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UNIDRIVE 500
100 V

UNIDRIVE 500
100 - 120 V

UNIDRIVE 500
220 – 240 V

V~ 100 120 230
Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60
W 1500 1800 2200
°C
°F

100 – 560
220 – 1040

% 45 – 100

m/min
ft/min

0,7 - 4,5
2.3 – 14.8

LpA (dB) 70 (K = 3 dB)

m/s²
ft/s²

< 2.5 (K = 1.5)
< 8.2 (K = 4.9) 

kg
lbs

4.5
9.9

a

b c

a) mm / inch  297 / 11.7
b) mm / inch  173 / 6.8
c) mm / inch  275 / 10.8

   

UNIDRIVE 500 
Aparat industrial cu aer cald

Vă recomandăm să păstrați întotdeauna manualul de utilizare lângă aparat.

Vă felicităm pentru achiziționarea aparatului dvs. UNIDRIVE 500.
Ați ales un aparat semiautomat de sudură cu aer cald de înaltă calitate.
Acesta a fost dezvoltat și produs în conformitate cu cunoștințele recente din industria de prelucrare a materialelor 
plastice. La realizarea acestuia au fost folosite materiale de înaltă calitate.

Mai multe informații despre UNIDRIVE 500 găsiți pe www.leister.com

UNIDRIVE 500 este proiectat pentru uz profesional pe acoperișuri plane și înclinate pentru piața geotehnică și a 
piscinelor.

Procesul de sudare și tipurile de material
• Membrane de impermeabilizare termoplastice cu sudură prin suprapunere/membrane de etanșare pentru 

acoperiș din elastomer (cum ar fi TPO/FPO, PVC, ECB, EPDM, EVA, PIB, PMI, PO, PP modificate)
• Sudură prin suprapunere a cusăturilor de bază
• Sudură lângă margine la mansardă și la cusăturile transversale (parapet, streașină) până la 60 mm
• Sudură la mansardă (parapet, streașină)
• Lățime sudură 15, 30 și 40 mm
• Versiuni pentru piscină
• Hidroizolații pentru subsoluri
• Suduri circulare

Orice altă utilizare sau utilizare rezultată a UNIDRIVE 500 este considerată neconformă destinației.

Sub rezerva modificărilor tehnice.

1. Utilizare

1.1 Utilizare conform destinației

1.2 Utilizare neconformă

2. Date tehnice

https://www.leister.com
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Respectați reglementările naționale valabile pentru transportul sau ridicarea sarcinilor.
Greutatea aparatului dvs. UNIDRIVE 500, inclusiv cutia de transport, este de 7,5 kg (4,5 kg fără 
cutie de transport).

Transportați aparatul semiautomat de sudură cu aer cald cu cutia de transport inclusă în 
pachetul de livrare (consultați Pachetul de livrare 5 [4.2]) și transportați cutia de transport cu 
mânerul furnizat.

Asigurați-vă că suflanta de aer cald (6) s-a răcit suficient, înainte de trans-
port.

Nu depozitați niciodată materiale combustibile (de ex. plastic, lemn, hârtie) în 
cutia de transport.

Nu folosiți niciodată mânerul pentru transport (4) de la aparat sau de la cutia 
de transport la transportul cu macaraua.

Pentru ridicarea manuală a aparatului semiautomat de sudură cu aer cald, 
folosiți mânerul pentru transport (4).

3. Transport
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Exemplu:

Denumirea de tip și seria de identificare sunt indicate pe plăcuța de tip (12) a aparatului dvs.
Preluați aceste informații în manualul dvs. de utilizare și întotdeauna faceți referire la aceste informații în caz de 
întrebări adresate
reprezentantului sau centrului de service autorizat Leister.

Tip: ..................................................................................................................................................................
Nr. serie: ..........................................................................................................................................................

