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Stopite v stik z nami

Telefon
Maribor      T 02 320 67 10
PE Murska Sobota   T 02 621 03 64
PE Ptuj      T 02 621 03 62
PE Ljubljana      T 01 586 37 80

E-pošta
Naročila sprejemamo tudi preko
e-pošte – hitro in enostavno!
Pišite nam na info@haberkorn.si.

E-trgovina
V shop.haberkorn.si lahko nakupujete
kadarkoli – z navedenimi cenami in
informacijami o razpoložljivosti izbranih
izdelkov..

Hitra dostava za izdelke
na zalogi
V kolikor izdelek naročite med delovnim
tednom do 14 ure (v petek do 10 ure), vam
dostavo opravimo v naslednjem dnevu.

EDI
Naročila oddajate preko svojega ERP sistema
po svojih postopkih in pravilih.
Naročilo bo v elektronski obliki posredovano
podjetju Haberkorn, kjer bo takoj obdelano..



Naši svetovalci vam osebno svetujejo

Vodja prodajnega programa

Prodajni svetovalci na terenu Podpora v podjetju

Strokovnjaki



30 podružnic
v 10 državah

Zaposleni
2.100

875 v Avstriji
1.225 mednarodno

mio EUR
vrednost skladišča55 Promet 2011–2018 v mio EUR
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Podjetje Haberkorn



100.000

200.000

Izdelkov na zalogi
Visoka razpoložljivost

Izdelkov v e-trgovini

140 
v pisarnah

60 
na terenu

200 
Svetovalcev Dopolnilnih storitev

24/7

DIN

25 %
Promet preko e-poslovanja & 
logističnih rešitev

Celovite storitve

100



8 prodajnih programov,
ki se dopolnjujejo

Veliko več kot samo naprave Leister
Podjetje Haberkorn ima na zalogi skupno 200.000 različnih izdelkov  
na zalogi. Oglejte si naše ostale prodajne programe, hitro in 
enostavno kar v naši spletni trgovini.



8 prodajnih programov,
ki se dopolnjujejo



Logistične rešitve 
Podjetje Haberkorn vam s svojimi logističnimi 
rešitvami ponudja modularni koncept, ki 
zmanjša stroške, optimizira procese in 
zagotavlja ustrezno oskrbo.



Klasično 
poslovanje

E-poslovanje & 
logistične rešitve

20%
vrednost blaga 

80%
stroški
nabave

stroški nabave
se zmanjšujejo

20%
vrednost blaga 

Enostavno gospodarno. 
Optimizirani procesi naročanja.
Nabava pomeni vsakodnevno naročanje velikih in majhnih delov, 
potrebnih v proizvodnji in industriji. V večini primerov gre za veliko 
dela in posledično s tem tudi veliko stroškov: samo 20% stroškov je 
pričakovati za dejansko vrednost blaga, 80% pa samo zaradi procesa 
nabave teh izdelkov. 
Postopek nabave torej ponuja velik potencial za varčevanje! 
Podjetje Haberkorn vam s svojimi logističnimi rešitvami ponuja 
modularni koncept, ki zmanjša stroške, optimizira procese in 
zagotavlja ustrezno oskrbo. Naši strokovnjaki vam bodo predstavili  
naše enostavne rešitve skladiščenja in nabave, najnovejše tehnologije 
in individualno nadzorovane postopkih. Izkoristite kompetentno 
svetovanje podjetja Haberkorn in prihranite pri stroških za 
zagotovljeno dobavo in postopke, prilagojene vašemu podjetju.



Enostavno naročanje z online skenerjem
Enostavno poskenirajte črno kodo na zabojniku ali v 
katalogu črtnih kod in oddajte naročilo direktno v 
Haberkornov sistem. Celoten proces naročila poteka 
elektronsko, kar zagotavlja prenos podatkov brez napak.

Avtomat za izdajo izdelkov
Avtomat za izdajo izdelkov zaposlenim omogoča dostop do 
potrošnega materiala 24 ur na dan, 7 dni v tednu. S tem 
preprostim sistemom razbremenite vaše skladišče in 
zagotovite neprekinjeno dobavo.

Enostaven sistem oskrbe
S Podjetjem Haberkornom lahko enostavno integrirate 
učinkovite logistične rešitve v vaše poslovanje. Podpiramo vas 
z različnimi sistemi, ki jih je mogoče enostavno vključiti v vaše 
vsakodnevne procese in jih optimizirati. Vaši postopki 
postanejo enostavnejši, zanesljivejši in zato bolj ekonomični.
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* VKM = Minimalna prodajna količina

Leister

1

shop.haberkorn.si
Orodja, stroji
Ročne naprave z vročim zrakom1

Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka

141.314 1 712520

Napotki pri naročilu
Grelni element tipa A, št. 142.717 (Št. izdelka 896407) se mora po potrebi dodatno 
naročiti.

 

 Ročna naprava z vročim zrakom TRIAC AT za 
natakljive šobe    
TRIAC AT je zanesljiva ročna naprava z vročim zrakom za varjenje in krčenje plastike, 
idealna za delavnice ali gradbišča. Egronomska oblika, varno upravljanje in moderni videz 
so prilagojeni potrebam strokovnjaka. Ta visokokakovosta ročna naprava z vročim zrakom 
je pripravljena za vsako uporabo. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Prednosti/Izvedbe
• regulacija temperature 
• nastavitev toka zraka
• diagnosticiranje in odpravljanje napak
• avtomatska funkcija ohlajanja
• način varčevanja z energijo
• enostavna uporaba z zaslonom za prikaz temperature in količine zraka
• željena temperatura se avtomatsko poravna
• nihanja napetosti se izravnajo
• termo sonda pred grelnim elementom zagotavlja natančno temperaturo

Uporaba/Napotki
• lahko se uporabijo vse šobe Leister TRIAC S in TRIAC PID (1G3, 1G1)

Tehnični podatki
• napetost 230 V, 50 Hz
• moč 1.600 W
• temperatura +40 °C do +620 °C
• količina zraka (20 °C) 210–280 l/min (500 l/min pri max. temperaturi)
• statični tlak 1.600–3.000 Pa
• nastavek šobe-Ø 31,5 mm
• raven emisij 67 dB
• mere (D x Ø) 338 x 90 mm, ročaj-Ø 56 mm
• teža brez priključnega kabla 1 kg

Obseg dobave
• v kovčku za napravo iz umetne mase, zelene barve  



* VKM = Minimalna prodajna količina  

1

shop.haberkorn.si
Orodja, stroji

Ročne naprave z vročim zrakom 1

Oznaka Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka

TRIAC ST za šobe za natakniti (Ø 32 mm) 141.227 1 865968

Napotki pri naročilu
Grelni element tipa A, št. 142.717 (Št. izdelka 896407) se mora po potrebi dodatno 
naročiti.

 Ročna naprava z vročim zrakom TRIAC ST    
TRIAC ST je zanesljiva in večstranska ročna naprava z vročim zrakom, katera je uporabl-
jena predvsem za varjenje in predelavo umetne mase. Zelo dobro rokovanje zagotavljata 
dvo-komponentni ročaj in majhna teža manj kot 1 kg. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Prednosti/Izvedbe
• elektronska zaščita grelnega elementa
• ohlajena zaščitna cev
• možna je večkratna menjava krtačk
• avtomatska zaustavitev krtačk
• hitro čiščenje zračnih «ltrov
• primeren za trajno delovanje

Uporaba/Napotki
• celoten sortiment šob TRIAC S in TRIAC AT je kompatibilen z novim TRIAC ST, tako da je 

obrtnikom na voljo več kot 80 šob.

Tehnični podatki
• napetost 230 V, 50 Hz
• moč 1.600 W
• temperatura +40 °C do +700 °C
• količina zraka (20 °C) 280 l/min (500 l/min pri max. temperaturi)
• statični tlak 3.000 Pa
• nastavek šobe-Ø 31,5 mm
• raven emisij 67 dB
• mere (D x Ø) 338 x 90 mm, ročaj-Ø 56 mm
• teža brez priključnega kabla <1 kg

Obseg dobave
•  v kovčku za napravo iz umetne mase, zelene barve  
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1

shop.haberkorn.si
Orodja, stroji
Ročne naprave z vročim zrakom1

Moč 
[W]

Št. ind. standarda Št. izdelka

2.300 149.673 906718
3.400 145.567 906714

 

 

 

 Ventilator z vročim zrakom ELECTRON ST    
Nov Leister ventilator z vročim zrakom ELECTRON ST. Velika zmogljivost, vsestranska 
uporaba. Ročna naprava, ki si jo želi vsak strokovnjak. V ročaju integrirani zračni «ltri se 
lahko enostavno odstranijo in očistijo. 

Območje uporabe
• krčenje
• ravne in strme strehe
• izdelava naprav in rezervoarjev

Prednosti/Izvedbe
• zanesljiv za gradbišča
• kompakten, zmogljiv in robusten
• avtomatska zaustavitev krtačk in grelnega elementa
• optimalna ergonomija za večje udobje pri delu

Uporaba/Napotki
• uporabne so vse šobe prejšnjega modela ELECTRON

Tehnični podatki
• napetost  230 V, 50 Hz
• temperatura +40 °C do +650 °C
• količina zraka (20 °C) 430 l/min (790 l/min pri max. temperaturi) 
• statični tlak 3.400 Pa
• nastavek šobe-Ø 50 mm
• raven emisij 67 dB
• mere (D x Ø) 338 x 90 mm, ročaj-Ø 56 mm
• teža brez priključnega kabla 1,1 kg

Obseg dobave
Ročna naprava z vročim zrakom ELECTRON ST v robustnem kovčku  

Št. ind. standarda Št. izdelka
100.648 316801

Napotki pri naročilu
Grelni element tipa 33H, št. 100.818 (Št. izdelka 316747) po potrebi naročite posebej.

 

 Ročna naprava z vročim zrakom HOT JET S    
Majhna, kompaktna ročna naprava z vročim zrakom z visoko zmogljivostjo. Majhna 
teža, ki vključuje kabel znaša le 600 g in priročen ročaj pripomoreta k enostavnemu in 
točnemu delu. 

