
Leister WELDPLAST S4 / WELDPLAST EC4
Ručný extrúder

Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu 
a uschovajte ho pre ďalšie použitie.

CZ NÁVOD NA OBSLUHU
(Preklad originálného návodu na obsluhu)
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®

Zváranie termoplastických hmôt z PE a PP v oblastiach:

•  stavba nádrží
•  výroba prístrojov
•  stavba potrubí
•  stavba skládok

Použitie

WELDPLAST S4

WELDPLAST EC4
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Nebezpečenstvo ohrozenia života pri otváraní prístroja z dôvodu odkrytia
súčastí a obvodov pod  napätím. Pred otvorením prístroja prístroj odpojte od
elektrickej siete.

Nebezpečenstvo požiaru a  explózie pri neodbornej montáži a  používaní
ohrievačov vzduchu, predovšetkým v blízkosti horľavých materiálov a výbuš-
ných plynov.

Prístroj je nutné prevádzkovať pod dohľadom. Prístroj môže byť používaný
iba vyškolenými odborníkmi alebo pod ich dohľadom. Deťom je používanie
prístroja úplne zakázané.

Pri použití prístroja na staveniskách je pre ochranu osôb bezpodmienečne nutné
používať prúdový chránič Fl.

Menovité napätie uvedené na prístroji musí súhlasiť so sieťovým napätím. 

Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa trubky výhrevného telesa
a trysky v horúcom stave. Prístroj nechajte vychladnúť. Prúd horúceho vzdu-
chu nesmerujte na osoby alebo zvieratá.

Chráňte prístroj pred vlhkosťou a mokrom.

FI

120

230

Varovanie

Bezpečnostné upozornenia

Prístroj pripájajte k zásuvke s  ochranným vodičom. Každé prerušenie
ochranného vodiča v prístroji alebo mimo prístroja je nebezpečné!
Používajte výlučne predlžovací kábel s ochranným vodičom!
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Technické údaje WELDPLAST S4 WELDPLAST EC4

Napätie  V~ 230 230

Príkon  W 3680 3680

Frekvencia Hz 50/60 50/60

Množstvo vzduchu (20°C) l/min cca 400 s tryskou č. 2 cca 400 s tryskou č. 2

Teplota vzduchu °C max. 350 max. 350

Teplota plastifikácie °C max. 260 max. 260

Výtlak * ø 3 kg/h PE 1,5–2,2  PP 1,4–1,9 PE 0,7–2,3  PP 0,5–2,0

Výtlak * ø 4 kg/h PE 2,2–3,8  PP 2,2–3,4 PE 1,1–3,7  PP 1,1–3,7

(*priemerné hodnoty pri 50 Hz)

Zvárací drôt mm ø 3 / ø 4 ±0,2 (dle DVS 2211) ø 3 / ø 4 ±0,2 (dle DVS 2211)

Rozmery D × Š × V mm 560 × 110 × 300 (bez zváracej príložky) 560 × 110 × 300 (bez zváracej príložky)

Hmotnosť kg 8,7 (bez sieťového kábla) 10,5 (bez sieťového kábla)

Značka konformity 2 2

Bezpečnostná značka 3 3

Druh certifikácie CCA CCA

Trieda ochrany I 1 1
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Obsluha Leister WELDPLAST S4 / EC4  Ručný extrúder

1. Hlavný vypínač
2. Zapínanie/vypínanie pohonu
3. Potenciometer
4. Aretácia pohonu
5. Displej
6. Rukoväť
7. Vyhrievanie plastu
8. Zváracia príložka

17. Zvárací program
18. Skutočná teplota pre plast
19. Požadovaná teplota pre plast
20. Skutočná teplota pre vzduch
21. Požadovaná teplota pre vzduch
22. Indikačný stĺpec
23. Ukazovateľ výtlaku
24. Tlačidlo menu
25. Tlačidlo späť
26. Tlačidlo Enter
27. Tlačidlo dole
28. Tlačidlo výberu
29. Tlačidlo hore
30. Ukazovateľ stavu
31. Kurzor

9.   Predhrievacia tryska
10. Svorka trubky
11. Ochranná trubka
12. Otvor pre zvárací drôt
13. Držadlo prístroja
14. Sieťový kábel
15. Ochrana rúk
16. Teplovzdušné dúchadlo

Popis prístroja
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Ovládacia jednotka
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Obsluha Leister WELDPLAST S4 / EC4  Ručný extrúder

Pracovné prostredie/bezpečnosť

Pri prerušení zvárania vypnite pohon vypínačom
pohonu (2). Ručný extrúder so zodpovedajúcim
spôsobom nastavenou a utiahnutou rukoväťou
postavte podľa obrázka na stabilný, žiaruvzdorný
podklad.

