnout. Proud horkého vzduchu
neobracejte proti osobám ani zvíœatæm.

Pœístroj musí b¥t chrán§n ppœœeedd  vvllhhkkoossttíí  aa  mmookkrreemm.

FI

120

230

VVŸŸSSTTRRAAHHAA

UUPPOOZZOORRNN‰‰NN¡¡

EElleekkttrriicckkáá  bbeezzppeeªªnnoosstt::    ddvvoojjiittáá  iizzoollaacceeTTEECCHHNNIICCKKÉÉ  ÚÚDDAAJJEE

100,   120,   200,  230 ★
1600, 1900, 2200, 2300/2900
50 / 60
20 – 600
max. 1000
0,2 – 4,0
67
350 x 390 x 270
6,9 (zemní práce) / 6,5 (v¥stavba tunelæ)

KKOONNTTRROOLLNN¡¡  ZZNNAA··KKAA

Pœístroj je certifikován podle CCCCAA (CENELEC Certification Agreement).

NNaapp§§ttíí VV~~
PPœœííkkoonn WW
KKmmiittooªªeett HHzz
TTeepplloottaa °°CC
PPœœííttllaaªªnnáá  ssííllaa NN
PPoossuuvv mm//mmiinn..
UÚ́rroovvee˘̆nn  hhlluuªªnnoossttii LLppAA ((ddBB))
RRoozzmm§§rryy  hh x ƒƒ x vv mmmm
HHmmoottnnoosstt kkgg

★ napájecí nap§tí 
nelze pœepínat



PPrrææœœeezz  ppœœeekkrryyvvnnééhhoo  ssvvaarruu
SSttllaaªªeenníí  ==  AA  --  BB

A :  síla horního a dolního izolaªního pásu
B :  síla svaru
C :  dílªí svar 1
D : dílªí svar 2
E :  zkuƒební kanál

B

C D

AB

E

• PPœœííttllaaªªnnáá  ssííllaa ➞ je plynule nastavitelná. Pœítlaªná síla se pœenáƒí na pœítlaªné
váleªky lomenou pákou. VV¥¥kkyyvvnnáá  hhllaavviiccee  zzaarruuªªuujjee  rroovvnnoomm§§rrnnéé  ssttllaaªªeenníí obou
dílªích svaræ (C a D) resp. i na jedin¥ svar bez zkuƒebního kanálu. 
To umo¢n̆uje bezproblémové svaœování vícenásobn¥ch svaræ (T svar). 
Pœítlaªná síla se b§hem svaœování lineárn§ pœizpæsobuje zm§n§ síly izolaªního
pásu. 

• PPoohhoonn ➞ dvojit¥ pohonn¥ systém, plynule nastaviteln¥, elektronicky regulo-
van¥. Œídící obvod s ttaacchhooggeenneerrááttoorreemm je navr¢en tak, aby nastavená
rychlost svaœování zæstávala konstatní nezávisle na pohybovém odporu.
Pœenos síly na pohonné a pœítlaªné váleªky se d§je prostœednictvím
ttœœííssttuupp˘̆nnoovvééhhoo  ppllaanneettoovvéé  ppœœeevvooddoovvkkyy..

• VVyyhhœœíívvaaccíí  ssyyssttéémm ➞ Teplota horkého vzduchu je œízená elektronicky a lze ji
plynule (spojit§) nastavovat. K pœenosu tepla se vyu¢ívá optimální kombinace
vƒech v¥hod kontaktního tepla a horkého vzduchu. 
Pohybliv§ ulo¢en¥ kombinovan¥ klín obsahuje ttœœii  tteeppeellnnéé  oobbllaassttii::

PPOOPPIISS  FFUUNNKKCCEE LLEEIISSTTEERR  TTwwiinnnnyy  SS

pprroohhœœíívváánníí  mmaatteerriiáálluu kkoonnttaakknníí  tteepplloo ppœœeeddeehhœœíívváánníí
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Kombinovan¥ klín

pohonné a pœítlaªné váleªky

Sm§r svaœování

v¥stup horkého vzduchu
pœítlaªn¥ váleªek

horní izolaªní pás

dolní izolaªní pás

vodící váleªek

PPrrææœœeezz  ttooppnn¥¥mm  ssyyssttéémmeemm::