Echipare standard în cutia de transport:
• 1 x aparat UNIDRIVE 500
• 1 x perie de sârmă
• 1 x cheie tubulară hexagonală Gr. 3
• 1 x Quick Guide (Ghid rapid)
• 1 x indicații de siguranță

4. Aparatul dvs. UNIDRIVE 500
4.1 Plăcuță de tip și identificare

4.2 Pachet de livrare
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4.3 Prezentare generală a pieselor aparatului

1. Cablu de alimentare
2. Carcasă
3. Unitate de operare
4. Mâner pentru transport sus
5. Mâner lateral
6. Suflantă de aer cald
7. Role motoare/de apăsare
8. Duză de sudură 15-40 mm
9. Curele de transmisie/de apăsare
10. Șasiu
11. Ajustare a înălțimii
12. Plăcuță de tip cu denumirea de tip și seria de identificare
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A

Setarea direcției de sudare și a unghiului

Direcția săgeții de pe duza de sudură (8) indică direcția de sudare.

Aliniați duza de sudură (8) paralel cu rolele motoare/de apăsare (7) .

Setarea dimensiunii A (2 șuruburi cu cap hexagonal îngropat) 

A = 1-2 mm

Șurub cu cap hexagonal îngropat

2 șuruburi cu cap hexagonal îngropat

5. Setări la UNIDRIVE 500
5.1 Setarea duzelor de sudură
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5.2 Trecerea la alte lățimi de sudură

Pentru a trece la o lățime de sudură diferită, se procedează în ordinea descrisă în continuare.

Lăsați aparatul să se răcească în cool down mode (mod răcire).
Înainte de a începe demontarea, asigurați-vă că este separat de la rețea cablul de alimentare (1).

1. Slăbiți la ambele role motoare/de apăsare (7) die șuruburile cilindrice M5 × 30 (lungimea șuruburilor variază în 
funcție de tipul rolei).

2. Scoateți rolele motoare/de apăsare (7).
3. Montați noi role motoare/de apăsare (7).
4. Strângeți la loc șuruburile cilindrice noi M5.

5. Slăbiți șurubul cu cap hexagonal îngropat.
6. Scoateți duza de sudură (8) actuală.
7. Introduceți duza de sudură (8) dorită.
8. Setați duza de sudură (8) (consultați  Setarea duzelor de sudură 7 [5.1]).
9. Strângeți la loc șurubul cu cap hexagonal îngropat.

Pasul 1: Măsuri de precauţie

Pasul 2: Adaptarea lăţimii rolelor (analog duzei de sudură 15, 30 sau 40 mm)

Pasul 3: Schimbarea duzei de sudură (15, 30 sau 40 mm)

Șurub cilindric M5

Șurub cu cap hexagonal îngropat
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6. Punerea în funcțiune a aparatului dvs. UNIDRIVE 500
6.1 Mediul de lucru și siguranța

Aparatul semiautomat de sudură cu aer cald poate fi utilizat numai în aer liber sau în zone bine aerisite.

În plus, respectați și cerințele legale naționale privind siguranța la locul de muncă (protecția persoane-
lor sau a aparatelor).

Utilizați aparatul numai pe o bază refractară.

Citiți fișa cu date de securitate a producătorului de material și respectați instrucțiunile din aceasta. 
Aveți grijă să nu ardeți materialul în timpul procesului de sudură.

Nu folosiți niciodată aparatul semiautomat de sudură cu aer cald într-o atmosferă potențial explozibilă 
sau ușor inflamabilă și păstrați distanța față de materiale inflamabile sau gaze explozive.

Dispozitiv de protecție împotriva căderii în cazul lucrului efectuat în zone cu pericol de cădere 
de la înălțime.

În cazul sudurii la mansardă (parapet, streașină), aparatul semiautomat de sudură cu aer 
cald trebuie fixat de la mânerul pentru transport (4) de un dispozitiv de ancorare cu ghidaj 
orizontal (de ex. sistem de siguranță cu șine sau cu frânghii) ca protecția împotriva căderii de 
la înălțime. 

