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Leister WELDPLAST S6
Ručný extrúder

Ručný extrúder ku zváraniu termoplastov pomocou zváracích drôtov z PE a PP o priemere 4 a 5 mm (iné mate-
riály na objednávku ) pri výrobe nádrží, prístrojov, montáží potrubí a skládok.

Nezvárajte elektricky vodivý materiál (napr. PE-EL)!

Použitie

Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod k obsluhe a uschovajte
ho k ďalšiemu použitiu.

Návod na obsluhu (Preklad originálneho návodu na obsluhu) SK

Nebezpečenstvo ohrozenia života pri otvorení pristroja! Dôjde k  odkrytiu
súčastí a prívodov pod napätím. Pred otvorením prístroja odpojte prívodný kábel
zo zásuvky. Nezvárajte elektricky vodivý materiál (napr. PE-EL)!

Nebezpečenstvo požiaru a  výbuchu pri neodbornom používaní ručné- ho
extrúdera (napr. prehriatie materiálu) najmä v blízkosti horľavých materiálov a
explozívnych plynov.

Nenechávajte zapnutý prístroj bez dozoru. Teplo môže preniknúť k horľavým
materiálom, ktoré sa nachádzajú mimo dohľad. Prístroj môžu používať iba osoby s prí-
slušným odborným vzdelaním alebo iné osoby pod ich dohľadom. Deťom je použi-
tie prístroja úplne zakázané.

Pri použití prístroja na stavenisku je k ochrane osôb nevyhnutne nutný  prúdo-
vý  chránič FI.

Menovité napätie, ktoré je uvedené na prístroji, sa musí zhodovať so sieťovým
napätím. V prípade siete musíte vypnúť hlavný vypínač a pohon (uvoľniť aretáciu).

Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa holých kovových súčastí a vyta-
venej hmoty v horúcom stave. Prístroj nechajte vychladnúť. Nesmerujte prúd
horúceho vzduchu proti osobám alebo zvieratám.

Chráňte prístroj pred vlhkosťou a mokrom.

FI

120

230

Varovanie

Bezpečnostné upozornenie

Pripájajte prístroj k  zásuvke s  ochranným vodičom. Akékoľvek prerušenie
ochranného vodiča vnútri prístroja alebo mimo prístroj je nebezpečné! 
Používajte iba predlžovacie káble s ochranným vodičom! Prierez vodičov
min. 3 × 4mm2. 
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Používajte ochranu sluchu!
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Spoločnosť Leister Process Technologies, Galileostrasse 10, CH-6056 Kaegiswill/ Švajčiarsko
potvrdzuje, že tento výrobok splňuje v nami dodanom prevedení požiadavky nasledujúcich smerníc ES. 
Smernice: 2004/108, 2006/95
Harmonizované normy: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-11, 

EN 61000-3-12, EN 50366, EN 62233, EN 60335-2-45

Kaegiswil, 15.05.2009

Bruno von Wyl Christiane Leister
Technical Director majitelka firmy

Elektrické náradie, príslušenstvo a obaly sa majú odovzdávať k ekologickej recyklácii. Iba pre zeme EU:
Nevyhadzujte elektrické náradie do bežného domového odpadu! V  súlade s  európskou smernicou
2002/96/ES o použitých elektrických prístrojoch a elektronike a jej realizácii v národnej legislatíve musí byť
nepoužiteľné elektrické náradie zhromaždeného oddelene a odovzdaného k ekologickej recyklácii.

Likvidácia

Zhoda

Technické údaje
Napätie V~ 230

Výkon W 4600

Frekvencia Hz 50/60

Množstvo vzduchu  (20°C) l/min 420

Teplota vzduchu °C max. 350

Teplota plastifikácie °C max. 260

Hladina emisí LpA (dB) 88

Hladina akustického výkonu LWA (dB) 96

Rýchlosť spracovania Ø 4 kg/h PE 3.9 – 4.8  PP 3.4 – 4.0 (priemerné hodnoty pri při 50 Hz)

Rýchlosť spracovania Ø 5 kg/h PE 4.9 – 6.0  PP 4.6 – 5.5 (priemerné hodnoty pri 50 Hz)

Zvárací drôt mm Ø 4 / Ø 5

Rozmery D ×  Š ×  V mm 821 × 116 × 240 (bez zváracie príložky)