PPOOPPIISS  PPŒŒ¡¡SSTTRROOJJEE LLEEIISSTTEERR  TTwwiinnnnyy  SS  

1 2

4

··eellnníí  ppoohhlleedd

ZZaaddnníí  ppoohhlleedd
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2
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PPOOPPIISS  PPŒŒ¡¡SSTTRROOJJEE LLEEIISSTTEERR  TTwwiinnnnyy  SS  

SSVVAAŒŒOOVVÁÁNN¡¡ LLEEIISSTTEERR  TTwwiinnnnyy  SS

PPœœíípprraavvaa  kkee  ssvvaaœœoovváánníí
• Kontrola:

– Ulo¢ení ƒíœka pœelo¢ení 60 a¢ 125 mm
Izolaªní pásy musejí b¥t v oblasti pœekrytí 
jako¢ i na horní a dolní stran§ ªisté.

– Napájení nejmén§ 4 kW (generátor) vvyybbaavveenn¥¥  
pprroouuddoovv¥¥mm  cchhrráánniiªªeemm  FFII

– Sí†ová sn̆æra minimální præœez kabelu podle tabulky

PPœœíípprraavvaa  kk  pprroovvoozzuu
• Namontovat vvooddííccíí  ttyyªª  ((1144)) nebo œœííddííccíí  rruukkoojjee††  ((1155)).
• Vytáhnout hhoorrkkoovvzzdduuƒƒnnéé  ddmmyycchhaaddlloo  ((33)) a otoªit nahoru na doraz.
• Pœipojit pœístroj na napájecí sí†. 
• Nastavit parametry svaœování, viz strana 6.

230 V~ do   50 m 2x1,5 mm2

do 100 m 2x2,5 mm2

120 V~ do   50 m 2x1,5 mm2

do 100 m 2x2,5 mm2

1. Pœívodní sí†ová ƒn̆æra
2. Dr¢ák pœívodní ƒn̆æry
3. Horkovzduƒné dmychadlo
4. Vypínaª topení
5. Potenciometr topení se stupnicí
6. Dvoustupn̆ov¥ pœepínaª mno¢ství

vzduchu
7. Aretaªní páka
8. Dr¢adlo
9. Pohon/pœevodovka

10. Napínací páka pœítlaªné síly
11. Nastavovací matice pœítlaªné síly
12. Pojistná matice
13. Nastavovací ƒroub vyhlazování 
14. Vodící tyª
15. Œídící rukoje†
16. Pojezdové koleªko 

17. Navád§cí ramínko
18. Kombinovan¥ klín
19. Pœítlaªn¥ váleªek
20. Vodící váleªek
21. Zadní pojezdov¥ váleªek
22. Dolní pohonn¥ a pœítlaªn¥

váleªek
23. Horní pohonn¥ a pœítlaªn¥

váleªek
24. Œet§z
25. Vypínaª pohonu
26. Potenciometr pohonu se 

stupnicí
27. Aretace napínací páky
28. Vzduchov¥ filtr
29. Dolní ªást podvozku
30. Závitov¥ kolík hœídele
31. Nastavovací ƒroub v¥kyvné