Prednosti/Izvedbe
• najmanjša ročna naprava na svetu
• zelo tih
• odličen za aplikacije na težko dostopnih mestih
• elektronska zaščita grelnega elementa
• elektronsko brezstopenjsko nastavljiva količina zraka
• elektronsko brezstopenjsko nastavljiva temperatura

Tehnični podatki
• napetost 230 V, 50 Hz
• moč 460 W
• temperatura +20 °C do +600 °C
• količina zraka (20 °C) 60–140 l/min (190 l/min pri max. temperaturi)
• statični tlak 230–1.600 Pa
• nastavek šobe-Ø 21,3 mm
• raven emisij 59 dB
• mere (L x Ø) 235 x 70 mm, ročaj-Ø 40 mm
• teža brez priključnega kabla 0,4 kg

Obseg dobave
• ročna naprava z vročim zrakom HOT JET S z integriranim, fleksibilnim stojalom naprave 



* VKM = Minimalna prodajna količina  

1

shop.haberkorn.si
Orodja, stroji

Ročne naprave z vročim zrakom 1

Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka

148.061 1 B36893
 

 

 Ročna naprava z vročim zrakom GHIBLI AW    
Robustna kotna naprava z vročim zrakom v ergonomski obliki za udobno delo tudi v 
najtežjih pogojih. Temperatura in količina zraka se enostavno nastavita z zanesljivo Leister 
"e-Drive" upravljalno enoto. 

Območje uporabe
• krčenje v konfekcioniranju kablov
• ogrevanje in preoblikovanje
• prekrivno varjenje cerad tovornjakov
• posneti robove plastičnim delom

Prednosti/Izvedbe
• enostavno delo zaradi priloženega stojala
• integrirano 'ušesce' za obešanje
• široka paleta dodatkov

Uporaba/Napotki
• uporabne so tudi vse šobe prejšnjega modela

Tehnični podatki
• napetost 230 V, 50 Hz
• električna moč 2.300 W
• temperatura +65 °C do +620 °C
• količina zraka (20 °C) 310–400 l/min (700 l/min pri max. temperaturi)
• statični tlak 1.800–3.200 Pa
• nastavek šobe-Ø 36,5 mm
• raven emisij 67 dB
• mere (D x Š x V) 280 x 90 x 220 mm, ročaj-Ø 45 mm
• teža brez priključnega kabla 1,1 kg

Obseg dobave
• kotna naprava z vročim zrakom GHIBLI AW v kovčku, vključno s stojalom  

Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka

102.027 1 316531
 

 

 Ročna naprava z vročim zrakom FORTE S3    
Močna ročna naprava brez plamena za krčenje palet in podobno. Uporabna tudi v 
omejenem prostoru in zaprtih prostorih. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Prednosti/Izvedbe
• močan
• enakomerno krčenje
• z 16A CEE vtičem
• s stojalom za napravo

Tehnični podatki
• napetost 3 x 400 V
• moč 10 kW
• temperatura +650 ° C
• dimenzije (D x Š x V) 390 x 132 x 215 mm
• teža brez priključnega kabla 4,4 kg
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* VKM = Minimalna prodajna količina

Leister

1

shop.haberkorn.si
Orodja, stroji
Ročne naprave z vročim zrakom1

Dolžina gibljive cevi 
[m]

Št. ind. standarda Št. izdelka

2,5 114.380 317663
6,0 114.926 618471
9,0 114.927 624810

 

 

 Ventilator z vročim zrakom WELDING PEN R    
Tako priročna je nova generacija naprav: ker je dovod zraka izveden preko ločenega 
ventilatorja, doseže WELDING PEN R tudi najolj nedostopna mesta. Temperaturo varjenja 
prikazuje digitalno. 

Območje uporabe
• vlečno varjenje

Prednosti/Izvedbe
• najmanjša ročna naprava na svetu z digitalnim prikazom željene in dejanske vrednosti 

temperature 
• delo brez utrujanja zaradi ergonomskega ročaja in vrtljive cevi za zrak
• zaščita grelnega elementa
• ohlajena cev grelnega elementa
• natančna regulacija temperature zaradi mikroprocesorja

Uporaba/Napotki
• eksterna oskrba z zrakom z ventilatorjem ROBUST ali komprimiranim zrakom

Tehnični podatki
• napetost 230 V, 50 Hz
• električna moč 1.000 W
• temperatura +20 °C do +600 °C
• mere (DxØ) 270 x 43 mm, ročaj-Ø 32 

mm
• teža vključno s 3 m kabla, cevjo za zrak in Y-priključkom 1 kg

 

Dolžina gibljive cevi 
[m]

Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka

2,5 113.081 1 317665
9,0 114.273 1 700769

 

 

 Ventilator z vročim zrakom WELDING PEN S    
Tako priročna je nova generacija naprav: z WELDING PEN S varite tudi na težko dostopnih 
mestih, saj je dovod zraka izveden preko ločenega ventilatorja. 

Območje uporabe
• vlečno varjenje

Prednosti/Izvedbe
• zelo kompakten in fleksibilna uporaba
• delo brez utrujanja zaradi ergonomskega ročaja in vrtljive cevi za zrak
• zaščita grelnega elementa
• ohlajena cev grelnega elementa

Uporaba/Napotki
• eksterna oskrba z zrakom z ventilatorjem ROBUST ali komprimiranim zrakom

Tehnični podatki
• napetost 230 V, 50 Hz
• električna moč 1.000 W
• temperatura +20 °C do +600 °C
• mere (D x Ø) 270 x 43 mm, ročaj-Ø 32 

mm
• teža vključno s 3 m kabla, cevjo za zrak in Y-priključkom 1 kg

 



  

1

shop.haberkorn.si
Orodja, stroji

Ročne naprave z vročim zrakom 1

Št. ind. standarda Št. izdelka
108.747 316810

 

 

 Ventilator z vročim zrakom MINOR    
Zmogljiv ventilator za mobilno oskrbo z zrakom ročnih naprav z vročim zrakom ročnih 
naprav z vročim zrakom DIODE PID, DIODE S in LABOR S. Ta Ventilator zagotavlja dovolj 
zraka, da s temi ročnimi napravami omogoča strokovno delo. 

Prednosti/Izvedbe
• majhna teža
• kompakten
• idealen tudi za mobilno uporabo

Tehnični podatki
• napetost 230 V, 50 Hz
• električna moč 100 W
• količina zraka (20 °C) 400 l/min
• statični tlak 4.000 Pa
• odprtina za izpihovanje (zunaj) 14,5 mm
• mere (D x Ø) 250 x 95 mm, ročaj-Ø 64 mm
• teža vključno s 3 m kabla 1,15 kg

 

Moč 
[W]

Opis Št. ind. 
standarda

Št. izdelka

800
s priključno omarico 230V / 800W, 3m PVC cevi 101.716 340142
brez priključne omarice 230V / 800W, 3m PVC cevi ploščatega kabla 101.735 385325

900 LABOR S z ventilatorjem MINOR, Evro-vtič in 1,5 m PVC-cev 101.754 338637
 

 

Št. izdelka 34012

Št. izdelka 338637

 Ventilator z vročim zrakom LABOR S    
Majhna, zmogljiva naprava, primerna za precizno dolgotrajno delo kot na primer pri 
lotanju, odlotanju , krčenju itd. v elektroniki in izdelavi naprav. Temperatura in količina 
zraka se lahko brezstopenjsko nastavita. Možna tudi dobava v ESD-izvedbi. 

Območje uporabe
• izdelava naprav in rezervoarjev

Prednosti/Izvedbe
• nastavitev temperature z vrtljivim gumbom
• zelo majhna naprava z majhno težo
• je idealen za vlečno varjenje in spajanje
• oskrba z zrakom z ventilatorjem ROBUST, MINOR ali komprimiranim zrakom
• skupaj z ventilatorjem MINOR idealen za mobilno uporabo

Tehnični podatki
• električna napetost 230 V
• temperatura +20 °C do +600 °C
• mere (D x Ø) 180 x 40 mm, ročaj-Ø 32 mm
• teža brez kabla in brez cevi za zrak 0,15 kg
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* VKM = Minimalna prodajna količina

Leister

1

shop.haberkorn.si
Orodja, stroji
Ročne naprave z vročim zrakom1

Moč 
[W]

Izvedba Teža 
[kg]

Št. ind. 
stand.

VKM* 
[KOS]

Št. izdelka

1.600

za vijač. šobe, vključno s 3 m kablom 
in 3 m cevjo za zrak

1,15 101.304 1 316501

za šobe za natakniti (Ø 32 mm), vključ. 3 m kabel
in 3 m cev za zrak

1,15 101.303 1 316503

1.700

za vijačne šobe, z MINOR-ventilatorjem, vključ. 3 m kabel 
in 1,5 m cev za zrak

2,50 108.880 1 374876

za šobe za natakniti (Ø 32 mm), z MINOR-ventilatorjem, 
vključ. 3 m kabel und 1,5 m cev za zrak

2,50 101.451 1 316506

Napotki pri naročilu
Grelni element tipa 33D, št. 100.296 (Št. izdelka 316739) je potrebno po potrebi dodatno 
naročiti.

Št. izdelka 316501

Št. izdelka 316503

Št. izdelka 374876

 Ročna naprava z vročim zrakom DIODE PID    
Za visoke zahteve po kakovosti pri varjenju je za vsakega strokovnjaka primerna izbira 
DIODE PID. Temperatura varjenja je pri tej napravi elektronsko regulirana in tako zagota-
vlja popolno delovanje. 

Območje uporabe
• gradnja naprav in rezervoarjev

Prednosti/Izvedbe
• elektronsko krmiljena temperatura, prikaz na zaslonu
• zaščita pred pregretjem za grelni element
• ohlajena zaščitna cev
• šobe za natakniti ali vijačne šobe za okroglo in pro«lno žico
• povezan z ventilatorjem MINOR odličen za mobilno montažno uporabo (z 1,5 m cevi za 

zrak)

Uporaba/Napotki
• eksterna oskrba z zrakom z ventilatorjem MINOR, ROBUST ali komprimiranim zrakom

Tehnični podatki
• napetost 230 V
• temperatura +20 °C do +600 °C
• dimenzije ( D x Ø) 265 x 57 mm, ročaj-Ø 40 mm

 



* VKM = Minimalna prodajna količina  

1

shop.haberkorn.si
Orodja, stroji

Ročne naprave z vročim zrakom 1

Moč 
[W]

Izvedba Teža 
[kg]

Št. ind. 
stand.

