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Haberkorn Fairtool
Az Ön ipari partnere
A Haberkorn Fairtool a Leister ipari forrólevegős alkalmazások és műanyag hegesztés 
eszközeinek egyedüli, hivatalos forgalmazója Magyarországon. Kiváló partnerként, a 
Leister nem csak verseny képes termékekkel, hanem tanácsadással is segíti a közös 
munkát. A termelési folyamatok optimalizálásától, a tetőszigetelési rendszerek kiala-
kításán keresztül, a forró levegőt használó berendezések felépítéséig a Haberkorn 
Fairtool az Ön partnere.
Ezek mellett, a megvásárolt készülékek garanciális javításával és garancián túli szer-
vizszolgáltatásokkal is állunk ügyfeleink rendelkezésére. 

További információkért, egyedi, műszaki tanácsadásért keresse az Ön személyes 
tanácsadóját vagy rendelje meg online a Leister készülékeket webshopunkban!



A kiváló teljesítményt 
a Leister garantálja. 
A Leister Technologies AG közel 70 éve piacvezető a műanyaghegesztés, a forróle-
vegős ipari alkalmazások és a lézeres technológiák folyamathős alkalmazásai terén. 
130 értékesítési és szolgáltató központból, több mint 100 országban, álló nemzetközi 
hálózata biztosítja a Leister nemzetközi lefedettségét.
Bármit is kell Önnek melegítenie, a Leisternél megtalálja ehhez az optimális meg-
oldást. A Leister valamennyi termékét  Svájcban fejleszti és gyártja, így Ön bátran 
megbízhat a híres svájci  minőségben. A Leister minden terméke folyamatosan 
ellenőrzött (ISO, IEC, EN, UL szabványok szerint), a gyártási folyamatok folyamatos 
fejlesztésének köszönhetően pedig a termékek több éven át tartó, komoly igénybe-
vételt követően is megbízhatóan működnek.
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Svájci minőség minden 
forrólevegős alkalmazáshoz

Számos gyártási folyamathoz van szükség forró levegőre. A 
műanyag-feldolgozó ipar valamennyi ágazata számára megfe-
lelő és kiváló minőségű hegesztőkészülékeket biztosít. Szakta-
nácsadóinkon keresztül biztosítjuk a szükséges szakértelmet, 
hogy minden alkalmazáshoz segítsék a megfelelő készülék 
kiválasztását. Emellett lehetőség van bemutató készülékek 
tesztelésére a Haberkorn Fairtool értékesítési képviselőinek 
segítségével.

A Leister több mint 65 éves tapasztalattal rendelkezik a 
műanyaghegesztő készülékek területén.  A Leister sajátle-
vegős kézi készülékei, hegesztőautomatái vagy kézi extruderei 
természetesen illeszkednek a műanyagok tulajdonságaihoz. 

Amikor egy termelési folyamatot optimalizálni kell, gyakran  
a forró levegő a megoldás. A léghevítők hőforrásként használ-
hatók és közvetlenül a gyártásba integrálhatók.

A legjobb szaktanácsok forró levegő témakörben

• professzionális tanácsadás
• kiváló minőségű készülékek
• megoldások komplex alkalmazásokhoz is
• műanyaghegesztő készülékek széles választéka

Ipari léghevítők Műanyaghegesztés



A tartály- és készülékgyártás során a 
sokoldalúság és a minőség a kérdés. A 
Leister a kézi extruderek és forrólevegős 
kézi készülékek széles választékát kínál-
ja, légellátóval vagy anélkül.

A Leister hegesztőautomatáira és saját-
levegős kézi készülékeire esik a válasz-
tás elsőként, amikor tető szigetelésről 
van szó.  Hatékonyság, minőség és 
megbízhatóság a világ szerte elismert, 
legmagasabb színvonalon!

A műszaki textíliák, ipari célú anyagok,  
ponyvák és reklámplakátok/ molinók 
gyártása tartós és megbízható 
 hegesztést igényel, melyhez a Leister 
biztosít megfelelő készülékeket. A tarto-
zékválaszték pedig biztosítja a gazdasá-
gosságot, a még magasabb minőséget 
és a még nagyobb hatékonyságot.