Ručný extrúder sa nesmie používať v  prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo
v blízkosti horľavých materiálov. Pri práci dbajte na bezpečnosť. Sieťový kábel a zvárací drôt
musia byť voľne pohyblivé a nesmú užívateľa ani tretie osoby ohrozovať pri práci.

Ručný extrúder postavte na žiaruvzdorný podklad! Horúce kovové diely a  prúd horúceho
vzduchu musia mať dostatočný odstup od podkladu a stien.

Nastavenie rukoväte

Otočením rukoväte proti smeru hodinových ručičiek uvoľnite zovretie
a presunom vpred či späť je možné rukoväť uviesť do ideálnej pracov-
nej polohy. Rukoväť je možné otočením prispôsobiť pre pravákov aj pre
ľavákov (viď tiež smer zvárania doľava/doprava).

Pracovné prostredie

Pre uvedenie do prevádzky a uloženie ručného extrúdera ponúka spoloč-
nosť Leister komfortný univerzálny odkladací stojan s integrovaným
nadstavcom pre predhrev zváracej príložky a odvíjačkou drôtu (viď príslu-
šenstvo).
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Dodávka elektriny

Pri použití predlžovacích káblov dbajte na minimálny prierez:

Predlžovací kábel musí byť schválený a  zodpovedajúcim spôsobom označený pre použitie na danom
mieste (napr. v exteriéri).
Pri použití agregátu ako zdroja energie platí pre jeho menovitý výkon: 2x menovitý výkon ručného extrú-
dera.

Dĺžka 
[m]

Minimálny prierez (pri ~230 V)  [mm2]  

do 19 2,5 

20-50 4,0
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Prístroj sa zahrieva ihneď po zapnutí až do dosiahnutia naposledy nastavených požadovaných teplôt. Po dosiahnutí
požadovanej teploty, počítadlo na ukazovateli stavu odpočítava z 220 sekúnd späť na nulu. Po ukončení tohto štar-
tovacieho procesu je prístroj pripravený na zváranie (stav PRIPRAVENÝ*), t.j. po cca 8 minútach. Pri krátkodobom
prerušení siete odpadá opakovaný štartovací proces.

Motor je blokovaný

DOBA BLOKOVANIA SPUSTENIA: WELDPLAST S4 220 s
WELDPLAST EC4 270 s

HEAT/
OHREV

FREE M/
VOĽNÝ M

READY/
PRIPRAVENÝ*

Displej
Ukazovateľ stavu (29)

Ohrev do dosiahnutia 
požadovaných hodnôt

Uvoľnenie motora Príprava pred zváraním

Spustenie 

Kontrola teploty zabraňuje spusteniu ručného extrúdera v studenom stave.



Funkcie pracovného okna

Voľba menu

Nastavenie kontrastu

Ohrev on/off

Zmena polohy kurzoru

Vyberaná hodnota [+]

Vyberaná hodnota [–]

Obsluha Leister WELDPLAST S4 / EC4  Ručný extrúder

Funkcie tlačidiel

Pracovné okno

Voľba menu

Funkcie voľby menu

Voľba menu/späť na pracovné okno

Späť ako ESC (zmena sa neuloží!)

Výber a späť na pracovné okno

Výber

Kurzor hore/vyberaná hodnota +

Kurzor dole/vyberaná hodnota –

Tlačidla reagujú na ľahké ťuknutie.

Softvér a sprievodca menu

Ručný extrúder Weldplast S4 je vybavený pohodlným ovládacím softvérom, ktorý užívateľovi uľahčuje prácu.

7



8

Obsluha Leister WELDPLAST S4 / EC4  Ručný extrúder

Príprava pred zváraním

Úvodné okno
Na displeji sa po zapnutí ručného extrúdera hlavným
vypínačom  zobrazí po dobu 3s názov prístroja
a aktuálna verzia softvéru. 