hlavice
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1

2
3

1

– nnaassttaavveenníí  ppœœííttllaaªªnnéé  ssííllyy

Najet sváœeªkou do svaœovaného materiálu a upravit její
polohu. Bez uvoln§ní nnaappíínnaaccíí  ppáákkyy  ((1100)) nelze kombino-
van¥ klín zasunout do pracovní polohy. Otáªením
ssttaavv§§ccíí  mmaattiiccee  ((1111)) lehce nastavit mírn¥ dotyk
ppoohhoonnnn¥¥cchh  aa  ppœœííttllaaªªnn¥¥cchh  vváálleeªªkkææ  ((2222//2233))  se svaœo-
van¥m materiálem. Uvolnit ppoojjiissttkkuu  nnaappíínnaaccíí  ppáákkyy  ((2277))  a
souªasn§ uvolnit nnaappíínnaaccíí  ppáákkuu  ((1100)).
Nastavit pœítlaªnou sílu otáªením nnaassttaavvoovvaaccíí  mmaattiiccee
((1111)) podle oobbrráázzkkuu  AA. PPoojjiissttnnoouu  mmaattiiccii  ((1122))  dotáhnout
rukou. V pœípad§ potœeby nastavit nnaassttaavvoovvaaccíímm
ƒƒrroouubbeemm  vvyyhhllaazzoovváánníí  ((1133)) sílu ppœœííttllaaªªnnééhhoo  vváálleeªªkkuu  ((1199)).

--  nnaassttaavveenníí  tteepplloottyy
Teplota svaœování se nastavuje pomocí ppootteenncciioommeettrruu
ttooppeenníí  ((55)). Mno¢ství vzduchu je nastavené ddvvoouussttuuppˇ̌nnoovv¥¥mm
ppœœeeppíínnaaªªeemm  ((66)) (v závislosti na materiálu a kombino-
vaném klínu). Zapnout vypínaª hhoorrkkoovvzzdduuƒƒnnééhhoo  ttooppeenníí
((44)). Doba zahœívání ªiní asi 5 minut.

– nnaassttaavveenníí  rryycchhlloossttii  ssvvaaœœoovváánníí
Rychlost svaœování se nastaví na stupnici v závislosti na
druhu fólie nebo izolaªního pásu a na pov§trnostních
podmínkách pomocí ppootteenncciioommeettrruu  ppoohhoonnuu  ((2266))

SSVVAAŒŒOOVVÁÁNN¡¡ LLEEIISSTTEERR  TTwwiinnnnyy  SS
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4 5

OObbrráázzeekk  AA::  
ppœœííttllaaªªnnáá  ssííllaa  [[NN]]

rraassttrr  ((ªªíísslloovvaannáá
ppllooƒƒkkaa))

4 5 6

26 25
mmaaxxiimmáállnníí  ppœœííttllaaªªnnáá  ssííllaa  11000000  NN

[N]

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

1 2

27 1213 11

PPOOZZOORR::
Pœi pœekroªení max. pœí-
tlaªné síly 1000 N mæ¢e
dojít k mechanickému
poƒkození.



OObbrráázzeekk  BB::

23

17

29

mmaaxxiimmáállnníí  ppœœeeddnníí
ƒƒííœœkkaa  ppœœeekkrryyttíí  2200  mmmm

20 mm

PPrrææbb§§hh  ssvvaaœœoovváánníí
• Kontrola: – PPoohhoonnnnéé  ((ppœœííttllaaªªnnéé))  vváálleeªªkkyy  ((2222//2233)),, rovn§¢ i kkoommbbiinnoovvaann¥¥

kkllíínn  ((1188)) musí b¥t pœed najetím do t§snícího pásu ªisté.
– Musí b¥t dosa¢ena svaœovací teplota.
– Kontrola délky sí†ové sn̆æry a její vedení na pracoviƒti.

•Najet sváœeªkou do pœekr¥vajících se izolaªních pásæ nebo fólií a upravit její
polohu.

• Zapnout vvyyppíínnaaªª  ppoohhoonnuu  ((2255)).
• KKoommbbiinnoovvaann¥¥  kkllíínn  ((1188)) je aktivován.
• Napnout nnaappíínnaaccíí  ppáákkuu  ((1100)).

•Kontrolovat svar (geometrii svaru). V pœípad§ potœeby upravit ppootteenncciioo--
mmeettrreemm  ppoohhoonnuu  ((2266)) rychlost svaœování.

•Pomocí vvooddííccíí  ttyyªªee  ((1144)) nebo œœííddííccíí  rruukkoojjeettii  ((1155)) vést svaœovací automat podél
pœekrytí tak, aby se udr¢ela pœední ƒíœka pœekrytí v oblasti pásma 20 mm (viz
obrázek B).