VKM* 
[KOS]

Št. izdelka

1.600 za šobe za natakniti (Ø 32 mm), vključ. 3 m kabel 
in 3 m cev za zrak

1,15 101.281 1 316509

1.700

za vijačne šobe, z MINOR-ventilatorjem, 
vključ. 3 m kabel in 1,5 m cev za zrak

2,50 108.870 1 377217

za šobe za natakniti (Ø 32 mm), z MINOR-ventilatorjem, 
vključ. 3 m kabel und 1,5 m cev za zrak

2,50 101.441 1 316512

Napotki pri naročilu
Grelni element tipa 33, št. 100.689 (Št. izdelka 316672) je potrebno po potrebi dodatno 
naročiti.

Št. izdelka 316509

Št. izdelka 377217

Št. izdelka 316512

 Ročna naprava z vročim zrakom DIODE S    
Ročna naprava za varjenje DIODE S je posebej uspela kombinacija priročnosti in zmoglji-
vosti z nastavitvijo temperature varjenja brezstopenjsko. 

Območje uporabe
• gradnja naprav in rezervoarjev

Prednosti/Izvedbe
• temperatura se krmili z vrtljivim gumbom
• zaščita pred pregretjem za grelni element
• ohlajena zaščitna cev
• šoba za natakniti in vijačenje za okroglo in pro«lno žico
• povezan z ventilatorjem MINOR je odličen za mobilno montažno uporabo ( z 1,5 m cevi 

za zrak)

Uporaba/Napotki
• eksterna oskrba z zrakom z ventilatorjem MINOR, ROBUST ali komprimiranim zrakom

Tehnični podatki
• napetost 230 V
• temperatura +20 °C do +600 °C
• mere ( D x Ø) 265 x 57 mm, ročaj-Ø 40 mm
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Orodja, stroji
Ročne naprave z vročim zrakom1

Št. ind. standarda Št. izdelka
162.264 H34139

 

 

 

 Ročna naprava z vročim zrakom SOLANO AT    
Na novo razvita kotna ročna naprava z majhno težo je vsestransko uporabna, zmogljiva 
ter ima veliko uporabnih funkcij. 

Območje uporabe
• krčenje v konfekcioniranju kablov
• ogrevanje in preoblikovanje
• prekrivno varjenje cerad tovornjakov
• posnemanje robov plastičnih delov

Prednosti/Izvedbe
• meje temperatur in zračnega toka so nastavljive
• dolga življenjska doba zaradi brezkrtačnega motorja (10.000 delovnih ur)
• dolga življenska doba zaradi močnega grelnega elementa
• varčen pri porabi energije
• večstopenjski sistem za zaščito pred pregretjem
• zelo priročen in enostaven za uporabo
• tiho delovanje

Tehnični podatki
• napetost 230 V, 50 Hz
• moč 2.300 W
• temperatura +50 °C do +650 °C
• količina zraka (20 °C) 200-350 l/min (600 l/min pri max. temperaturi)
• nastavek šobe-Ø 36,5 mm
• raven emisij <65 dB
• mere (D x Š x V) 270 x 75 x 270 mm, ročaj-Ø 45 mm
• teža 0,75 kg

Obseg dobave
• Ročna kotna naprava z vročim zrakom SOLANO AT v kovčku iz umetne mase  



  

1

shop.haberkorn.si
Orodja, stroji
Pribor - šobe 1

Izvedba Št. ind. standarda Št. izdelka
M 14 na M 14, 30° upognjena 127.726 643926
M 14 na M 14, 45° upognjena 127.727 430625

  

 Adapter M 14    
Vijačni adapter za boljše dostop težko dosegljivih mest, primeren za Leister ročno napravo 
z vročim zrakom WELDING PEN R, S. 

Območje uporabe
• gradnja naprav in rezervoarjev
• krčenje  

Št. ind. standarda Št. izdelka
143.833 769568

 

 

 Adapter šobe Ø 32 mm, za natakniti    
Pribor za ročno napravo z vročim zrakom TRIAC in DIODE. Adapter za uporabo vijačne šobe 
M 14. 

Območje uporabe
• gradnja naprav in rezervoarjev  

Mera 
[mm]

Izvedba Št. ind. standarda Št. izdelka

10 x 12 90° upognjena 107.324 323537

Napotki pri naročilu
Ta sitasti reflektor se lahko uporablja le v povezavi s cevnimi šobami Ø 5 mm.

 

 Sitasti reflektor Ø 8 mm, za cevne šobe Ø 5 mm    
Pribor za Leister naprave z vročim zrakom, za natakniti na šobe s premerom 5 mm.   

mera-Ø 
[mm]

Dolžina 
[mm]

Izvedba Št. ind. standarda Št. izdelka

5 43 15° upognjena 105.622 316833
 

 

 Cevna šoba za vijačenje    
Vijačna šoba M 14, primerna za Leister ročne naprave z vročim zrakom TRIAC AT, S, ST, 
DIODE PID, S in WELDING PEN R, S. 

Območje uporabe
• gradnja naprav in rezervoarjev  
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Orodja, stroji
Pribor - šobe1

Mera 
[mm]

Izvedba Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka

3,0
- 106.989 – 317233
ozka zareza za zrak 105.431 5 317300

4,0
- 106.990 – 317237
ozka zareza za zrak 105.432 5 380570

5,0
- 106.991 – 317268
ozka zareza za zrak 105.433 5 317302

5,7 x 3,7 trikotni pro¢l 106.992 – 317256
7,0 x 5,0 trikotni pro¢l 106.993 – 317270
8,0 x 2,0 za trak 107.137 – 317231

Napotki pri naročilu
Ta šoba za hitro varjenje se lahko uporablja le v povezavi s cevnimi šobami Ø 5 mm.

 

Št. izdelka 317256

Št. izdelka 317231

 Šoba za hitro varjenje za cevne šobe Ø 5 mm    
Pribor za Leister naprave z vročim zrakom, za natakniti na šobe s premerom 5 mm.   

Št. ind. standarda Št. izdelka
106.988 344995

 

 

 Šoba za pritrditev in varjenje z vlečenjem, vijačna    
Vijačna šoba (M 14), primerna za Leister ročne naprave z vročim zrakom TRIAC AT, S, ST, 
DIODE PID, S in WELDING PEN R, S. 

Območje uporabe
• gradnja naprav in rezervoarjev  



  

1

shop.haberkorn.si
Orodja, stroji
Pribor - šobe 1

Št. ind. standarda Št. izdelka
106.996 316805

Napotki pri naročilu
Ta šoba za pritrjevanje se lahko uporablja le v povezavi s cevnimi šobami Ø 5 mm.

 

 Šoba za pritrditev za cevne šobe Ø 5 mm    
Pribor za Leister naprave z vročim zrakom, za natakniti na šobo s premerom 5 mm.   

Mera 
[mm]

Izvedba Opomba Št. ind. stan-
darda

Št. izdelka

3,0
okroglo, s pritrdilnim elementom - 113.666 342882
okroglo, brez pritrdilnega elementa - 113.876 342890

4,0
okroglo, s pritrdilnim elementom - 113.399 317692
okrogla, brez pritrdilnega elementa - 113.874 360476

5,7 x 3,7
trikotni pro¢l,s pritrdilnim elementom - 113.670 317691
trikotni pro¢l,brez pritrdilnega elementa - 113.877 441303

7,0 x 5,0 trikotni pro¢l,brez pritrdilnega elementa - 106.986 366909
  

Št. izdelka 342882

Št. izdelka 317692

 Šoba za varjenje z vlečenjem M 14, vijačna    
Vijačna šoba, primerna za Leister ročne naprave z vročim zrakom TRIAC AT, S, ST, DIODE 
PID, S in WELDING PEN R, S. 

Območje uporabe
• gradnja naprav in rezervoarjev  
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Orodja, stroji
Pribor1

Mera 
[mm]

Za Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka

40 pritisni valjček 140.160 140.599 5 735453
 

 

 Nadomestna valjčna silikonska guma za pritisni 
valjček    
Nadomestna valjčna silikonska guma za ročni pritisni valjček za predelavo plastike, 
primeren za ročne naprave z vročim zrakom Leister. 

Material
• silikon  

Za Pakiranje 
[KOS.]

Št. ind. standarda Št. izdelka

oblič za fuge, Leister št. 106.966 10 106.968 423635
 

 

 Nadomestno rezilo za oblič za fuge    
Nadomestno rezilo, primerno za Leister oblič za fuge.   

Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka

106.969 5 317661
 

 

 Nož    
Nož z nerjavečim jeklenim rezilom, 100 mm kot pribor za Leister ročne naprave z vročim 
zrakom. 

Območje uporabe
• tla, notranje dekoracije

Obseg dobave
• nož v usnjeni škatlici  

Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka

137.855 1 603958
 

 

 Nož za obdelavo plastike    
Pribor za Leister ročne naprave z vročim zrakom, nož za obdelavo plastike in 5 rezili, od 
tega 2 kavljasta noža in 3 trapezna rezila. 

Območje uporabe
• Ravne in strme strehe
• gradnja naprav in rezervoarjev  



* VKM = Minimalna prodajna količina  

1

shop.haberkorn.si
Orodja, stroji

Pribor 1

Št. ind. standarda Št. izdelka
138.314 589129

 

 

 Kontrolno orodje za preverjanje zvara    
Kontrolno ordje za preverjanje prekrivnega varjenja kot pribor za Leister ročne naprave z 
vročim zrakom. 

Območje uporabe
• ravne in poševne strehe  

Premer 
[mm]

Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka

3 142.647 5 800439
 

 

 Krtača iz medenine za ročne naprave z vročim 
zrakom    
Krtača za čiščenje iz medenine kot pribor za Leister ročne naprave z vročim zrakom.   

področje uporabe Opomba Št. ind. standarda Št. izdelka
Fußböden, Innendekorationen - 106.966 316534

 

Št. izdelka 316534

 Oblič za fuge za obdelovanje umetne mase    
Oblič za fuge kot pribor za Leister ročne naprave z vročim zrakom.   