Pracovné okno
Pracovné okno ukazuje aktuálne nastavené parametre.
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Nastavenie vytlačovaného množstva
Na základe tvaru zvaru je možné navzájom zladiť vytlačované množstvo a dobu predhrievania. 

Prednastavenie na displeji
• Stlačením tlačidla výberu (28) umiestnite kurzor na pozíciu rýchlosti «SPEED».
• adajte maximálnu hodnotu výtlaku (30 až 100 %) pomocou tlačidla hore (29) alebo dole (27).

Jemné nastavenie počas zvárania
Z maximálnej nastavenej hodnoty výtlaku (napr. 85 %) je možné otočením potenciometra (3) znížiť vytlačované
množstvo na minimum (zobrazí sa prostredníctvom indikačného stĺpca pohonu (22).

Vytlačované množstvo závisí na hrúbke použitého zváracieho drôtu. Ak je výtlak pri ukazovateli výtlaku „30“ a polohe
potenciometra „Minimum“ príliš veľký, je nutné zmeniť hrúbku drôtu na najbližší menší.
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Nastavenie parametrov v pracovnom okne
Kurzor (31) ukazuje, ktorý parameter je možné nastaviť. Po zapnutí sa kurzor nachádza na pozícii rýchlosti
«SPEED».
Tlačidlom výberu (28) môžete v nasledujúcom pracovnom okne vybrať/označiť parameter a tlačidlom hore
(29) a dole (27) je možné meniť jeho hodnoty.
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Nastavenie teplôt PLAST a AIR (vzduch)
• Stlačením tlačidla výberu (28) umiestnite kurzor na pozíciu «PLAST», resp. «AIR». 
• Nastavte hodnotu teploty tlačidlom hore (29) alebo dole (27).

Monitorovanie parametrov zvárania
Požadované a skutočné hodnoty teplôt AIR a PLAST sú neustále moni-
torované. Ak sa skutočná hodnota líši od príslušnej požadovanej hodno-
ty (hodnota mimo tolerančné pásmo), je to signalizované na ukazova-
teli stavu (30) zmenou stavu. Ak je to nutné, hnací motor sa pre-
chodne zablokuje, pokiaľ nebudú parametre zvárania opäť v zada-
nom tolerančnom pásme. Možné ukazovatele stavu a  tolerančné
pásma sú zrejmé z nasledujúceho grafu, resp. tabuľky.

Obsluha Leister WELDPLAST S4 / EC4  Ručný extrúder

Č. Ukazovateľ stavu Vlastnosti stavu

1 Pripravený* Pripravený na zváranie

2 VOĽNÝ M Odchýlka parametrov zvárania > 10 °C

3 Ohrev Odchýlka parametrov zvárania > -30 °C, hnací motor zablokovaný 

4 S4 220s
EC4 270s

Doba blokovania spustenia 220 sekúnd, hnací motor zablokovaný
Doba blokovania spustenia 270 sekúnd, hnací motor zablokovaný

5 Príliš horúce Odchýlka parametrov zvárania > +30 °C, hnací motor zablokovaný

10
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Spustenie zvárania

Urobte skúšobný zvar podľa zváracieho návodu výrobcu materiálu a národných noriem či smerníc.
• Podľa potreby namontujte vhodnú zváraciu príložku (8).
• Potenciometer (3) nastavte na max.
• Ak je dosiahnutá prevádzková teplota (stav PRIPRAVENÝ*), je možné zahájiť zváranie.
• Stlačte zapnutie pohonu (2).
• Do otvoru zváracieho drôtu (12) zaveďte zvárací drôt s priemerom 3 alebo 4 mm.
• Zvárací drôt je automaticky vťahovaný otvorom zváracieho drôtu (12). Zavedenie drôtu musí prebehnúť bez

odporu. 

• Posuv hmoty prerušte tlačidlom zapínanie/vypínanie pohonu (2).
• Predhrievaciu trysku (9) nasmerujte na zváraciu zónu.
• Pohybmi sem a tam nahrejte zváraciu zónu.
• Priložte prístroj na pripravenú zváraciu zónu a stlačte opäť zapínanie/vypínanie pohonu (2).
• Vytvorte a skontrolujte skúšobný zvar.
• V prípade potreby prispôsobte nastavenie teploty a vytlačovaného množstva.
• Pri ďalšom zváraní je možné zapínanie/vypínanie pohonu (2) udržovať pomocou aretácie pohonu (4) v trvalej

prevádzke. 