A padlóburkolatok gyártóinak fontos a 
munka során felhasznált anyag sérülés-
mentessége. A Leister az ideális eszkö-
zöket ajánlja erre a feladatra, kiegészítve 
a széles tartozék kínálattal.

A Leister sajátlevegős kézi készülékei 
világszerte elérhetők és megbízható- 
ságukkal, svájci minőségükkel, valamint 
kiterjedt tartozék- és eszközkínálatukkal 
hódítanak. 

A mélyépítésben a gépparknak különle-
ges követelményeknek kell megfelelnie. 
A legkedvezőtlenebb munkakörülmé-
nyek a legmagasabb minőséget és 
legnagyobb hatékonyságot követelik. 
A Leister tökéletesen összehangolt 
készülékválasztéka problémamentesen 
megfelel ezeknek a követelményeknek.

A műanyaghegesztés 
készülékei

Mélyépítés/ Alagútépítés/  
Tározók építése 

Padlószigetelés/Belsőépítészet Általános felhasználások  Tartálygyártás 

Műszaki textíliák és ipari  
felhasználású anyagok Tetőszigetelés
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Értünk hozzá.
Ipari alkalmazások berendezései

A Leister forrólevegős rendszereit az ipar szinte minden 
területén alkalmazzák, ahol hőlégfúvásra van szükség. 
Legyen szó élelmiszeriparról, szesz- és üdítőital-iparról, 
papíriparról, autógyártásról, kozmetikai iparról vagy lo-
gisztikáról, a Leister kínálatában megtalálja az Ön számára 
megfelelő készüléket.

A Leister hőmérséklet-szabályzóival pontosan szabályoz-
ható a léghevítők és hőlégfúvók által kibocsátott levegő 
hőmérséklete (digitális kijelzőn, két szabadon programoz-
ható kimenettel), a frekvencia-szabályzó segítségével pedig 
állítható a légmennyiség és a fűtési teljesítmény, egymástól 
függetlenül, ezáltal hatékonyabbá tehetők a forró levegős 
eljárások.

Az Leister léghevítő termékcsaládja tekintélyes teljesítménys-
kálát ölel fel és sokszínűségüknek köszönhetően gyakorlatilag 
bármely forrólevegős alkalmazáshoz ideális megoldást kínál-
nak. Ezek a léghevítők akár 900 °C  hőmérséklet előállítására 
vagy 40 kW teljesítményre képesek, egyes típusok pedig olyan 
iparágakban is alkalmazhatóak, ahol „tiszta” környezet megte-
remtésére van szükség.

Kompakt kialakításúak, nagy teljesítményűek (akár 600  l/perc 
nagynyomású levegő biztosítására képesek) és könnyen 
integrálhatóak az ipari folyamatokba. Nagyon csendesek, 
bármilyen irányban telepíthetőek, még szélsőséges kö-
rülmények között és folyamatos üzemeltetés mellett is 
lényegében tönkretehetetlenek. Egyes típusok alkalmasak 
a forró levegő újrahasznosítására, ami jelentős mennyiségű 
energia- és költségmegtakarítást eredményez.

Hőlégfúvók Léghevítők

Légellátók Szabályzók és interfészek
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TELEFON 

+36 30 206 3540

ONLINE SHOP 

shop.haberkorn.hu

KÖZÖSSÉGI MÉDIA 

www.facebook.com/haberkornfairtool
www.instagram.com/haberkornfairtool

HONLAP 

www.haberkorn.hu

CÍM 

Haberkorn Fairtool Kft.
Bogáncsvirág utca 8. 
H - 1106 Budapest

E-MAIL 

leister@haberkorn.hu

A prospektusban szereplő tartalommal kapcsolatban a nyomdahibákból, elírásokból és értelmezési félreértésekből eredő károkért a  
Haberkorn Fairtool Kft. felelősséget nem vállal, semmilyen anyagi kártérítéssel nem tartozik. Jogi lépések kizárva! A katalógus sokszorosítása, 
utánnyomása kizárólag a Haberkorn Fairtool Kft. írásos engedélyével lehetséges.
Haberkorn Fairtool Kft. Budapest, © 2021. augusztus