SSvvaaœœoovváánníí  zzaahháájjeennoo

• NNaappíínnaaccíí  ppáákkuu  ((1100)) uvolnit a kkoommbbiinnoovvaann¥¥  kkllíínn  ((1188)) vytáhnout z pœeplátování a
vyjet.

• VVyyppnnoouutt  vvyyppíínnaaªª  ((2255)) pohonu. PPootteenncciioommeettrr  tteepplloottyy  ((55)) nastavit na nulu a
tím kkoommbbiinnoovvaann¥¥  kkllíínn  ((1188)) vychladit. Potom oohhœœeevv  ((44)) vypnout.

SSvvaaœœoovváánníí  uukkoonnªªeennoo
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SSVVAAŒŒOOVVÁÁNN¡¡ LLEEIISSTTEERR  TTwwiinnnnyy  SS  



Pœi ræzn¥ch aplikacích, napœíklad pœi v¥stavb§ tunelæ nebo pœi zemních pracích
se pomocí pœístroje LEISTER Twinny vytváœejí ræzné  typy pœeplátovan¥ch
svaræ. Jednotlivé svary se liƒí ƒíœkou svaru a ƒíœkou zkuƒebního kanálu. Jindy se
vytváœejí svary bez zkuƒebního kanálu. Aby bylo mo¢né vytváœet vƒechny tyto
ræzné typy svaræ, je tœeba namontovat pœísluƒné pohonné a pœítlaªné váleªky.
Tyto pohonné a pœítlaªné váleªky se vyráb§jí na pœání zákazníka z hliníku nebo
z nerezové oceli. 

DDeemmoonnttáá¢¢  ppoohhoonnnn¥¥cchh  aa  ppœœííttllaaªªnn¥¥cchh  vváálleeªªkkææ  ssee  pprroovvááddíí  vv ppooœœaaddíí  11--99..
MMoonnttáá¢¢            ppoohhoonnnn¥¥cchh  aa  ppœœííttllaaªªnn¥¥cchh  vváálleeªªkkææ  ssee  pprroovvááddíí  vv ppooœœaaddíí  99--11..

1. Zápustn¥ ƒroub M3x6
2. Ochrann¥ plech v¥kyvné hlavice
3. Závitov¥ (stav§cí) kolík M4x8
4. Hœídel 6x80
5. Pojistn¥ krou¢ek

6. Vymezovací podlo¢ka
77..  PPoohhoonnnn¥¥  aa  ppœœííttllaaªªnn¥¥  vváálleeªªeekk
8. Péro
9. Horní pohonná hœídel, kompletní

1 2 9 8

7

6
5

3 3 4

VV¥¥mm§§nnaa  hhoorrnnííhhoo  ppoohhoonnnnééhhoo  aa
ppœœííttllaaªªnnééhhoo  vváálleeªªkkuu LLEEIISSTTEERR  TTwwiinnnnyy  SS  
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DDeemmoonnttáá¢¢  ppoohhoonnnn¥¥cchh  aa  ppœœííttllaaªªnn¥¥cchh  vváálleeªªkkææ  ssee  pprroovvááddíí  vv ppooœœaaddíí  11--1166..
MMoonnttáá¢¢          ppoohhoonnnn¥¥cchh  aa  ppœœííttllaaªªnn¥¥cchh  vváálleeªªkkææ  ssee  pprroovvááddíí  vv ppooœœaaddíí  1166--11..

1. Zápustn¥ ƒroub M3x6
2. Válcov¥ ƒroub M8x50
3. Profilová podlo¢ka ø 8 / 20x1,8
4. Lícovaná podlo¢ka ø 8 / 14x0,1
5. Kompletní zadní pojezdové

koleªko
6. Lícovaná podlo¢ka ø 8 / 14x0,1
7. Profilová podlo¢ka ø 8 / 20x1,8
8. Vymezovací pouzdro

9. Ochrann¥ plech pohonného a 
pœítlaªného váleªku

10. ‡estihranná matice M8
11. Podlo¢ka M8
12. Zápustn¥ ƒroub M4x12
13. Sv§rací podlo¢ka
1144..  PPoohhoonnnn¥¥  aa  ppœœííttllaaªªnn¥¥  vváálleeªªeekk
15. Vymezovací podlo¢ka 