• Uvoľnite v danom prípade aretáciu pohonu (4) zapínania/vypínania pohonu (2) a nakoniec uvoľnite zapí-
nanie/vypínanie pohonu (2). Odstráňte zvárací materiál vo zváracej príložke, aby sa zváracia príložka pri
ďalšom spustení nepoškodila.

• Vypnite ohrev tlačidlom (26) „Enter“.

• Prístroj nechajte cca 5 min vychladnúť.

• Vypnite hlavný vypínač (1).

Obsluha Leister WELDPLAST S4 / EC4  Ručný extrúder

POZOR!
Nikdy nezavádzajte súčasne zváracie drôty do oboch otvorov. Prístroj vždy prevádzkujte
so zváracím drôtom. 

11
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Aktivácia blokovania tlačidiel

1. Menu

2. Blokovanie tlačidiel

3. Aktivovať

Pokiaľ bolo aktivované blokovanie tlačidiel,
objaví sa na displeji „key lock“.

Blokovanie tlačidiel je možné opäť deaktivovať
nasledujúcim spôsobom:

Deaktivácia blokovania tlačidiel

1. Späť

2. Deaktivovať

3. Výber

Potvrdenie tlačidlom výberu sa musí urobiť
bezprostredne po deaktivácii! 
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Ďalšie nastavenia

Nastavenie kontrastu
Pri nepriaznivých svetelných podmienkach a kolísaní teploty  je možné nastaviť kontrast tlačidlom (25).

Ohrev on/off
Pri dlhšom prerušení (stanby) je možné vypnúť ohrev pre PLAST a AIR tlačidlom (26). 

Blokovanie 
tlačidiel

aktivované
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Menu 

Menu 

Voľba

Výber

Funkce 

Voľba

Výber a späť

Späť na pracovné
okno voľby

Sprievodca menu
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Menu 

Vyberte program 

Voľba

Zadanie

Programovanie zváracieho parametra

Ručný extrúder je vhodný pre nasledujúce termoplastické typy plastov:
• PP/PE-HD/PE-LD
Programy 1–3 sú vybavené príslušnými prednastavenými parametrami, ktoré je možné prispôsobiť počas zvárania.
Prispôsobenie sa neuloží.

Voľné nastavenia 1-4 sú prednastavené z výroby a je možné ich voľne naprogramovať. 
Parametre zostanú uložené aj po vypnutí prístroja.

Nastavenie vytlačovaného množstva
• Stlačením tlačidla výberu (28) umiestnite kurzor na pozíciu rýchlosti «SPEED».
• Nastavte hodnotu výtlaku (30 až 100 %) tlačidlom hore (29) alebo dole (27).

Nastavenie teploty PLAST a AIR (vzduch)
• Stlačením tlačidla výberu (28) umiestnite kurzor na pozíciu «PLAST», resp. «AIR».
• Nastavte hodnotu teploty tlačidlom hore (29) alebo dole (27). 

Aktuálne nastavený zvárací program (17) je vidieť v pracovnom okne.

Voľné 
nastavenie
1-4

Zvárací program Požad. PLAST [°C] Požad. AIR [°C]
Voľné nastavenie 1–4 230 260

Prg1 PE-LD 220 260

Prg2 PE-HD 230 260

Prg3 PP 230 260

Prg4 PVC 170 260
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Výmena zváracej príložky

• Prístroj zahriaty na prevádzkovú teplotu vypnite a odpojte od elektrickej siete.
• Zložte celú zváraciu príložku (8) uvoľnením skrutky (35) z trysky prietoku hmoty (32).
• Trysku prietoku hmoty (32) pri každej výmene zváracej príložky očistite od zvyškov zváracieho materiálu.
• Namontujte zváraciu príložku, ktorá je prispôsobená požadovanému zvaru.

Pracujte výhradne s teplovzdornými rukavicami!
Nebezpečenstvo popálenia!

• Výmenu zváracej príložky je nutné meniť len na zahriatom prístroji na prevádzkovú teplotu.

Demontáž zváracej príložky

• Zváraciu príložku (36) je možné zložiť uvoľnením zvieracej skrutky (33) z držiaku zváracej príložky (34)
(napr. pre dokončenie obrábania) 

8 Zváracia príložka 
32 Tryska prietoku hmoty
33 Upevňovacia skrutka zváracej príložky

34 Držiak zváracej príložky
35 Zvieracia skrutka držiaku zváracej príložky

35
8

Smer zvárania

Umiestnenie predhrievacej trysky (9) pri rôznych smeroch zvárania 

Štandardným vedením horúceho vzduchu sa tryska
umiestni podľa voľby doľava alebo doprava.