Premer 
[mm]

Izvedba Št. ind. standarda Št. izdelka

27,5 x 6 vležajanje 106.972 316180
32,0 x 7 - 106.970 316179

 

Št. izdelka 316180

Št. izdelka 316179

 Pritisni valjček    
Pritisni valjček kot splošni pribor za Leister ročne naprave z vročim zrakom za obdelavo 
plastike. 

Material
• medenina  
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Pribor1

Št. ind. standarda Št. izdelka
106.981 382202

 

 

 Pritisni valjček za colski trak    
Pritisni valjček kot splošna dodatna oprema za Leister ročne naprave z vročim zrakom za 
obdelavo plastike.   

Mera 
[mm]

Material Izvedba Št. ind. 
standarda

VKM* 
[KOS]

Št. izdelka

28
PTFE - 106.976 5 315733
silikon vležajanje, enoročno 140.161 – 636035

80 silikon - 106.974 – 316172
 

 Pritisni valjček za široki trak    
Pritisni valjček kot splošna dodatna oprema za Leister ročne naprave z vročim zrakom za 
obdelavo plastike.   

Vsebina 
[KOS.]

Opis Št. ind. standarda Št. izdelka

100
Kavljasto rezilo za nož Leister 138.902 604138
trapezno rezilo 138.539 861807

 

Št. izdelka 604138

Št. izdelka 861807

 Rezilo za Leister-nož    
Kavljasto ali trapezno rezilo, primerno za Leister-nož. 

Območje uporabe
• obdelava umetne mase  

Dolžina 
[cm]

Oznaka Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka

25 Ozobljene škarje za folijo 111189 – 381383
26 univerzalne škarje 157.544 1 F95073

 

 
Št. izdelka F95073

 Škarje za rezanje tesnilnih trakov    
Škarje za rezanje tesnilnih trakov in drugo.   



* VKM = Minimalna prodajna količina  
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Pribor - grelni element 1

Uporaba Tip Moč 
[W]

Napetost 
[V]

Št. ind. 
stand

VKM* 
[KOS]

Št. izdelka

–

32 2.200 230 101.776 5 316652
32 3.300 230 101.774 – 330694
32A 3.600 230 101.767 – 330697
32A 4.000 440 101.788 – 438461
32A 4.400 400 101.786 1 330700
32A1 2.200 230 112.878 – 316664
33E 800 230 101.581 – 316742
33 1.000 230 103.596 5 316679
33 1.200 220 103.597 – 537621
33D 2.000 230 103.658 – 467597
33 2.000 230 107.610 – 316673
33A1 2.100 230 101.910 – 316731
33A1 2.750 230 101.905 – 316733
33A2 2.300 230 101.379 – 460597
33A2 3.300 230 101.365 5 330703
33A6 2.100 230 103.604 – 316735
34 1.400 230 112.638 – 358425
38B3 3 x 2.500 400 102.101 – 385675
38B3 4.400 230 102.045 – 399403
38B4 5.000–6.700 380–440 102.108 – 330705
38B5 7.500–10.000 380–440 102.122 – 330707
38B8 3 x 1.700–2.700 3 x 380–480 102.677 – 436547
38B8 3 x 2.500 3 x 380 102.691 – 365058
38B8 3 x 3.300–5.300 3 x 380–480 100.193 – 330708
38B8 3 x 5.500 3 x 400 102.684 – 330722
38B8K 3 x 1.900 3 x 400 116.189 – 452251
38C4 15.000 3 x 400 110.644 – 429539
39A 4.400 230 101.272 – 379597
39A1 1.800 + 1.800 230 114.418 – 418190
39A1 3.050 + 3.050 400 107.614 – 420273
33E3 800 230 101.330 – 365970

BT-Set / Igniter Igniter 1.050 230 150.871 – 855580
Diode PID 33D 1.550 230 100.296 – 316739
Diode S 33 1.550 230 100.689 5 316672
Fusion 2, 3C 32 1.750 230 123.561 5 348824
GHIBLI dc0418 33A 1.800 230 115.513 – 369809
Grelni element 
Welding PEN R/S

33A 1.950 230 100.016 5 329145
33C 1.000 230 113.412 – 369355

Hot Jet S 33H 435 230 100.818 5 316747
Igniter BR4 in Electron ST - 3.300 230 145.606 – 902462
LE MINI SENSOR, 
LE MINI SENSOR KIT

33F 400 230 115.372 – 360040

Tapemat 38S3 3 x 3.300 3 x 400 101.991 – 330732
Triac AT/ST in Igniter BM4 A 1.550 230 142.717 – 896407

Variant T1
39A1 2.200 + 2.200 230 107.612 – 316752
39A1 2.750 + 2.750 400 107.613 – 379544

Weldplast S4, S2, S2-PVC 32A1 1.100 + 1.100 230 109.984 – 399548
 

Št. izdelka 316739

Št. izdelka 316731

Št. izdelka 420273

 Grelni element za grelnik zraka z vročim zrakom 
in avtomat za varjenje    
Nadomestni del za Leister naprave.   
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Ročni ekstruder S. 34
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Naprave za preverjanje S. 54

 Pribor - šobe S. 55

 Pribor - čevelj za varjenje S. 64

S. 67

Pribor S. 66
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Ročni ekstruder2

Naprava FUSION 1 FUSION 2 FUSION 3 FUSION 3C WELDPLAST 
S1

WELDPLAST 
S2

WELDPLAST 
S2 PVC

WELDPLAST 
S4

Kapaciteta (HDPE) kg / hr 0,2 - 0,8 1,3 - 1,8 1,8 - 3,6 1,8 - 3,6 0,2 - 0,8 0,6 - 2,3 0,6 - 2,7 1,5 - 4

Material PE, PP HD-PE, PP HD-PE, PP HD-PE, PP PE, PP, PVC,... HD-PE, PP PVC-U, PE, PP HD-PE, PP

Debelina stene mm 4 - 10 6 - 15 8 - 25 8 - 25 4 - 10 4 - 20 4 - 20 8 - 35

Varilna žica Ømm 3 - 4 4 3-4 / 4-5 3-4 / 4-5 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3-4 / 4-5

Teža kg 3,4 5,9 7,2 6,9 4,7 5,8 5,8 8,7

Dolžina mm 435 450 690 588 435 450 450 560

Napetost V 230 230 230 230 230 / 120 230 230 230

Vijačni ekstruder DA DA DA DA DA DA DA DA

Konstrukcija zabojnikov        

Konstrukcija cevovodov        

Odlagališča/Gradbeništvo     

Brezkrtačni puhalnik NE NE NE NE DA DA DA DA

Opombe 3 2 2 2 1 1 1 1

 Zelo primeren  Primeren Neprimeren 1: 

2: 
3: 

Temperatura zraka in plastike (ki pride iz ekstrudorja) je elektronsko nadzorovana z integriranim 
zaslonom.
Temperatura ekstruderja z vročim zrakom se krmili ročno
Ekstruder s toplim zrakom, temperatura zraka z elektronskim nadzorom z integriranim zaslonom.

Št. ind. standarda Št. izdelka
162.800 G68551

 

 

 Ročni ekstruder FUSION 1    
Digitalno reguliran ročni ekstruder v preprosti obliki palice za večjo gibljivost pri varjenju. 

Območje uporabe
• izdelava naprav in rezervoarjev
• nizka gradnja

Prednosti/Izvedbe
• obojestranski vstop žice
• osvetljeno varilno območje zaradi LED-luči
• ročaj se enostavno namesti za enoročno varjenje
• samostojno regulirana temperatura zraka
• priprava za obešanje omogoča dolgo varjenje brez napora
• integrirano vodilo zraka

Tehnični podatki
• napetost 230 V, 50 Hz
• moč 1.200 W
• material PE/PP
• varilna žica-Ø 3-4 mm
• kapaciteta Ø 3 HD-PE 0,2–0,5 kg/h
• kapaciteta Ø 4 HD-PE 0,3–0,8 kg/h
• mere (DxŠxV) 435 x 92 x 133 mm
• višina z ročajem 236 mm
• teža 3,4 kg

Obseg dobave
• v kovčku vključno s čevljem za varjenje, ključem z notranjim šestkotnikom in ročajem  
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Varilna tehnika plastike

Ročni ekstruder 2

Št. ind. standarda Št. izdelka
119.200 316632

 

 

 Ročni ekstruder FUSION 2    
Zaradi svoje enostavne in simetrične oblike, zagotavlja ta ročni ekstruder kapaciteto do 
1,8 kg/h. Za ogrevanje plastične snovi in predgrevanje zraka zadostuje le en ventilator z 
vročim zrakom. 

Območje uporabe
• gradnja naprav
• nizka gradnja

Prednosti/Izvedbe
• polžasti ekstruder z integriranim ventilatorjem z vročim zrakom za predgrevanje 

materiala
    in varilnega zvara
• kompakten in priročen
• integrirana elektronika za brezstopenjsko nastavitev temperature predgrevanja in 

kapacitete
• elektronska zaščita pogona
• dober, obojestranski vstop žice
• vrtljiv čevelj za varjenje

Tehnični podatki
• napetost 230 V, 50 Hz
• moč 2.800 W
• material PE/PP
• količina zraka (20 °C) ca. 300 l/min
• temperatura zraka do +340 °C
• temperatura plasti¡ciranja do +300 °C
• varilna žica-Ø 4 mm
• kapaciteta PE/PP 1,3–1,8 kg/h
• mere (DxŠxV) 450 x 98 x 225 mm
• teža 5,9 kg

Obseg dobave
• ročni ekstruder FUSION 2 v kovčku, vključno s čevljem za varjenje  
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Ročni ekstruder2

Ø vstopa varilne žice 
[mm]

Št. ind. standarda Št. izdelka

3–4 118.300 651379
4–5 144.615 712533

 

 

 Ročni ekstruder FUSION 3    
Kompakten, priročen polžasti ekstruder z integriranim ventilatorjem z vročim zrakom za 
predgrevanje materiala in varilnega zvara. Optimalna ergonomija in ozka oblika zagotavl-
jata prijetno delo tudi na tleh. 