Hmotnosť kg 14 (bez sieťového kábla)

Značka zhody 2

Bezpečnostná značka 3
Druh certifikácie CCA

Trieda ochrany I 1�
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Obsluha Ručný extrúder Leister WELDPLAST S6

1

3

4

1 Hlavný vypínač  
2 Vypínač pohonu
3 Potenciometer
4 Aretácia pohonu
5 Displej
6 Rukoväť
7 Plášťový ohrev
8 Zváracia príložka

17 Zvárací program
18 Skutočná hodnota – plast
19 Požadovaná hodnota – plast
20 Skutočná hodnota – vzduch
21 Požadovaná hodnota – vzduch
22 Stĺpcový graf – pohon 
23 Ukazovateľ rýchlosti spracovania 
24 Tlačidlo ponuky 
25 Tlačidlo Back (Späť) 
26 Tlačidlo Enter 
27 Tlačidlo Down (Dole) 
28 Tlačidlo Select (Vybrať) 
29 Tlačidlo Up (Hore) 
30 Ukazovateľ stavu pohonu 
31 Kurzor 

9 Predhrevná tryska
10 Trubková svorka 
11 Chránič
12 Otvor pre zvárací drôt
13 Rukoväť prístroja
14 Sieťový prívodný kábel
15 Vodiaca rukoväť
16 Dúchadlo horúceho vzduchu

Popis prístroja

24

27 28 29

30

31

17
18

19
20
21
22
23

25 26

32 Ovládací jednotka 
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Obsluha Ručný extrúder Leister WELDPLAST S6

Pracovní prostředí / bezpečnost

Ručný extrúder sa nesmie používať vo výbušnom alebo zápalnom prostredí. Pri práci pamätaj-
te na bezpečnostný postoj. Prívodný kábel a zvárací drôt musia byť voľne pohyblivé a nesmú
brániť pri práci užívateľovi ani iným osobám.

Ručný extrúder pokladajte na nehorľavé podložky! Horúce kovové súčasti a  prúd horúceho
vzduchu musia mať dostatočnú vzdialenosť od podložky a stien.

Nastavení rukojeti
1. Otáčaním rukoväte (6) proti smeru hodinových ručičiek povoľte

zovretie.

2. Umiestnite rukoväť (6) do požadovanej pracovnej polohy.

3. Otáčaním rukoväte (6) v smere hodinových ručičiek obnovte
zovretie.

Pracovisko
Pri prerušení zvárania vypnite pohon vypínačom
pohonu (2).

Položte ručný extrúder podľa vyobrazenia
na stabilný, nehorľavý podklad.

6
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Obsluha Ručný extrúder Leister WELDPLAST S6

Napájanie prúdom

Pri práci s predlžovacím káblom je nevyhnutné použiť minimálny prierez 3 x 4 mm2.Kábel musí byť certi-
fikovaný pre dané miesto použitia (napr. vonkajšie) a zodpovedajúcim spôsobom označený.
V prípade použitia prúdového agregátu k napájaniu energií platí pre menovitý výkon prúdového agregátu: 
2 × menovitý výkon ručného extrúdera.

Po zapnutí hlavného vypínača (1) stlačte ľubovoľné tlačidlo na ovládacej jednotke (32). Následne sa prístroj
bude zahrievať na poslednú nastavenú požadovanú teplotu. V prípade dosiahnutia požadovanej teploty, odpočítava sys-
tém na ukazovateli stavu od 310 sekúnd späť na nulu. Po uplynutí tohto procesu spustenia je prístroj pripravený ku zvá-
raniu (stav Ready-Pripravený). Ručný extrúder dosiahne prevádzkovú teplotu za cca 8 minút.
V prípade krátkodobého prerušenia sieťového napojenia prebehne proces spustenia znovu.

Blokovanie motoru

Doba blokovania rozbehu: 310 sekúnd

Heat FREE M READY *
Ukazovateľ stavu
pohonu (30)

Ohrev do dosiahnutia poža-
dovanej hodnoty

Uvoľnenie motoru Pripravený ku zváraniu

Spustenie
Kontrola teploty zabraňuje rozbehu studeného ručného extrúdera.