Voliteľným vedením horúceho
vzduchu sa tryska umiestni nahor.

8 33

32

35 34

35



Pred demontážou vedenia horúceho vzduchu (44) je nutné najskôr odstrániť zváraciu príložku (8). Po uvo-
ľnení kontra fixačnej skrutky (45) na svorke trubky (10) a zvieracej skrutky (47) na spojke vedenia horú-
ceho vzduchu je možné celú jednotku zložiť.
Montáž sa prevedie v opačnom poradí.

Aby sa predhriaty vzduch nestrácal, je nutné
pri opakovanej montáži opäť dbať na to, že sa
jednotka nasúva na teplovzdušné dúcha-
dlo (16) až na doraz.

Pracujte výhradne s teplovzdornými rukavicami.
Nebezpečenstvo popálenia!

Výmena predhrievacej trysky

Pred demontážou predhrievacej trysky uvoľnite bočnú zvieraciu skrutku (43) a predhrievaciu trysku (9)
zložte z vedenia horúceho vzduchu (44). Aby sa predhriaty vzduch nestrácal, nasuňte trysku až na doraz na
vedenie horúceho vzduchu (44). Dbajte na paralelné usporiadanie k príložke trysky.

Výmena vedenia horúceho vzduchu

16
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Predhrievacie trysky

Môžete si vybrať z troch rôznych predhrievacích trysiek (9) zodpovedajúcich šírke zvaru. 
Prierezy trysiek zodpovedajú smerniciam DVS (Nemeckého zväzu pre zváraciu techniku). 

Tryska 1
Šírka zvaru
do 15 mm

Tryska 2
Šírka zvaru
16 až 20 mm

Tryska 3
Šírka zvaru
21 až 40 mm

16
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Druh chyby

Ak sa vyskytne chyba, zobrazí sa na ukazovateli stavu (29) (napr. Motor je prehriaty). 

Zobrazenie
Pri výskyte chyby sa okamžite vypne ohrev pre vzduch AIR a PLAST rovnako ako aj hnací motor!
Pokiaľ sa tak nestane, okamžite prístroj odpojte od elektrickej siete! 

Ďalší postup pri ukazovateli stavu pohonu (29)
• Poznamenajte si kód chyby.
• Uvoľnite v danom prípade aretáciu pohonu (4) zapínania/vypínania pohonu (2) a nakoniec uvoľnite zapí-

nanie/vypínanie pohonu (2). 
• Vypnite hlavný vypínač (1) . 
• Prístroj uveďte ešte raz pod dohľadom do prevádzky a dbajte na to, aby sa ručný extrúder zvonku neprehrieval.
• Plast, ktorý zostal v šneku, pokiaľ možno vytlačte.
• Pokiaľ sa chyba vyskytne znova, zašlite prístroj s údajom kódu chyby na kontrolu do servisného strediska.

Errxx

Errxx

Err04

Ochrana proti prekročeniu teploty pohonu  
Ak dôjde k prehriatiu pohonu pôsobením vonkajších vplyvov alebo pri príliš nízkej teplote PLAST, 
vnútorná tepelná ochrana vypne pohon (viď ) 

Ochrana proti spusteniu hnacieho motora
Hnací motor je zaistený proti samovoľnému spusteniu po výskyte chýb, napr. prehriatia .
Na displeji (5) sa objaví zobrazenie «Vypnúť pohon», zatiaľ čo hnací motor zostáva v zablokovanom stave. Po
odstránení chyby a vypnutí pohonu, zapínanie/vypínanie pohonu (2), zhasne na displeji (5) zobrazenie «Vypnúť
pohon». Môžete pokračovať v práci.

Err04

Err04

Chyba Leister WELDPLAST S4 / EC4  Ručný extrúder
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Prístroj rozpoznáva nasledujúce chyby:

Zobrazenie Druh chyby

Err01 Prekročená teplota vzduchu alebo chybná teplotná sonda

Err02 Prekročená teplota plastovej hmoty alebo chybná teplotná sonda

Err04 Prekročená teplota vo vinutí motora, motor je prehriaty

Err08 Prekročená teplota výhrevného telesa AIR alebo výpadok motora dúchadla

Err10 Prekročená teplota elektroniky

Err40 Skrat teplotnej sondy PLAST

Ak sa vyskytne viac chýb súčasne 
Napr. a , zobrazí sa:  !