Območje uporabe
• gradnja naprav in rezervoarjev
• nizka gradnja

Prednosti/Izvedbe
• polžasti ekstruder z integriranim ventilatorjem z vročim zrakom za predgrevanje
    materiala in varilnega zvara
• kompakten in priročen
• optimalna ergonomija in ozka oblika
• integrirana elektronika za brezstopenjsko nastavitev temperature predgrevanja in 

kapacitete
• elektronska zaščita pogona
• dober, obojestranski vstop žice
• vrtljiv čevelj za varjenje

Tehnični podatki
• napetost 230 V, 50 Hz
• moč 3.500 W
• material PE/PP
• količina zraka (20 °C) prib. 300 l/min
• temperatura zraka do +350 °C
• temperatura plasti¡ciranja  do +320 °C
• varilna žica-Ø 3–4 mm/4–5 mm
• kapaciteta verzija Ø 3–4 Ø 3 PE: 2,0–2,5 kg/h 

Ø 3 PP: 1,8–2,3 kg/h 
Ø 4 PE: 2,7–3,6 kg/h 
Ø 4 PP: 2,5–3,4 kg/h

• kapaciteta verzija Ø 4–5  Ø 4 PE: 2,1–2,6 kg/h 
Ø 4 PP: 1,8–2,4 kg/h 
Ø 5 PE: 2,7–3,6 kg/h 
Ø 5 PP: 2,5–3,4 kg/h

• mere (D x Š x V) 670 x 90 x 180 mm
• teža 7,2 kg

Obseg dobave
• v kovčku, vključno s čevljem za varjenje  
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Ročni ekstruder 2

Ø vstopa varilne žice 
[mm]

Št. ind. standarda Št. izdelka

3–4 123.866 316634
4–5 144.826 712538

 

 

 Ročni ekstruder FUSION 3C    
Ročni ekstruder z majhno dolžino in kljub temu visoko zmogljivost varjenja. Za ogrevanje 
plastične mase in predgrevanja zraka zadostuje le en ventilator z vročim zrakom. 

Območje uporabe
• gradnja naprav in rezervoarjev
• nizka gradnja

Prednosti/Izvedbe
• polžasti ekstruder z integriranim ventilatorjem z vročim zrakom za predgrevanje
    materiala in zvara
• kompakten in priročen
• integrirana elektronika za brezstopenjsko nastavitev temperature predgrevanja in 

kapacitete
• elektronska zaščita pogona
• dober, obojestranski vstop žice
• vrtljiv čevelj za varjenje
• kapaciteta do 3,6 kg/h

Tehnični podatki
• napetost 230 V, 50 Hz
• moč 3.200 W
• material PE/PP
• količina zraka (20 °C) prib. 300 l/min
• temperatura zraka do +350 °C
• temperatura plasti¡ciranja do +320 ° C
• varilna žica-Ø 3–4 mm/4–5 mm
• kapaciteta verzija Ø 3–4 Ø 3 PE: 2,0–2,5 kg/h 

Ø 3 PP: 1,8–2,3 kg/h 
Ø 4 PE: 2,7–3,6 kg/h 
Ø 4 PP: 2,5–3,4 kg/h

• kapaciteta verzija Ø 4–5  Ø 4 PE: 2,1–2,6 kg/h 
Ø 4 PP: 1,8–2,4 kg/h 
Ø 5 PE: 2,7–3,6 kg/h 
Ø 5 PP: 2,5–3,4 kg/h

• mere (DxŠxV) 588 x 98 x 225 mm
• teža 6,9 kg

Obseg dobave
• v kovčku, vključno s čevljem za varjenje  
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Ročni ekstruder2

Št. ind. standarda Št. izdelka
148.396 913019

 

 

 Ročni ekstruder WELDPLAST S1    
Kompakten ekstruder v ergonomski obliki za odlično kakovost zvara pri debelini plošč od 
4 do 12 mm in kapacitete do 0.8 kg/h (PVC do 1.15 kg/h).  Integrirana LED-osvetlitev in 
večfunkcijska upravljalna enota omogočata ves čas optimalen nadzor procesa varjenja 
vseh materialov, kot na primer PE, PP, PVC, PA, PVDF ali ECTFE. 

Območje uporabe
• gradnja naprav

Prednosti/Izvedbe
• integrirana LED-osvetlitev in kabel za obešanje
• predelava vseh tipičnih plastičnih mas
• multifunkcijska nadzorna plošča s predde¡niranimi pro¡li
• brezkrtačni ventilator, količina zraka je nastavljiva
• opremljen z eksternim vodenjem zraka

Tehnični podatki
• napetost 230 V, 50 Hz
• moč 1.600 W
• material HD-PE, LD-PE, PP, PVC-U, PVC-C, PVDF, ECTFE, PA
• varilna žica-Ø 3-4 mm
• kapaciteta 0,2 - 0,8 kg/h PVC do 1,15 kg/h
• integrirani 

varilni pro¡li
HD-PE, PP, PVC-U, PVC-C, PVDF 
10 prostih pomnilniških pro¡lov

• mere (D x Š x V) 435 x 91 x 264 mm
• teža 4,7 kg

Obseg dobave
• ročni ekstruder WELDPLAST S1 v končku, vključno s čevljem za varjenje K 10 in 2 popol-

nima šobama za predgretje Ø 14 mm  



  

2

shop.haberkorn.si
Varilna tehnika plastike

Ročni ekstruder 2

Št. ind. standarda Št. izdelka
127.215 408204

 

 

 Ročni ekstruder WELDPLAST S2    
Pri tem ročnem ekstruderju so združeni najnovejša tehnika in najboljša funkcionalnost ter 
dizajn. Tako se uspešno uporablja po vsem svetu. 

Območje uporabe
• gradnja naprav in rezervoarjev
• nizka gradnja

Prednosti/Izvedbe
• ergonomski ekstruder s samo 450 mm dolžine in 5,8 kg teže
• enostavno upravljanje zaradi multifunkcionalnega zaslona
• brezstopenjsko nastavljiv ročaj
• 360° vtljiv čevelj za varjenje
• delo brez utrujanja zaradi dobrega vstopa žice in tihega pogona
• zmogljivo gonilo ekstruderja
• ventilator brez potrebe po vzdrževanju
• moderen dizajn
• polžasti ekstruder z integriranim, brezkrtačnim ventilatorjem z vročim zrakom za 

predgrevanje zvara
• kompakten dizajn ohišja reducira hrup in zagotavlja optimalno hlajenje elektronike in 

pogona
• terminal z osvetljenim gra¡čnim zaslonom in upravljalno enoto, primerno za gradbišča
• mikroprocesor za regulacijo procesa varjenja in nadzorovanje naprave
• meni s funkcijskim programom
• enostavno vrtljiv ročaj
• izpolnjuje DVS-zahteve

Tehnični podatki
• napetost 230 V, 50 Hz
• moč 3.000 W
• material PE/PP
• varilna žica-Ø 3–4 mm
• kapaciteta  Ø 3 PE: 0,6–1,3 kg/h 

Ø 3 PP: 0,5–1,2 kg/h 
Ø 4 PE: 1,0–2,3 kg/h 
Ø 4 PP: 0,9–2,0 kg/h

• mere (DxŠxV) 450 x 98 x 260 mm
• teža 5,8 kg

Obseg dobave
• v kovčku, vključno s čevljem za varjenje  
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Št. ind. standarda Št. izdelka
135.724 522760

 

 

 Ročni ekstruder WELDPLAST S2-PVC    
Pri tem ročnem ekstruderju so združeni najnovejša tehnika in najboljša funkcionalnost ter 
dizajn. WELDPLAST S2-PVC z integrirano zaščito pred korozijo je bil izdelan predvsem za 
PVC-U-materiale in se uspešno uporablja po vsem svetu. 

Območje uporabe
• gradnja naprav in rezervoarjev
• nizka gradnja

Prednosti/Izvedbe
• kot osrednji del novega ročnega ekstruderja je bil razvit polž, posebej za PVC
• zmogljivo gonilo
• ohišje brez potrebe po vzdrževanju
• brestopenjsko premakljiv ročaj (idealen tudi za levičarje)
• moderen dizajn
• polžasti ekstruder z integriranim, brezkrtačnim ventilatorjem z vročim zrakom za 

predgrevanje zvara z eksternim vodenjem zraka
• kompakten dizajn ohišja reducira hrup in zagotavlja optimalno hlajenje elektronike in 

pogona
• terminal z osvetljenim gra¡čnim zaslonom in upravljalno enoto, primerno za gradbišča
• mikroprocesor za regulacijo procesa varjenja in nadzorovanje naprave
• meni s funkcijskim programom
• dober, obojestranski vstop žice od 3 mm ali 4 mm
• enostavno vrtljiv ročaj
• izpolnjuje DVS-zahteve

Tehnični podatki
• napetost 230 V, 50 Hz
• moč 3.000 W
• material PVC-U/PE/PP
• varilna žica-Ø 3–4 mm
• kapaciteta  Ø 3 PVC-U: 0,9–1,7 kg/h 

Ø 3 PE: 0,6–1,3 kg/h 
Ø 4 PVC-U: 1,5–2,7 kg/h 
Ø 4 PE: 1,0–2,3 kg/h

• mere (DxŠxV) 450 x 98 x 260 mm
• teža 5,8 kg

Obseg dobave
•  v kovčku, vključno s čevljem za varjenje K 8/10 mm in 3 šobami za predgrevanje  
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Ročni ekstruder 2

Ø vstopa varilne 
žice 
[mm]

Izvedba Uporaba za Št. ind. standarda Št. izdelka

3–4 stransko vodenje zraka nizka gradnja, gradnja naprav in rezervoarjev 116.948 317676
4–5 stransko vodenje zraka gradnja naprav in rezervoarjev 146.813 968889

 

Št. izdelka 317676

 Ročni ekstruder WELDPLAST S4    
Zmogljiv ročni ekstruder za proizvodnjo predgretega zraka, možnost doseganja kapacitete 
do 4 kg/h. 