La lanțul de siguranță trebuie să vă asigurați că toate elementele de siguranță (cârlige carabine, 
frânghii) au o capacitate minimă de încărcare de 7 kN în toate direcțiile anticipate. Pentru suspendarea 
maşinii se folosesc neapărat carabine cu cataramă (Twist-Lock sau tip şurub). Toate legăturile lanțului 
de siguranță trebuie instalate și verificate în mod corespunzător, conform instrucțiunilor producătorului.

Mânerul pentru transport (4), folosit la fixarea frânghiei de siguranță, trebuie verificat de personal 
calificat înainte de fiecare utilizare și după evenimente specifice. Mânerul pentru transport (4) nu 
trebuie să prezinte fisuri, semne de coroziune, crestături sau alte defecte de material.

Atenție: Asigurați aparatul semiautomat de sudură cu aer cald numai de la mânerul pentru transport 
(4).

Atenție: Aparatul semiautomat de sudură cu aer cald nu trebuie niciodată fixat în puncte de impact 
individuale care permit ca frânghia să fie moale. Mijloacele de legătură trebuie întotdeauna setate la o 
lungime cât mai scurtă pentru a exclude șansele de cădere peste marginea parapetului.

Pasul 1: Măsuri de precauţie
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Verificați setarea de bază a duzei de sudură (8).

• Verificați dacă materialul care urmează să fie sudat este curat între suprapuneri și în partea superioară și cea 
inferioară.

• Apoi, verificați dacă duza de sudură (8), rolele motoare/de apăsare (7) și curelele de apăsare (9) sunt curate.
• După caz, poziționați placa de sudură disponibilă opțional (consultați  Pachetul de livrare 5 [4.2]).

Atenție: Forța gravitațională generează pericolul de cădere sau coborâre necontrolată. Punctul de siguranță nu 
este proiectat să reziste la sarcina asemănătoare unui șoc în caz de cădere de la înălțime.

În caz de nelămuriri la momentul instalării sau punerii în funcțiune, contactați neapărat producătorul.

Cablu de alimentare și prelungitor
• Tensiunea nominală menționată pe aparat (consultați  Date tehnice 3 [2]) trebuie să corespundă cu tensiu-

nea de rețea.
• Cablul de alimentare (1) trebuie să poată fi mișcat liber și nu trebuie să interfereze cu poziția utilizatorului sau 

a terților la locul de muncă (risc de împiedicare).
• Prelungitoarele trebuie să fie aprobate pentru locul de utilizare (de ex. în aer liber) și marcate în mod 

corespunzător. Dacă este cazul, luați în considerare secțiunea transversală minimă necesară pentru prelungitor.

Generatoare pentru alimentarea cu energie
Dacă se utilizează generatoare pentru alimentarea cu energie, asigurați-vă că acestea sunt împământate și 
prevăzute cu întrerupător de protecție la curenți reziduali FI.

Pentru puterea nominală a generatoarelor, formula este „1,5-2 × puterea nominală a aparatului semiautomat de 
sudură cu aer cald”.

Placă de sudură (disponibilă opțional)

6.2 Disponibilitate de funcționare

6.3 Poziționarea aparatului
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• Dacă ați pregătit mediul de lucru și aparatul semiautomat de sudură cu aer cald conform descrierii, conectați 
aparatul la tensiunea de rețea.

• Acum conectați încălzirea (tasta Încălzire pornită/oprită, 16).

După pornire, pentru o scurtă perioadă de timp pe afișajul unității de operare (3) apare 
ecranul de pornire cu numărul de versiune al versiunii actuale de software, precum și 
denumirea aparatului.

Dacă aparatul a fost lăsat să se răcească în prealabil, apare un afișaj static al valorilor de 
referință ale ultimilor parametri de sudură setați.