Ďalšie kombinácie sa zobrazia pomocou písmen A, B, C, D, E a F.
Napr. a sa zobrazí ako !Err0AErr02Err08

Err06Err04Err02



18

Príslušenstvo Leister WELDPLAST S4 / EC4  Ručný extrúder

JJe povolené používať výhradne príslušenstvo Leister.

Univerzálne odkladacie zariadenie
je možné použiť pre nasledujúce rady
extrúderov:   
– Fusion 3
– Weldplast 4
– Weldplast 6

• Po predhriatí zváracej príložky sa nástavec (37) sklopí nahor.
• Po uložení je treba uvoľniť matice v podlahe a nastaviť základnú dosku (38) na značku prístroja.
• Pomocou oboch pružných ramien (40) je možné šírku prispôsobiť požadovanému prístroju.
• Držiak cievky drôtu (39) slúži k nasadeniu rolky 300 mm zváracieho drôtu.
• Pre zaručenie optimálneho odvíjania drôtu musí byť drôt vedený okom k tomu určeným (41).

Vedenie horúceho vzduchu hore
• Vedenie horúceho vzduchu sa obzvlášť

hodí pre skládky.

Prenosný držiak na odvíjanie drôtu
• Držiak je dimenzovaný na dve rolky

zváracieho drôtu 300 mm
• Pre zaručenie optimálneho odvíjania

drôtu musí byť zvárací drôt vedený
okom k tomu určeným (41). 

37

39

38

41

40

41



Spoločnosť Leister Technologies AG ponúka pre všetky bežné tvary zvarov zodpovedajúce zváracie príložky v rôz-
nych veľkostiach:

Sortimet zváracích príložiek  Leister WELDPLAST S4 / EC4  Ručný extrúder
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Sortiment spoločnosti Leister

Neupravená V zvar Kútový zvar

Preplátovací zvar



• Skontrolujte prípadné elektrické a  mechanické poškodenie prívodného sieťového kábla (14) 
a zástrčky.

• Trysku prietoku hmoty (32) očistite pri každej výmene zváracej príložky od zvyškov materiálu. 

• Opravy môžu vykonávať výhradne autorizované servisné strediská firmy Leister. Tieto servisné strediská
zaručujú odborný a spoľahlivý opravárenský servis s použitím originálnych náhradných dielov podľa schém zapo-
jení a zoznamov náhradných dielov.

• Ak sa objaví po zapnutí prístroja WELDPLAST S4 servisný ukazovateľ so servisným kódom 1, mal by byť auto-
rizovaným servisným strediskom skontrolovaný stav uhlíkov a v prípade potreby by
mali byť vymenené uhlíky pohonu.

• Signalizáciu je možné opäť skryť tlačidlom (28). 
• S ručným extrúderom je možné krátkodobo pokračovať v práci.
• Ak nebudú uhlíky vymenené počas danej lehoty pre používanie, bude pohon

bežať až do dosiahnutia mechanického zablokovania uhlíkov. Na ukazovateli
sa neobjaví žiadne hlásenie chyby, pohon sa však už nerozbehne.

• WELDPLAST EC4 obsahuje bezuhlíkové hnacie motory. Ukazovateľ Ser-
visný kód 1 sa preto neobjaví.

• Záručný servis a zodpovednosť sa plní podľa záručného listu, ako aj aktuálne platných všeobec-
ných obchodných a dodacích podmienok. 

• LEISTER Technologies AG nenesie žiadnu zodpovednosť za zariadenia, ktoré nie sú v pôvodnom stave.
V žiadnom prípade nie je možné zariadenia LEISTER upravovať či meniť.

Technické zmeny vyhradené

Vaše autorizované servisné stredisko:

WELDPLAST SK s.r.o.
Kamenná cesta 91
010 01 Žilina

Tel. predajňa: +421 415 166 068, +421 904 444 155
Tel. servis: +421 948 339 226
Email: info@weldplast.sk
Web: www.weldplast.sk

Záruka 

Údržba

Servis a opravy 

®