Prednosti/Izvedbe
• kompakten in ergonomičen
• brezkrtačni motor, ki ne potrebuje vzdrževanja
• dizajn ohišja reducira hrup in zagotavlja optimalno hlajenje elektronike in pogona
• terminal z osvetljenim gra¡čnim zaslonom in upravljalno enoto, primerno za gradbišča
• mikroprocesor za regulacijo procesa varjenja in nadzorovanje naprave
• meni s funkcijskim programom
• dober vstop žice
• enostavno vrtljiv ročaj
• izpolnjuje DVS-zahteve

Tehnični podatki
• napetost 230V, 50 Hz
• moč 3.680 W
• material PE/PP
• varilna žica-Ø 3–4 mm/4–5 mm
• kapaciteta 1,5–4,0 kg/h
• mere (D x Š x V) 560 x 110 x 300 mm
• teža 8,7 kg

Obseg dobave
• 116.948: v kovčku, vključno z čevljem za varjenje in veliko, srednjo in majhno šobo za 

predgrevanje
• 146.812: v kovčku, vključno z čevljem za prekrivno varjenje 40 mm in veliko šobo za 

predgrevanje
• 146.813: v kovčku, vključno z čevljem za varjenje K 15 in srednjo šobo za predgrevanje
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Vrsta stroja COMET / 
COMET USB GEOSTAR G7 TWINNY S TWINNY T

Napetost V 120 / 230 230 120 / 230 230

Maksimalna moč W 1.800 / 1.500 / 1.200 2.800 1.900 / 2900 2.300

Temperatura °C 80 - 420 80 - 460 80 - 600 80 - 560

Hitrost m/min 0,8 - 3,2 0,8 - 12 0,2 - 2,5 0,8 - 3,2

Maksimalni varilni tlak N 1000 1500 1000 (500) 1000

Širina šiva mm 2 x 15 2 x 15 2 x 15 2 x 15

Debelina materiala mm 0,5 x 3,0 1,0 - 3,0 0,5 x 3,0 0,5 x 3,0

Maksimalno prekrivanje mm 125 150 125 125

Zapis podatkov - /  - /  - / 

Digitalni zaslon   

Dimenzije (DxŠxV) mm 295 x 250 x 245 482 x 278 x 269 350 x 390 x 270 340 x 360 x 245

Teža kg 7,5 17,7 6,5 - 6,9 6,9 - 7,9

Oznaka skladnosti

Zaščitni razred

Tehnologije varjenja

Varjenje z vročim klinom  

Kombinirano varjenje s 
klinom  

Aplikacije

HDPE, LDPE, TPO, FPO PP 0,5 - 2,5 mm 1,0 - 3,0 mm 0,5 - 2,5 mm 0,5 - 2,5 mm

PVC, CSPE, EIA 0,5 - 3,0 mm
*(samo jekleni klin) - 0,5 - 3,0 mm 0,5 - 3,0 mm

Pozor! To so samo priporočila podjetja Leister. Najmanjša debelina se lahko razlikuje glede na speci�kacije materiala.
Za več informacij se obrnite na prodajalca Leister.
* Upoštevajte, da se lahko izdelki iz PVC, CSM in vseh kloriranih izdelkov varjajo samo z jeklenimi klini
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Avtomat za varjenje 2

Moč 
[W]

Izvedba Št. ind. 
standarda

VKM* 
[KOS]

Št. izdelka

1.200 grelni klin 50 mm za PE, s kanalom za testiranje 107.547 1 598468
1.500 grelni klin 70 mm za PE, s kanalom za testiranje 107.538 1 316480

Napotki pri naročilu
Na voljo je tudi avtomat za varjenje tudi v izvedbi COMET USB (z USB shranjevanjem, 
vključno z USB-spominskim ključem).

 

 Avtomat za varjenje z grelnim klinom COMET    
Majhen avtomat za varjenje z grelnim klinom COMET je primeren za prekrivno 
varjenje PE-HD, PE-LD, PE-C in PP ter za težke obremenitve. 

Območje uporabe
• deponija
• izdelava predorov

Prednosti/Izvedbe
• najmanjša in najlažja kompaktna naprava na svetu, z integrirano upravljalno enoto
• poseben klin z optimiranim prenosom toplote zagotavlja maksimalno zmogljivost 

varjenja
• pogonska tehnika najmanjše konstrukcije, razvita za najvišje obremenitve
• digitalni prikaz temperature in hitrosti
• temperatura in pogon sta regulirana
• enostavno upravljanje
• grelni klein s kanalom za preverjanje

Tehnični podatki
• napetost 230V, 50 Hz
• temperatura +80 °C do +420 °C
• sila varjenja 100–1.000 N
• hitrost 0,8–3,2 m/min
• širina varjenja s kanalom za preverjanje 2 x 15 mm
• max. prekrivanje 125 mm
• primerni material za varjenje PE-HD, PE-C, PP, PE-LD
• debelina materiala pri moči 1.200 W, vroči klin 50 mm: baker: 

0,5-1,5 mm 
pri moči 1.200 W, vroči klin 50 mm: jeklo: 
1-2 mm 
pri moči 1.500 W, vroči klin 70 mm: baker: 
1-2,5 mm 
pri moči 1.850 W, vroči klin 95 mm: baker: 
1,5-3 mm

• mere (D x Š x V) 295 x 250 x 245 mm
• teža 7,5 kg

Obseg dobave
• avtomat za varjenje z grelnim klinom COMET v transportnem kovčku, vključno s kratkim 

vodilnim ročajem  
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Moč 
[W]

Izvedba Št. ind. 
standarda

VKM* 
[KOS]

Št. izdelka

1.200 grelni klin 50 mm za PE, s kanalom za testiranje 137.626 1 B21557
1.500 grelni klin 70 mm za PE, s kanalom za testiranje 138.088 1 700215

 

 

 Avtomat za varjenje z grelnim klinom COMET USB    
Majhen avtomat za varjenje z grelnim klinom COMET USB se uporablja za prekrivno 
varjenje PE-HD, PE-LD, PE-C ter PP in je namenjen za uporabo pri težkih obremenitvah. 
Pri tem modelu se zabeležijo vsi pomembni podatki varjenja in prenos podatkov je zelo 
enostaven. 

Območje uporabe
• deponija
• izdelava predorov

Prednosti/Izvedbe
• USB-zapis podatkov
• najmanjša in najlažja kompaktna naprava na svetu z integrirano upravljalno enoto
• posebni klin z optimiranim prenosom toplote zagotavlja maksimalno zmogljivost 

varjenja
• pogonska tehnika najmanjše konstrukcije, razvita za najvišje obremenitve
• digitalni prikaz temperature, hitrosti in sile varjenja
• regulirana temperatura in pogon
• enostavno upravljanje
• grelni klin s kanalom za preverjanje

Tehnični podatki
• napetost 230 V, 50 Hz
• temperatura +80 °C do +420 °C
• sila varjenja 100-1.000 N
• hitrost 0,8-3,2 m/min
• širina varjenja s kanalom za preverjanje 2 x 15 mm
• max. prekrivanje 125 mm
• primerni materiali za varjenje PE-HD, PE-C, PP, PE-LD
• debelina materiala pri 1.200 W moči, vroči klin 50 mm, baker: 

0,5–1,5 mm
• debelina materiala pri 1.500 W moči, vroči klin 70 mm, baker: 

1–2,5 mm
• debelina materiala pri 1.850 W moči, vroči klin 95 mm, baker: 

1,5–3 mm
• mere (D x Š x V) 295 x 250 x 245 mm
• teža 7,5 kg

Obseg dobave
• avtomat za varjenje z grelnim klinom COMET USB v transportnem kovčku, vključno s 

kratkim vodilnim ročajem  
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Izvedba Št. ind. standarda Št. izdelka
- 151.035 C07906

 

 

 Avtomat za varjenje z grelnim klinom GEOSTAR 
G7    
S tem zmogljivim avtomatom za varjenje z grelnim klinom se hitro varijo geosintetični 
plastični tesnilni traki (KDB) za nizko gradnjo. 

Prednosti/Izvedbe
• širina role 50 mm, bakreni klin s kanalom za preverjanje
• hitrost varjenja do 12 m/min
• veliko prostora za vstavljanje materiala
• ekstremno visoka moč ogrevanja
• digitalni prikaz sile varjenja, hitrost in temperature grelnega klina
• hitra menjava grelnega klina (v manj kot 1 minuti)
• integriran prikaz električne napetosti
• svoboda na dnu za nastavitev

Tehnični podatki
• napetost 230 V, 50 Hz
• moč 2.800 W
• max. temperatura ogrevanja +460 °C
• max. sila varjenja 1.500 N
• hitrost, stopnja 1 0,8–7 m/min
• hitrost, stopnja 2 1,5–12 m/min
• grelni klin 130 x 50 mm
• širina varjenja s kanalom za preverjanje 2 x 15 mm
• max. prekrivanje 150 mm
• primerni materiali za varjenje HD-PE: 1–3 mm, PP, LD-PE, TPO, FPO
• mere (D x Š x V) 482 × 278 × 269 mm
• teža 17,7 kg

Obseg dobave
• naprava v transportnem kovčku, vključno s 3. ključi z notranjim šestkotnikom in krtač-

kami za čiščenje  
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Za Gonilo hitrost 
[m/min]

Klin Št. ind. 
standarda

Št. izdelka

nizka gradnja
144:1 1,4–4,0 kratek, 50 mm, s kanalom za testiranje 119.008 317464
144:1 1,4–4,0 dolg, 50 mm, s kanalom za testiranje 119.014 816874
256:1 0,2–2,5 dolg, 50 mm, s kanalom za testiranje 119.027 317467

 

Št. izdelka 816874

Št. izdelka 816874

 Avtomat za varjenje s kombiniranim klinom 
TWINNY S    
Lahek avtomat za varjenje s kombiniranim klinom za prekrivno varjenje in konfekci-
oniranje folij in tesnilnih trakov. Zaradi svoje majhne teže in prilagojene oblike je še 
posebej primeren za varjenje nad glavo pri gradnji predorov. Primeren tudi za tanke 
materiale. Na voljo so izmenljivi kombinirani klini z ali brez kanalov za preverjanje. Prenos 
toplote poteka preko odlične usklajenosti kontakta in vročega zraka. 