În acest stadiu, încălzirea, suflanta și propulsia sunt oprite.

Poziție de așteptare
• Așezați aparatul semiautomat de sudură cu aer cald numai pe o bază orizontală și refractară.
• Aparatul semiautomat de sudură cu aer cald este așezat pe spate pentru poziția de așteptare [încălzire, cool 

down mode (mod răcire)].

6.4 Pornirea aparatului
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• Motorul sistemului de acționare pornește automat imediat ce încălzirea a fost conectată.
• Verificați dacă direcția corectă de propulsie (stânga sau dreapta) este setată și comparați-o cu direcția de pe duză, 

astfel încât această să se potrivească cu săgeata de pe afișaj (consultați  Comutarea direcției de propulsie 17 [9.5]).
• Asigurați-vă că temperatura de sudură este atinsă înainte de a începe lucrul (timpul de încălzire este de 3-5 

minute).
• Acum, verificați sudura, respectând instrucțiunile de sudură ale producătorul de material și/sau standardele sau 

directivele naționale și verificați rezultatele. Dacă este necesar, adaptați profilul de sudură.

Începerea sudurii
• Introduceți duza de sudură (8) între benzile suprapuse.

În timpul procesului de sudură
• Deplasați aparatul semiautomat de sudură cu aer cald pe mânerele laterale (5) sau pe mânerul pentru trans-

port din partea superioară (4) de-a lungul suprapunerii și aveți grijă la poziția rolelor motoare/de apăsare (7).
• Viteza de sudură, cantitatea de aer și temperatura aerului pot fi modificate în orice moment în timpul sudurii 

(consultați  Setarea parametrilor de sudură 16 [9.2]).

Finalizarea sudurii
• După sudură, scoateți aparatul semiautomat de sudură cu aer cald din benzile suprapuse.

Conectați încălzirea de la tasta Încălzire pornită/oprită (16).

Nu atingeți piesele aflate în mișcare 
Există riscul de prindere și tragere accidentală. Nu purtați haine largi, cum ar fi eșarfe sau șaluri. 
Prindeți parul lung împreună și protejați-l cu un articol de acoperire a capului.

Pregătirea sudurii

Imediat ce încălzirea a fost conectată, va apărea un afișaj dinamic al temperaturii ac-
tuale a aerului (valoare de referință și valoare reală). Se pot seta toți parametrii de sudură 
(viteza de sudură, temperatura și cantitatea de aer).

6.5 Procesul de sudură

6.6 Deconectarea aparatului/Întreținere
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• Aparatul comută în cool down mode (mod răcire).
• După aprox. 6 minute, suflanta se deconectează automat.
• Apoi, separați cablul de alimentare (1) de la rețeaua electrică.

• Așteptați până când aparatul se răcește.
• Verificați cablul de alimentare (1) și ștecărul cu privire la daune electrice și/sau mecanice.
• Curățați duza de sudură (8) cu o perie de sârmă (disponibilă opțional).

1. Conectați ștecărul la tensiunea de rețea
2. Setarea parametrilor de sudură
3. Conectați încălzirea de la tasta Încălzire pornită/oprită (16); așteptați 

între 3 și 5 minute până este atinsă temperatura dorită
4. Dacă este necesar, reglați direcția de rotație a propulsiei (15 + 17)
5. Glisați duza de sudură (8) în suprapunere

1. Extinderea aparatului semiautomat de sudură cu aer cald
2. Opriți încălzirea de la tasta Încălzire pornită/oprită (16)
3. Așteptați ca procesul de răcire să se termine (aprox. 6 minute)
4. Deconectați ștecărul de la tensiunea de rețea

Unitatea de operare (3) este alcătuită din taste funcționale, cu care puteți conecta sau deconecta propulsia 
sau încălzirea, o tastă de confirmare pentru a selecta valorile de referință care trebuie setate, precum și un afișaj, 
pe care este afișată setarea selectată.