ø 15/22x0,3

16. Péro 5x6,5

10

1

11

16 15 14

13

12

9

8

2
3

4
5

6
7

VV¥¥mm§§nnaa  ddoollnnííhhoo  ppoohhoonnnnééhhoo  aa
ppœœííttllaaªªnnééhhoo  vváálleeªªkkuu LLEEIISSTTEERR  TTwwiinnnnyy  SS  
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KKoommbbiinnoovvaann¥¥  kkllíínn  kkrrááttkk¥¥

KKoommbbiinnoovvaann¥¥  kkllíínn  ddlloouuhh¥¥

s kanálkem

s kanálkem

bez kanálku

bez kanálku

•Pou¢ití / orientaªní hodnoty 
V závislosti na materiálu mohou b¥t hodnoty odliƒné 
PE-HD, PE-C, PFA, PP       síla materiálu 00,,88  ––  22..00 mmmm
PVC-P, PE-LD, ECB, EVA  síla materiálu  11,,00  ––  33,,00 mmmm

• Obsahuje tœi topné zóny: pœedehœívání, kontaktní teplo,
prohœívání svaœovaného materiálu

Kombinovan¥ klín dlouh¥ umo¢ňuje díky kombinaci kontakt-
ního tepla a horkého vzduchu velmi dobrou kvalitu svaru a
také vysokou sváœecí rychlost.

•Pou¢ití / orientaªní hodnoty 
V závislosti na materiálu mohou b¥t hodnoty odliƒné.
PE-HD, PE-C, PFA, PP      síla materiálu 00,,33  ––  11,,00 mmmm
PVC-P, PE-LD, ECB, EVA síla materiálu 00,,55  ––  22,,00 mmmm

• UUmmoo¢¢˘̆nnuujjee  ssvvaaœœoovváánníí  ffóólliiíí  oodd  ssííllyy  00,,33  mmmm..

•Aby se zabránilo spékání tenk¥ch materiálæ na kontaktní
ploƒe, je svaœovan¥ materiál nadnáƒen hork¥m vzduchov¥m
polƒtáœem. Proto je materiál jen krátk¥ ªas v kontaktu 
s krátk¥m kombinovan¥m klínem.

PPrraaccoovvnníí  ppoossttuupp
•Odƒroubovat ªtyœi ƒrouby na kkoommbbiinnoovvaannéémm  kkllíínnuu  ((1188))..
• Namontovat nov¥ topn¥ systém.
•Lehce dotáhnout ƒrouby.
• KKoommbbiinnoovvaann¥¥  kkllíínn  ((1188)) nasunout mezi pohonné (pœítlaªné) váleªky.
• KKoommbbiinnoovvaann¥¥  kkllíínn  ((1188))  nastavit k ppœœííttllaaªªnn¥¥mm  vváálleeªªkkææmm  ((2222//2233))
•Dotáhnout ƒrouby.
•Zkuƒební svar, kontrola: Zkuƒební kanálek musí b¥t ve stœedu svaru.
•V pœípad§ potœeby mæ¢e b¥t pomocí ƒƒrroouubbuu  ss vvnniittœœnníímm  ƒƒeessttiihhrraannnn¥¥mm  zzááœœee--

zzeemm  ((3300)) nastavena hloubka spuƒt§ní topného systému a tím vystœed§n
zkuƒební kanálek.

• maximální mo¢ná ƒíœka svaru bez zkuƒebního kanálu ªiní 50 mm
• ƒíœka svaru se zkuƒebním kanálem podle DVS 2225 ªást I a BAM
• jiné rozm§ry lze zajistit na vy¢ádání

Popis mal¥ch obrázkæ: se zkuƒebním kanálkem, bez zkuƒebního kanálku

VV¥¥mm§§nnaa  ttooppnnééhhoo  ssyyssttéémmuu LLEEIISSTTEERR  TTwwiinnnnyy  SS  

Podle druhu svaœovaného materiálu je volen topn¥ systém, kkoommbbiinnoovvaann¥¥  kkllíínn
ddlloouuhh¥¥  nneebboo  kkrrááttkk¥¥..
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BA Twinny S/03.2001/CZ

Firma LEISTER Process Technologies a její autorizovaná servisní nabízejí svaœovací
kurzy a ƒkolení.