1
FI

120

230
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Obsluha Ručný extrúder Leister WELDPLAST S6

Príprava k zváraniu

Úvodné okno
Na displeji (5) sa po zapnutí ručného extrúdera hlav-
ným vypínačom (1) zobrazí názov prístroja a aktuál-
na verzia softvéru. Úvodné okno sa zobrazuje tak dlho,
pokiaľ nestlačíte ľubovoľné tlačidlo na ovládacej jed-
notke (32).

Pracovné okno
V pracovnom okne sa zobrazujú aktuálne nastavené
parametre.

24

30

31
27

17
18
19
20
21
22
23

29

25 26

28

Funkcie pracovného okna

Výber ponuky

Nastavenie kontrastu

Ohrev zapnúť/vypnúť

Zmena pozície kurzoru

Výber hodnoty [+]

Výber hodnoty [-]

Funkcia tlačidiel

• Pracovné okno

• Výber ponuky

Funkcie výberu ponuky

Výber ponuky / späť do pracovného okna

Späť do pracovného okna (zmena nebude uložená)

Výber a späť do pracovného okna

Výber

Kurzor hore / vybraná hodnota +

Kurzor dole / vybraná hodnota –

Tlačidlá sa aktivujú ľahkým dotykom.

Softvér a nastavenie pomocou ponúk
Ručný zvárací extrúder Weldplast je vybavený komfortným ovládacím softvérom, ktorý uľahčuje užívate-
ľovi prácu a manipuláciu s extrúderom.
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Nastavenie spracovávaného množstva
Na základe tvaru zvaru môžete vzájomne zladiť spracovávané množstvo a dobu predhrievania.

• Prednastavenie na displeji
– Stlačením tlačidla Select (28) presuňte kurzor do polohy «SPEED» (Rýchlosť).
– Pomocou tlačidiel Up (29) alebo Down (27) určite maximálne spracovávané množstvo (60 až 100 %) (je zná-

zornené prostredníctvom stĺpcového grafu pohonu (22)).

• Presné nastavenie počas zvárania
– Maximálne nastavené spracovávané množstvo (napr. 85 %) môžete potenciometrom (3) znížiť na mini-
mum

Spracovávané množstvo je závislé na použitej hrúbke drôtu. Ak je spracovávané množstvo udávané na displeji «60»
a nastavenie Minimum na potenciometru príliš veľké, musíte prejsť na najbližšiu menšiu hrúbku drôtu.

Obsluha Ručný extrúder Leister WELDPLAST S6

Nastavenie parametrov v pracovnom okne
Kurzor (31) informuje o  tom, ktoré parametre sa dajú nastavovať. Po zapnutí sa kurzor nachádza v  polohe
«SPEED» (Rýchlosť).V pracovnom okne môžete pomocou tlačidla Select (28) vyberať nasledujúce parametre
a pomocou tlačidiel Up (29) a Down (27) meniť ich hodnoty.

3

22

Příklad

8
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Nastavenie teploty plastu a vzduchu
• Stlačením tlačidla Select (28) premiestnite kurzor do polohy «PLAST» alebo «AIR» (Vzduch) 

• Nastavte teplotu pomocou tlačidla Up (19) alebo Down (27)

Kontrola parametrov zvárania
Požadované a skutočné hodnoty teplôt vzduchu a plastov sú trvale kontro-
lované. Pokiaľ sa skutočná teplota odchýli od príslušnej požadovanej hod-
noty (hodnota mimo tolerančné pásmo), bude táto skutočnosť signalizova-
ná zmenou stavu na ukazovateli stavu pohonu (30). Pokiaľ to bude
nutné, bude motor pohonu prechodne blokovaný. V prípade požadovanej
a skutočnej hodnoty teplôt vzduchu a plastov opäť v rámci tolerančného
pásma, zobrazí sa na ukazovateli stavu pohonu (30) výzva Press any
Key (Stlačte ľubovoľné tlačidlo). Musíte stlačiť ľubovoľné tlačidlo na ovlá-
dacej jednotke (32), čím späť aktivujete motor pohonu(ochrana proti
opätovnému rozbehu). Možné ukazovatele stavu a  tolerančné pásma sú
zrejmé z nasledujúcej grafiky alebo tabuľky.