15 Tastă Propulsie pornită/oprită
16 Tastă Încălzire pornită/oprită
17 Tastă Minus/Plus
18 Tastă Confirmare

7. Quick Guide (Ghid rapid) UNIDRIVE 500

17

18

17

16

15

7.1 Conectare/Pornire

7.2 Deconectare

8. Unitate de operare UNIDRIVE 500

8.1 Taste funcționale
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Afișajul este împărțit în patru afișaje.
8.2 Afișaj 

21 Afișajul vitezei de sudură m/min sau ft/min (direcția de 
propulsie)

22 Afișajul temperaturii de sudură °C sau °F

23 Afișajul cantității de aer în % 

20 Afișaj stare

În timpul operării sunt afișate valorile de referință ale parametrilor de sudură (propulsie în m/min, resp. ft/min, 
temperatură în grade Celsius, resp. Fahrenheit), cantitatea de aer în procente și eventual explicații informative.

De la tasta Confirmare (18) comutați între parametrii de sudură. De la tastele săgeți Minus/Plus (17) reglați 
valorile în mod individual.

Simbol Denumire Funcție

Tastă Motor
pornit/oprit (15) Conectare și deconectare propulsie

Tastă Încălzire
pornită/oprită (16) Conectare și deconectare încălzire

Simbol suflantă Nicio funcție

Taste Minus/Plus (17) Setarea valorii de referință dorite în
în incremente de 0,1m/min, 10 °C sau 5 %

Tastă 
Confirmare (18)

Comutare între valorile de referință care trebuie 
setate
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8.3 Simboluri de afișare ale afișajului de stare (afișaj 20)

Simbol Semnificație

Simbol pentru modul de răcire (cool down mode)

Simbol pentru avertizare, mesaj de avertizare sau mesaj de eroare lăsați aparatul 
să se răcească.
(consultați și  Mesaje de avertizare și de eroare 18 [10])

Indicație privind service-ul.
Simbol pentru mesaj de eroare hardware. 
Aparatul nu mai este gata de funcționare. Luați legătura cu centrul de service 
Leister. 
(Respectați fiecare cod de eroare din capitolul  Mesaje de avertizare și de eroare 
18 [10]).

Valoarea reală și valoarea de referință a vitezei de sudură
Săgeata de pe afișajul pentru viteza de sudură reprezintă direcția de propulsie.

Valoarea reală și valoarea de referință a cantității de aer

Temperatură de sudură prea mică, proces de încălzire.
Săgeata în sus indică faptul că temperatura mai mare dorită încă nu este atinsă. 
Cifra intermitentă indică valoarea reală atinsă în prezent (430); valoarea de jos (450) indică 
valoarea de referință a setării individuale.

Temperatură de sudură prea mare, proces de răcire.
Săgeata în jos indică faptul că temperatura mai mică dorită încă nu este atinsă. 
Valoarea intermitentă indică valoarea reală atinsă în prezent (470); valoarea de jos (450) 
indică valoarea de referință a setării individuale.

8.4 Simboluri de afișare a vitezei de sudură (afișaj 21)

8.5 Simboluri de afișare a temperaturii de sudură (afișaj 22)

Încălzire
LED-ul de la tasta Încălzire „pornită/oprită” (16) indică starea încălzirii.

Stare LED
Încălzire pornită/oprită (16)

Stare

LED stins Încălzirea este deconectată.

LED-ul clipește în culoarea verde Încălzirea este conectată. Temperatura este în afara toleranței.

LED-ul este permanent verde Încălzirea este conectată. Temperatura este în intervalul de toleranță.

8.6 Simboluri de afișare a cantității de aer (afișaj 23)

8.7 Stare afișare LED
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Încălzire şi propulsie
Dacă cele două LED-uri de la tasta Încălzire „pornită/oprită” (16) și tasta Propulsie „pornită/oprită” (15) 
clipesc simultan, există o eroare (consultați cap. Mesaj de eroare).