Območje uporabe
• zemeljska dela in hidrotehnika
• izdelava predorov

Prednosti/Izvedbe
• enostavno upravljanje
• majhna teža
• visoka hitrost varjenja
• s kanalom za preverjanje
• z izmenljivim kombiniranim klinom
• temperatura in pogon sta nastavljiva brezstopenjsko
• tudi v neugodnih razmerah optimalni rezultat varjenja zaradi sistema vročega zraka

Tehnični podatki
• napetost 230 V, 50 Hz
• moč 2.900 W
• temperatura +80 °C do +600 °C
• sila varjenja 256:1 1.000 N
• sila varjenja 144:1 500 N
• max. prekrivanje 125 mm
• mere (D x Š x V) 350 x 390 x 270 mm
• teža 6,5–6,9 kg

Obseg dobave
• verzija za nizko gradnjo: kovček za napravo, vključno z dolgo palico za vodenje (št. 

izdelka 129.224)
• verzija za predore: kovček za napravo, vključno s kratkim vodilnim ročajem  
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Za Klin Št. ind. 
standarda

VKM* 
[KOS]

Št. izdelka

nizka gradnja kratek, 50 mm, s kanalom za testiranje 112.357 1 317545
 

Št. izdelka 317545

 

 Avtomat za varjenje s kombiniranim klinom 
TWINNY T    
Avtomat za varjenje s kombiniranim klinom za prekrivno varjenje in konfekcioniranje folij 
in tesnilnih trakov. Primeren tudi za tanke materiale. Na voljo so izmenljivi kombinirani 
klini z ali brez kanalov za preverjanje. Prenos toplote poteka preko odlične usklajenosti 
kontakta in vročega zraka. 

Območje uporabe
• zemeljska dela in hidrotehnika
• izdelava predorov

Prednosti/Izvedbe
• enostavno upravljanje
• visoka hitrost varjenja
• s kanalom za preverjanje
• z izmenljivim kombiniranim klinom
• s prikazom na zaslonu vseh pomembnih varilnih parametrov
• digitalni prikaz temperature in hitrosti
• shranjevanje podatkov po izbiri
• regulacija temperature in pogona
• tudi v neugodnih razmerah optimalni rezultat varjenja zaradi sistema vročega zraka

Tehnični podatki
• napetost 230 V, 50 Hz
• moč 2.300 W
• temperatura +80 °C do +560 °C
• hitrost 0,8-3,2 m/min
• sila varjenja 100–1.000 N
• max. prekrivanje 125 mm
• mere (D x Š x V) 340 x 360 x 245 mm
• teža 6,9–7,9 kg

Obseg dobave
• verzija za nizko gradnjo: kovček za napravo, vključno z dolgo palico za vodenje (št. 

izdelka 129.224)
• verzija za predore: kovček za napravo, vključno s kratkim vodilnim ročajem  

Izvedba Št. ind. 
standarda

VKM* 
[KOS]

Št. izdelka

GROOVER 230 V z rezkarjem Ø 110 x 3,5 mm, okrogla obl. 111.032 1 G54100
GROOVER 230 V z rezkarjem Ø 110 x 3,5 mm, trapezna ob. 108.393 1 316641

 

 

 Avtomat za varjenje z vročim zrakom GROOVER    
Močan pogon za rezkanje varilnih fug v talne obloge iz PVC-P, PE in linoleja. 

Prednosti/Izvedbe
• rezka vse talne obloge
• ekstremno visoke, dvostopenjske hitrosti rezkanja
• enakomerna globina rezkanja tudi pri visokih hitrostih
• enostavno in varno rokovanje
• možnost prestavljanja vodilnih valjev za natančnost sledenja
• brez emisij prahu zaradi integriranega dodatnega ventilatorja in vrečke za prah
• omogoča rezkanje blizu robov
• drsi na 3 valjih

Tehnični podatki
• napetost 230 V, 50 Hz
• moč 350/700 W (2 stopnji)
• rezkanje stopnja 1: 14.500 U/min (350 W) 

stopnja 2: 18.500 U/min (700 W)
• nastavitev globina rezkanja 0–4 mm
• mere (D x Š x V) 240 x 205 x 255 mm
• teža vključno s 3 m kablom 6,7 kg

Obseg dobave
• GROOVER v kovčku vključno z rezkarjem  
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Napetost 
[V]

Širina zvara 
[mm]

Izvedba Št. ind. standarda Št. izdelka

230 75 s 32 A-CEE-vtičem 140.436 721470

400
75 s 16 A-CEE-vtičem 140.438 636145
100 s 16 A-CEE-vtičem 140.437 936577

 

 

 Avtomat za varjenje z vročim zrakom BITUMAT B2    
Ekonomični avtomat za varjenje z vročim zrakom za varjenje brez plamena modiµciranih 
bitumenskih trakov (SBS, APP). 

Območje uporabe
• ravne in strme strehe

Prednosti/Izvedbe
• varnejše varjenje kot z odprtim plamenom
• enakomerni rezultati varjenja
• enostavno upravljanje z regulacijo količine zraka
• visoka delovna hitrost
• potreben je samo en uporabnik (pri odprtem plamenom vsaj 2,
    za ogrevanje in stiskanje)

Tehnični podatki
• moč 6.700 W
• temperatura +20 °C do +650 °C
• hitrost 0,8-12 m/min
• območje količine zraka 85–100 %
• mere (D x Š x V) 690 x 490 x 330 mm
• teža vključno s kablom 40 kg

Obseg dobave
• z robustnim kovčkom  

Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka

153.598 1 C10828
 

 

 Avtomat za varjenje z vročim zrakom 
UNIROOF AT 40 mm    
Fleksibilen avtomat za varjenje termoplastičnih tesnilnih trakov na ravnih strehah kot 
tudi rahlo nagnjenih strehah do 30°. Zaradi ozkega dizajna in premakljive transportne 
priprave se lahko izpelje več strojnih varjenj, in s tem se zmanjša nevarnost mest puščanja 
in dolgotrajno ročno varjenje. 

Prednosti/Izvedbe
• brez premontiranja zaradi premakljive transportne priprave
• zelo enostavno omogoča varjenje zelo blizu robov atike do 100 mm, na atiki, v površini 

in povsod tam, kjer je malo prostora
• v potisnem valjčku integriran direktni pogon, ki ne potrebuje vzdrževanja, zagotavlja 

boljšo splošno zmogljivost
• dizajn testiran na gradbišču
• UNIROOF AT zagotavlja do 66 % večjo zmogljivost varjenja kot primerljivi stroji
• s kontrolnim prikazovalnikom
• nadzor temperature: Closed-loop System

Tehnični podatki
• napetost 220–240 V, 50 Hz
• moč 3.450 W
• brezstopenjska temperatura +100 °C do +620 °C
• količina zraka 45–100 %
• brezstopenjski pogon 1–10 m/min
• materiali, primerni za varjenje PP, PVC, TPO, ECB, EPDM, EVA, FPO, PO, PIB
• mere (D x Š x V) 475 x 244 x 260 mm
• teža vključno s 3 dodatnimi utežmi 17,5 kg

Obseg dobave
• v kovčku, vključno 2 kosa varilnih pločevin, krtačka za čiščenje, dodatne uteži (2 x na 

strani, 1 x spredaj), standardna vodilna palica in inbus ključ št. 4  



* VKM = Minimalna prodajna količina  
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Št. ind. standarda Št. izdelka
153.600 C10848

 

 

 Avtomat za varjenje z vročim zrakom 
UNIROOF ST 40 mm    
Fleksibilen avtomat za varjenje termoplastičnih tesnilnih trakov na ravnih strehah kot 
tudi rahlo nagnjenih strehah do 30°. Zaradi ozkega dizajna in premakljive transportne 
priprave se lahko izpelje več strojnih varjenj, in s tem se zmanjša nevarnost mest puščanja 
in dolgotrajno ročno varjenje. 

Prednosti/Izvedbe
• brez premontiranja zaradi premakljive transportne priprave
• zelo enostavno omogoča varjenje zelo blizu robov atike do 100 mm, na atiki, v površini 

in povsod tam, kjer je malo prostora
• v potisnem valjčku integriran direktni pogon, ki ne potrebuje vzdrževanja, zagotavlja 

boljšo splošno zmogljivost
• dizajn testiran na gradbišču
• UNIROOF AT zagotavlja do 38 % večjo zmogljivost varjenja kot primerljivi stroji
• s potenciometrom
• nadzor temperature: Open-loop System

Tehnični podatki
• napetost 220–240 V, 50 Hz
• moč 3.450 W
• brezstopenjska temperatura +100 °C do +620 °C
• količina zraka 45–100 %
• brezstopenjski pogon 1–10 m/min
• materiali, primerni za varjenje PP, PVC, TPO, ECB, EPDM, EVA, FPO, PO, PIB
• mere (D x Š x V) 475 x 244 x 260 mm
• teža vključno s 3 dodatnimi utežmi 17,5 kg

Obseg dobave
• v kovčku, vključno 2 kosa varilnih pločevin, krtačka za čiščenje, dodatne uteži (2 x na 

strani, 1 x spredaj), standardna vodilna palica in inbus ključ št. 4  

Tip Izvedba Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka

E - 114.226 1 317565
 

 

 Avtomat za varjenje z vročim zrakom UNIFLOOR    
Avtomat UNIFLOOR je na voljo v dveh variantah (E in S). To vam omogoča, da lahko varite 
brez kakršnega koli prestavljanja vse talne obloge iz PVC-P, PE, linoleja in modiµciranih 
termoplastov do 7,5 metrov na minuto. Zanesljiv in enostaven za uporabo. 