Obsluha Ručný extrúder Leister WELDPLAST S6

Č. Ukazovateľ stavu Vlastnosti stavu

1 Pripravený* Prístroj pripravený k zváraniu

2 Voľný motor Odchýlka parametrov zvárania > 10°C

3 Ohrev Odchýlka parametrov zvárania > - 30°C, motor pohonu blokovaný 

4 310 s Doba blokovania rozbehu 310 s, motor pohonu blokovaný

5 Príliš horúci Odchýlka parametrov zvárania > + 30°C, motor pohonu blokovaný

6
Stlačte ľubovoľné 
tlačidlo

Pripravený ku zváraniu, motor pohonu je však aktivovaný až po stlačení ľubovoľného tlačidla na
ovládacej jednotke (32)

30

9

Teplota

Čas

Požadovaná hodnota
Skutočná hodnota

Ukazovateľ stavu 



Zahájenie zvárania 

• Podľa potreby namontujeme zodpovedajúcu zváraciu príložku (8)
• Nastavte potenciometer (3) na max.

• Keď bude dosiahnutá prevádzková teplota (stav Ready-Pripravený), môžete zahájiť zváranie

• Stlačte vypínač pohonu (2)
• Zaveďte zvárací drôt o priemere 4 alebo 5 mm do otvoru zváracieho drôtu (12)
• Zvárací drôt je automatický vtiahnutý do otvoru zváracieho drôtu (12). Podávanie drôtu musí prebie

hať bez odporu

• Prerušte podávanie hmoty pomocou vypínača pohonu (2)
• Nasmerujte predhrevnú trysku (9) na zváraciu oblasť.

• Kývavými pohybmi predhrejte zváraciu oblasť.

• Namierte prístroj na pripravenú zváraciu oblasť a opäť stlačte vypínač pohonu (2).
• Urobte testovací zvar v súlade s návodom ku zváraniu poskytnutým výrobcom materiálu a národnými nor-

mami alebo smernicami.

• Skontrolujte testovací zvar.

• Podľa potreby prispôsobte nastavenie teploty a spracované množstvo. 

• Pri dlhšom zváraní môžete zaistiť vypínač pohonu (2) pomocou aretácie pohonu (4) a nastaviť tak
režim trvalej prevádzky.

Vypnutí přístroje
• Povoľte aretáciu pohonu (4) a uvoľnite vypínač pohonu (2). Odstráňte zvárací materiál zo zváracej

príložky tak, aby pri ďalšom spustení nedošlo k poškodeniu zváracej príložky.

• Vypnite ohrev tlačidlom Enter (26).
• Nechajte prístroj vychladnúť.

• Vypnite hlavný vypínač (1).

Obsluha Ručný extrúder Leister WELDPLAST S6

POZOR!
Nikdy nezavádzajte zvárací drôt súčasne do oboch otvorov. Prístroj používajte vždy s vloženým
zváracím drôtom.
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Obsluha Ručný extrúder Leister WELDPLAST S6

Aktivácia blokovania tlačidiel

1. Ponuka

2. Blokovanie tlačidiel

3. Aktivácia

Pokiaľ bolo aktivované blokovanie tlačidiel,
zobrazí sa na displeji symbol blokovania tlačidiel. 

Blokovanie môžete kedykoľvek zrušiť takto:

Deaktivácia blokovania tlačidiel

1. Back

2. Reset

3. Select 

Potvrdenie tlačidlom Select musí byť prevedené bezpro-
stredne po resetovaní! 

Ďalšie nastavenie

Nastavenie kontrastu

Za nepriaznivých svetelných podmienok a pri kolísaní okolitej teploty môžete v pracovnom okne nastaviť pomo-
cou tlačidla Back (25) kontrast displeja.

Zapnutie / vypnutie ohrevu

Pri ďalšom prerušení (v pohotovostnom stave standby) môžete v pracovnom okne vypnúť ohrev plastu a vzduchu
pomocou tlačidla Enter (26).

Blokovanie
tlačidiel

aktivované

11



Obsluha Ručný extrúder Leister WELDPLAST S6

Navádzanie pomocou ponúk (menu)

Ponuka (menu):

Ponuka 

Výber

Vybrať

Funkcie: 

Výber

Vybrať

A späť do 
pracovného 
okna Výber

12

Zvoľte jazyk

Zvoľte

Zvoľte program

Pracovný režim 

Nápoveda str. 1-9

Aktivácia blokovania
tlačidiel



Obsluha Ručný extrúder Leister WELDPLAST S6

Ponuka (menu) 

Vybrať program (select)

Výber

Potvrdit (enter)

Programovanie parametrov zvárania

Ručný extrúder je vhodný pre spracovanie nasledujúcich typov termoplastov:
• PP/PE-HD/PE-LD
Program 1-3 obsahuje prednastavené hodnoty, ktoré sa dajú behom zvárania prispôsobovať. 
Úpravy sa neukladajú!