9. Setări și funcții ale software-ului UNIDRIVE 500

• Apăsați și țineți apăsate tastele Propulsie „pornită/oprită” (15) și Încălzire „pornită/
oprită” (16) și conectați cablul de alimentare la rețeaua electrică. Acum pe afișaj apare 
„UNIT” (UNITATE).

• Confirmați de la tasta de confirmare (18) și utilizați tastele Minus/Plus (17) pentru a 
seta unitățile dorite.

• Confirmați de la tasta de confirmare (18) și de la tastele Minus/Plus (17) selectați 
„SAVE” (SALVARE). Confirmați de la tasta de confirmare (18); unitățile sunt acum 
salvate.

Ulterior, aparatul este repornit automat.

Unitățile pentru viteza de sudură și pentru temperatură pot fi modificate.
Temperatură: °C sau °F

Viteză: m
min sau ft

min

Valorile de referință ale celor trei parametri de sudură pot fi reglate individual în timpul operării în derulare.
În timpul operării în derulare, zona selectată revine automat după 5 secunde la rândul vitezei de sudură (21).

Selectare:
Selectați valoarea de referință dorită pentru propulsie, temperatură sau aer de la tasta 
Confirmare (18).

Afișare:
Zona selectată este marcată cu o bară laterală.

Setare:
De la tastele Minus/Plus (17) adaptați acum valoarea de referință selectată conform 
nevoilor dvs.

Pentru aceasta, procedați după cum urmează:

9.1 Setarea unităților de parametri

9.2 Setarea parametrilor de sudură

Propulsie

Stare LED
Propulsie pornită/oprită (15)

Stare

LED stins Propulsia este deconectată

LED-ul este permanent verde Propulsia este conectată

LED-ul de la Tastă Propulsie „pornită/oprită” (15) indică starea propulsiei.
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În timpul procesului de răcire, încălzirea este deconectată. Valorile de referință nu pot fi modificate în timpul 
procesului de răcire.

Dacă la conectarea aparatului, temperatura aerului depășește 100 °C, aparatul comută automat în
cool down mode (mod răcire).

Procesul de răcire se încheie atunci când timp de 2 minute temperatura aerului nu depășește 100 °C.

Dacă încălzirea este reconectată, trebuie să confirmați de la tasta (16).

9.3 Cool down mode (Mod răcire)

Viteza de sudură, temperatura aerului și cantitatea de aer sunt monitorizate în permanență cu ajutorul tehnologiei 
close-loop (buclă închisă).
Dacă o valoare reală se abate de la valoarea de referință conform setărilor individuale, acest lucru este indicat în 
afișajul de lucru (consultați  Simboluri de afișare a temperaturii de sudură 15 [8.5]).

Țineți apăsate tasta Propulsie „pornită/oprită” (15) și tasta Minus sau Plus (17) timp de 3 secunde.
• Tasta Minus spre dreapta
• Tasta Plus spre stânga

În afișajul vitezei de sudură (21) se modifică direcția săgeții. 
Consultați  Quick Guide (Ghid rapid) UNIDRIVE 500 13 [7]

9.4 Controlul parametrilor de sudură în timpul rulării

9.5 Comutarea direcției de propulsie
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10. Mesaje de avertizare și de eroare UNIDRIVE 500

Mesajele de eroare sunt afișate pe afișajul unității de operare (3)

Când apare un mesaj de eroare, nu puteți continua să lucrați.

Încălzirea se deconectează automat, iar propulsia este blocată. Afișajul codurilor de eroare respective are loc 
imediat pe afișajul unității de operare (3). Primele patru cifre indică grupul de erori. Celelalte patru cifre indică 
eroarea detaliată. Luați legătura cu centrul de service Leister. 