• Smí se pou¢ívat pouze pœísluƒenství LEISTER.

• VVzzdduucchhoovv¥¥  ffiillttrr  ((2288))  pœístroje je tœeba pœi zneªiƒt§ní oªistit
ƒt§tcem.

• KKoommbbiinnoovvaann¥¥  kkllíínn  ((1188)) oªistíme drát§n¥m kartáªem.
• PPoohhoonnnnéé  aa  ppœœííttllaaªªnnéé  vváálleeªªkkyy  ((2222//2233)) se ªistí drát§n¥m kartáªem.
• ŒŒeett§§zzyy  ((2244)) se v pœípad§ potœeby oƒetœují sprejem na œet§zy.
• Zkontrolujte ppœœíívvooddnníí  ssíítt’’oovv¥¥  kkaabbeell  ((11)) a zástrªku z hlediska elektrického a mecha-

nického poƒkození

• Pœístroje by se m§ly nejpozd§ji po 1000 provozních hodinách pœezkouƒet v autorizo-
vaném servisu.

• Opravy se musí nechat provád§t v¥luªn§ v aauuttoorriizzoovvaann¥¥cchh  sseerrvviissnníícchh  ssttœœeeddiiss--
ccíícchh  ffiirrmmyy  LLEEIISSTTEERR. Tato stœediska poskytují odbornou a spolehlivou oopprraavváárreenn--
sskkoouu  sslluu¢¢bbuu za pou¢ití originálních náhradních dílæ podle elektrick¥ch schémat
a kusovníkæ bb§§hheemm  2244 hhooddiinn.

• Záruªní pln§ní a ruªení poskytujeme podle záruªního listu a pœísluƒn¥ch platn¥ch
obchodních a dodacích podmínek.

• LEISTER Process Technologies odmítá záruku na pœístroje, které nejsou v originálním
stavu. V ¢ádném pœípad§ se pœístroje LEISTER nesmí upravovat nebo m§nit.

TTeecchhnniicckkéé  zzmm§§nnyy  vvyyhhrraazzeennyy

VVaaƒƒee  aauuttoorriizzoovvaannéé  sseerrvviissnníí  ssttœœeeddiisskkoo

ZZÁÁRRUUKKAA  AA  RRUU··EENN¡¡

SSEERRVVIISS  AA  OOPPRRAAVVYY

ÚÚDDRRÍÍBBAA

PPŒŒ¡¡SSLLUUƒƒEENNSSTTVV¡¡

ZZAA‡‡KKOOLLEENN¡¡
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SSeerrvviissnníí  ddookkuummeennttaaccee  LLEEIISSTTEERR  TTwwiinnnnyy  SS

Tento doklad vypln̆uje pœi oprav§ nebo servisu autorizované servisní stœedisko
firmy LEISTER. Majitel pœístroje si musí tento doklad peªliv§ uschovat.

TTeecchhnniicckkéé  úúddaajjee

SSvvaaœœoovvaaccíí  aauuttoommaatt  
ss  kkllíínnoovvoouu  ttrryysskkoouu  ttyyppuu

OObbjjeeddnnaaccíí  ªªíísslloo

SSéérriioovvéé  ªªíísslloo

JJmmeennoovviittéé  nnaapp§§ttíí VV

JJmmeennoovviitt¥¥  ppœœííkkoonn WW

DDaattuumm  pprrooddeejjee DDaattuumm

SSeerrvviiss

1. Datum Servisní stœedisko Podpis

2. Datum Servisní stœedisko Podpis

3. Datum Servisní stœedisko Podpis

4. Datum Servisní stœedisko Podpis

5. Datum Servisní stœedisko Podpis

6. Datum Servisní stœedisko Podpis

Opravy

1. Datum Servisní stœedisko Podpis

2. Datum Servisní stœedisko Podpis

3. Datum Servisní stœedisko Podpis

✂
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