Voľné nastavenia 1-4 sú dopredu nastavené z výroby a dajú sa voľne programovať. Parametre zostávajú uložené aj
po vypnutí prístroja.

Nastavenie spracovávaného množstva
• Stlačením tlačidla Select (28) premiestnite kurzor do polohy «SPEED» (Rýchlosť).
• Pomocou tlačidla Up (29) alebo Down (27) nastavte spracovávané množstvo (60 až 100).

Nastavenie teploty plastu a vzduchu
• Stlačením tlačidla Select (28) premiestnite kurzor do polohy PLAST alebo AIR (Vzduch).
• Nastavte teplotu pomocou tlačidla Up (29) alebo Down (27).

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

Voľné 
nastavenia
1-4

Zvárací program Požadovaná hodnota pre plast [°C] Požadovaná hodnota pre vzduch [°C]

Voľné nastavenie 1-4 230 260

Prg1 PE-LD 220 260

Prg2 PE-HD 230 260

Prg3 PP 240 260

13Nastavte hodnotu Nastavte hodnotu Nastavte hodnotu



Obsluha Ručný extrúder Leister WELDPLAST S6

• Demontáž

Prístroj zahriaty na prevádzkovú teplotu vypnite a odpojte od elektrickej siete.

– Po uvoľnení skrutiek (35) zložte zváraciu príložku (8) s držiakom zváracej  príložky (34) z  trysky
extrúdera (36).

– Trysku extrúdera (36) pri každej výmene zváracej príložky očistite od zvyškov zvárania: pritom sa uistite,
že je pevne priskrutkovaná.

– Po povolení upevňovacích skrutiek (33) zložte zváraciu príložku (8) z držiaku zváracej príložky (34).

• Montáž
– Namontujte zváraciu príložku (8) prispôsobenú pre daný zvar na držiak zváracej príložky (34) pomo-

cou upevňovacích skrutiek (33).
– Svařovací patky (8) a držák svařovací patky (34) musejí být dobře utaženy svěracími šrouby (35)

Pracujte iba v rukaviciach odolných voči vysokým teplotám. 
Nebezpečenstvo popálenia!

Výmena zváracej príložky
• Výmenu zváracej príložky je nutné vykonávať pri zahriatom prístroji  na prevádzkovú teplotu.

8 Zváracia príložka
33 Upevňovacie skrutky
34 Držiak zváracej príložky 

35 Zápustná skrutka
36 Tryska extrúdera

35
88 33

36

35 34

35

14



Chybové hlásenie

Pokiaľ dôjde k chybe, zobrazí sa chybové hlasenie na ukazovateli stavu (30) (napr. Motor je prehriaty).

Zobrazenie symbolu

Pri výskyte chyby sa vypína ohrev vzduchu, plastu a motor pohonu! 

Pokiaľ sa tak nestane, musíte prístroj ihneď odpojiť od elektrickej siete! 

Ďalší postup pri zobrazení na ukazovateli stavu pohonu (30)

• Poznamenajte si chybný kód

• Povoľte aretáciu pohonu (4) a uvoľnite vypínač pohonu (2).
• Vypnite hlavný vypínač (1)

Prístroj znovu skontrolujte, uveďte ho do prevádzky a dbajte na to, aby nedošlo k vonkajšiemu pre-
hriatiu ručného extrúdera.

• Plast, ktorý zostal v šneku extrúdera, pokiaľ možno odstráňte.

• Pokiaľ k poruche dôjde znova, musíte prístroj odoslať ku kontrole do servisného strediska s uvedením chybného
kódu.

ErrXX

ErrXX

Err04

Ochrana pohonu proti prehrievaniu

Pokiaľ dôjde k prehriatiu pohonu vonkajšími vplyvmi alebo pri príliš nízkej teplote plastu, vypne interný teplotný istič
pohon (viď ).