Exemplu:

Grup de erori Descriere Măsuri

0001 Măsurarea temperaturii compo-
nentelor electronice

Temperatură > 90 °C. Lăsați aparatul să se 
răcească

0004 Tensiune de rețea
Conectați aparatul la o altă priză de rețea. Dacă 
eroarea continuă să apară, contactați centrul de 
service Leister.

0008 Termocuplu/Element de încălzire Contactați centrul de service Leister

0100 Motorul suflantei Contactați centrul de service Leister

0400 Motorul sistemului de acționare Contactați centrul de service Leister
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11. Întrebări frecvente, cauze și măsuri UNIDRIVE 500

Mașina conectează suflanta automat după conectare:
• Dacă la conectarea aparatului, temperatura aerului depășește 100 °C, aparatul comută automat în cool down 

mode (mod răcire). Procesul de răcire se încheie atunci când timp de 2 minute 
temperatura aerului nu depășește 100 °C. 

Calitate defectuoasă rezultat sudură:
• Verificați viteza de propulsie, temperatura de sudură și cantitatea de aer. Verificați instrucțiunile de instalare ale 

producătorului de material
• Curățațiduza de sudură (8) cu perie de sârmă (consultați Întreținerea).
• Duza de sudură (8) este setată incorect (consultați Setarea duzelor de sudură).
• Direcție de propulsie incorectă
• Presiunea nu este suficientă și montarea este incorectă

Temperatura de sudură setată nu este atinsă nici după cel mult 5 minute:
• Verificați tensiunea de rețea.
• Reduceți cantitatea de aer.
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EC declaration of conformity 
(in terms of the EC machinery directive 2006/42/EC; Appendix II A) 
 
Leister Technologies AG 
Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Switzerland 
 
hereby declares the machine described below, released by us, fulfills the provisions of the 
following EC directive(s):  
 
Designation  Hot Air Welder  
 
Type  Unidrive 500 
 
EC directive(s)  2006/42/EC (Machinery Directive) 
 2014/30/EU  (EMC Directive)  
 2014/35/EU (Low Voltage Directive)  
 2011/65/EU  (RoHS Directive) 
 
Harmonised standards  EN ISO12100: 2010 

 EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 
 EN 55014-2:2015 
 EN 61000-3-2: 2014 
 EN 61000-3-3: 2013 
 EN 62233: 2008 

 EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13:2017 
 EN 60335-2-45: 2002 + A1:2008+ A2: 2012 

 EN 50581:2012 
 
 
Authorised documentation representative Thomas Schäfer, Manager Product Conformity 
 
Kaegiswil, 15.04.2019 
 
 
 
………………………………… ………………………………… 
Bruno von Wyl Christoph Baumgartner 
(Chief Technical Officer) (General Manager) 

12. Declarație de conformitate
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Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland
Tel. +41 41 662 74 74
Fax +41 41 662 74 16
www.leister.com
sales@leister.com

 Centru de vânzări și service

Garanție

• Pentru acest aparat sunt valabile drepturile de garanție sau de asigurare oferite de către partenerul de 
distribuție/vânzător începând cu data cumpărării. În cazul unei revendicări asociate garanției sau asigurării 
(dovedită prin intermediul facturii sau avizului de expediere), defectele de producție sau de prelucrare sunt 
îndepărtate de către partenerul de distribuție prin înlocuire sau reparare. Elementele de încălzire sunt exclu-
se din asigurare sau garanție.

• Alte revendicări asociate garanției sau asigurării sunt excluse în cadrul forței juridice obligatorii.
• Sunt excluse din asigurare deteriorările a căror cauză o constituie uzura normală, suprasarcina sau manev-

rarea inadecvată.
• Nu sunt luate în calcul revendicările asociate garanției sau asigurării în cazul dispozitivelor care au fost 

transformate sau modificate de către cumpărător.

mailto:sales%40leister.com?subject=
https://www.leister.com/plastic-welding/distributors
https://www.leister.com
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