Ochrana pohonu proti rozbehu

Motor pohonu je zaistený proti samovoľnému spusteniu po výskyte chýb, napr. prehriatia. Na ukazova-
teli stavu pohonu (30) sa zobrazí výzva «Press any key» (Stlačte ľubovoľné tlačidlo), zatiaľ čo motor pohonu
zostáva zablokovaný. Po odstránení chyby stlačte ľubovoľné tlačidlo na ovládacej jednotke (32). Na ukazova-
teli stavu pohonu (30) zmizne výzva «Press any key» (Stlačte ľubovoľné tlačidlo). 

Môžete pokračovať v práci.

Err04

Err04

Postup v prípade chyby Ručný extrúder Leister WELDPLAST S6

Prístroj rozpoznáva nasledujúce poruchy:

Zobrazenie Druh chyby

Err01 Príliš vysoká teplota vzduchu alebo poškodená teplotná sonda

Err02 Príliš vysoká teplota plastu alebo poškodená teplotná sonda

Err04 Príliš vysoká teplota vinutia motoru, motor je prehriaty

Err08 Prehriatie výhrevného telesa pre ohrev vzduchu alebo výpadok motora v dúchadle

Err10 Príliš vysoká teplota elektroniky

Err40 Skrat teplotnej sondy pre snímanie teploty plastu

Pokiaľ dôjde k niekoľkým chybám súčasne, napr. a , zobrazí sa symbol . 
Ďalšie kombinácie sú označené písmenami A, B, C, D, E a F, napr. a oddiel .Err0AErr02Err08

Err06Err04Err02
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Príslušenstvo Ručný extrúder Leister WELDPLAST S6

Smie sa používať iba príslušenstvo dodané firmou Leister.

Prenosná odvíjačka drôtu

• Zariadenie je určené pre dva zvitky drôtu o priemere 300 mm

• K zaistení optimálneho odvíjania drôtu musíte zvárací drôt prevliecť príslušným okom (41).

41

Sortiment zváracích príložiek WELDPLAST S6 štandard

Spoločnosť Leister Process Technologies ponúka pre všetky bežné tvary zvarov zodpovedajúce zváracie prílož-
ky v rôznych veľkostiach:

Polotovar Zvar V  Kútový zvar Preplátovaný zvar
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• Skontrolujte, či nedošlo k mechanickému a elektrickému poškodeniu prívodného kábla (14)
a zástrčky.

• Trysku extrúdera (32) musíte pri každej výmene zváracej príložky očistiť od zvyšku zváraného materiálu.

• Opravy nechajte uskutočňovať výhradne v autorizovaných servisoch spoločnosti Leister. Tieto servisy
vám zaručia poskytnutie riadnej a spoľahlivej opravy s použitím originálnych náhradných dielov podľa schém
zapojení a zoznamov náhradných dielov.

• Pokiaľ sa na zariadení WELDPLAST S6 zobrazí po zapnutí prístroja servisný
displej so servisným kódom 1, musí urobiť autorizovaný servis kontrolu
stavu uhlíkov a prípadne vymeniť uhlíky pohonu.

• Okno s hlásením môžete opäť skryť pomocou tlačidla Select (28).
• S ručným extrúderom môžete ešte chvíľu pracovať.

• Pokiaľ nevymeníte uhlíky behom stanovenej doby, bude pohon aktívny do
dosiahnutia mechanického dorazu uhlíkov. Na displeji sa nezobrazí žiadne
chybové hlásenie, pohon sa však už nerozbehne.

• Na tento prístroj poskytujeme všeobecnú záruku v trvaní (1) roku od dátumu nákupu (doklad - faktúra alebo
dodací list). Vzniknuté poruchy budú odstránené náhradnou dodávkou alebo opravou. Výhrevné telesású
z tejto záruky vylúčené. 

• Ďalšie nároky, s výhradou zákonných ustanovení, sú vylúčené. 

• Na škody spôsobené prirodzeným opotrebovaním, preťažovaním alebo nesprávnym použitím sa záruka
nevzťahuje.

• Nároky na poskytnutie záruky sa nevzťahuje na prístroje, ktoré zákazník prestavil alebo zmenil.

Technické zmeny sú vyhradené 

Záruka

Údržba

Servis a opravy
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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

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/Švýcarsko

Tel. +41 41 662 74 74   
Fax +41 41 662 74 16    

www.leister.com
sales@leister.com
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