Prednosti/Izvedbe
• različica S:
• elektronska regulacija ogrevanja in pogona
• avtomatika zagona
• integrirano stensko stikalo
• dodatno pri različici E:
• ponovljivi rezultati zaradi digitalnega prikaza željenih in dejanskih vrednosti
• količina zraka nastavljiva brezstopenjsko

Tehnični podatki
• napetost 230 V, 50 Hz
• moč 2.300 W
• temperatura +80 °C do +620 °C
• hitrost 1–7,5 m/min
• območje količine zraka 50 - 100%
• mere (D x Š x V) 420 x 270 x 215 mm
• teža (vključno s kablom 3m, brez naprave za odvijanje) 11,5 kg

Obseg dobave
• Avtomat za varjenje z vročim zrakom UNIFLOOR v kovčku  
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Naprava VARIMAT V2 VARIANT T1 TAPEMAT TRIAC DRIVE AT

Maksimalna napetost V 230 / 400 230 / 400 3 x 400 230

Maksimalna moč W 3.680 / 5.700 3.680 / 5.700 10.000 1.700

Temperatura °C 100 - 600 100 - 620 100 - 650 80 - 650

Hitrost m/min 0,7 - 12 1,5 - 18 4,0 - 20 0,5 - 3,0

Širina varjenja mm 40 20 / 40 50 30

Dimenzije (DxŠxV) mm 640 x 430 x 330 500 x 400 x 195 555 x 435 x 370 300 x 230 x 380

Teža kg 35 22,5 35,0 4,1

Oznaka skladnosti

Shema certi�ciranja CCA CCA CCA CCA

Zaščitni razred

Možnosti varjenja

Varjenje s prekrivanjem   

Varjenje robov   

Varjenje cevi  

Varjenje s trakom 

Prayer weld  

Varjenje robov cevi   

Tehnologije varjenja

Varjenje z vročim zrakom    

Varjenje z vročim klinom

Lastnosti

Regulacija temperature   

Regulacija pogona  
Temperatura in pogon 
neskončni natavljiva    

Digitalni zaslon   
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Napetost 
[V]

Moč 
[W]

Izvedba Št. ind. standarda Št. izdelka

230 3.680 z evropskim vtičem 138.108 580086
400 5.700 s 16 A-CEE-vtičem 137.821 579733

 

 

 Avtomat za varjenje z vročim zrakom VARIMAT V2    
Ergonomski avtomat za varjenje za hitro in varno varjenje zelo blizu robov. Primeren za 
varjenje plastičnih tesnilnih trakov na večjih površinah. Naprava se izkaže z enostavnim 
upravljanje kot tudi zanesljiv  Leister-»e-Drive«- konceptom upravljanja. 

Prednosti/Izvedbe
• ventilator brez potrebe po vzdrževanju
• prekrivno varjenje PVC-P-, ECB-, EPDM-, CSPE- in TPO- strešni trakovi
• varjenje tudi homogenih in tankih strešnih trakov
• konstantno varjenje brez gub do 12 m/min
• patentiran pritisni valjček za enakomerni pritisk tudi na neravnih podlagah
• novo izumljen zaslov z »e-Drive«
• digitalni prikaz željene in dejanske hitrosti varjenja in temperature kot tudi količine 

zraka
• konstantna temperatura in hitrost, neodvisna od nihanja napestosti in temperature 

okolja
• vzponi možen do 30°
• Stand-by funkcija

Tehnični podatki
• frekvenca 50 Hz
• temperatura +100 °C bis +600 °C
• hitrost 0,7-12 m / min
• območje količine zraka 50-100%
• širina zvara 40 mm
• mere (D x Š x V) 640 x 430 x 330 mm
• teža 35 kg

Obseg dobave
• s kovčkom z 2 kos. varilne plošče in jekleno krtačko  
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Napetost 
[V]

Moč 
[W]

Širina zvara 
[mm]

Izvedba Št. ind. 
standarda

Št. izdelka

230
3.680 20 z evropskim vtičem 141.892 651107
3.680 40 z evropskim vtičem 141.891 651079

400
5.700 20 s CEE-vtičem (3LNPE) 141.894 651110
5.700 40 s CEE-vtičem (3LNPE) 141.893 651109

 

 

 Avtomat za varjenje z vročim zrakom
VARIANT® T1, prekrivno    
Nov Leister - avtomat za varjenje VARIANT T1 vari material cerad in reklamnih plakatov 
s prepričljivo hitrostjo do kar 18 m/min. Z ozko in kompaktno obliko se z vseh strani 
omogoči najboljši vpogled v zvar. VARIANT T1 ima brezkrtačni motor, ki ne potrebuje 
vzdrževanja, graµčni zaslon z Leister ‘e-Drive’ konceptom upravljanja in možnost shranje-
vanja individualnih varilnih parametrov. V krmilik naprave so integrirani način ohlajevanja, 
način varčevanja z energijo s Standby-funkcijo in zaščito pred ponovnim zagonom pri 
prekinitvi električnega toka. 

Prednosti/Izvedbe
• najvišje hitrosti varjenja do 18 m/min
• izredno dober vpogled v zvar
• robusten, z dolgo življensko dobo za profesionalno uporabo
• dvižna priprava za točkovno natančno pozicioniranje
• najpreprostejša uporaba zaradi Leister -»e-Drive«- upravljalnega koncepta
• konstantno prekrivno varjenje brez nastajanja gub
• enostavni so tudi drugačni načini varjenja s seti, ki so na voljo kot pribor
• na voljo je set za pretvorbo VARIANT T1 prekrivno na 25 ali  50 mm trak kot pribor

Tehnični podatki
• napetost 230/400V
• moč 3.680/5.700 W
• frekvenca 50/60 Hz
• temperatura +100 °C do +620 °C
• hitrost 1,5 - 18 m/min
• območje količine zraka 40–100 %
• širina zvara 20 ali 40 mm
• mere (D x Š x V) 500 x 400 x 195 mm
• teža brez 1,5 m kabla 22 kg
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Izvedba Št. ind. standarda Št. izdelka
s 16 A-CEE-vtičem 129.757 448619

 

 

 Avtomat za varjenje z vročim zrakom TAPEMAT    
Zmogljiv avtomat za varjenje s trakom z visoko hitrostjo varjenja. S to napravo s trakom je 
možno hitro in ekonomično varjenje cerad tovornjakov in industrijskih zaves. 

Prednosti/Izvedbe
• šoba optimizirana na proces
• brezkrtačni motor ventilatorja, brez potrebe po vzdrževanju
• enostavno rokovanje 
• napetost traku, ki se ne spreminja

Tehnični podatki
• napetost 3 x 400V, 50 Hz
• moč 10 kW
• temperatura ca. +650 °C
• hitrost 4–20 m/min
• širina traku 50 mm
• mere (D × Š × V) 555 × 435 × 370 mm
• teža 35 kg

 

Izvedba Št. ind. standarda Št. izdelka
brez prip. za vodenje, šoba znot., 30 mm, brez držala 117.331 886623

 

 Polavtomatska naprava za varjenje TRIAC DRIVE AT    
Vodoravno, navpično, diagonalno: ta zanesljiva, polavtomastka naprava za varjenje se 
lahko univerzalno uporabni. Povečana hitrost varjenja, v nasprotju z ročnim varjenjem, 
zagotavlja boljšo produktivnost. 

Območje uporabe
• ploščate in strme strehe

Prednosti/Izvedbe
• prekrivno varjenje PVC-P-, ECB-, EPDM-, CSPE- in TPO- strešnih trakov
• hitreje in bolj ekonomično kot ročno varjenje
• majhen in kompakten
• brezstopenjsko nastavljiva hitrost za višjo kakovost zvarov
• možnost uporabe v tesnih prostorih
• različne širine zvarov
• konstantna temperatura z digitalnim prikazom

Tehnični podatki
• napetost 230V, 50 Hz
• električna moč 1.700 W
• temperatura +40 °C do +650 °C
• hitrost 0,5 - 3 m/min
• mere (D x Š x V) 300 x 230 x 380 mm
• teža (s 3m kablom) 4,1 kg

Obseg dobave
• Polavtomatska naprava za varjenje TRIAC DRIVE AT v kovčku iz umetne mase
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Tip Razmak čeljusti 
[mm]

Razdalja 
[mm]

Teža 
[kg]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

300F USB 5–300 300 14,0 139.059 832258
 

 

 Naprava za preverjanje varjenja EXAMO USB    
Ročna naprava za preverjanje zvara. EXAMO prikaže, ali je zvar tesnjen in vzdržljivost na 
sile luščenja, natezne in strižne sile. 

Prednosti/Izvedbe
• mobilna izvedba, primerna za gradbišča
• priročna, robustna in lahka
• digitalni prikaz raztezovanja, maksimalne sile, sile trganja, hitrost preverjanja in pozicije
• po želji za geotekstile (na voljo set čeljusti kot pribor)

Tehnični podatki
• napetost 230 V, 50 Hz
• moč 200 W
• natezna sila 4.000 N
• preizkusna hitrost 20 - 550 mm/min
• debelina pri preizkusu maks. 7 mm
• širina pri preizkusu maks. 40 mm (opcija 60 mm)
• dimenzije kovčka (D 

x Š x V)
300F USB: 750 x 270 x 190 mm 
600F USB: 1.050 x 270 x 190 mm

Obseg dobave
• kovček za napravo z vključnim z USB pomnilnikom  
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Premer 
[mm]

Izvedba Št. ind. standarda Št. izdelka

2,0 - 107.146 796544
3 x 1,5 ovalno 107.148 540654
4,0 - 107.151 329470
7,0 - 107.149 371034

 

 

Št. izdelka 540654

 Šoba za lotanje Ø 21,8 mm, za natakniti    
Pribor za ročno napravo z vročim zrakom HOT JET S in grelnik zraka LHS 15. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 21,3 mm   

Mera 
[mm]

Izvedba Št. ind. standarda Št. izdelka

20 90° upognjena 105.556 602425
 

 

 Kotna šoba Ø 21,8 mm, za natakniti    
Kotna šoba kot pribor za ročno napravo z vročim zrakom HOT JET S in grelnik zraka LHS 
15. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 21,3 mm   

Mera-Ø 
[mm]

Št. ind. standarda Št. izdelka

5 x 150 105.567 A85091
 

 

 Podaljšana šoba Ø 21,8 mm, za natakniti    
Podaljšana šoba kot pribor za ročno napravo z vročim zrakom HOT JET S in grelnik zraka 
LHS 15. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 21,3 mm   
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Mera-Ø 
[mm]

Izvedba Opomba Št. ind. standarda Št. izdelka

5 - - 107.144 316818
12 90° upognjena za PROCESS HEAT 107.152 412893

Napotki pri naročilu
Različne cevne šobe se lahko v povezavi z vijačnim adapterjem šobe št. 117.955 (št. artik-
la 412896) uporabijo tudi za grelnik zraka LE MINI.

 

Št. izdelka 412893

 Cevna šoba Ø 21,8 mm, za natakniti    
Pribor za ročno napravo z vročim zrakom HOT JET S in grelnik zraka LHS 15. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 21,3 mm   
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Mera 
[mm]

Izvedba Opomba Št. ind. 
standarda

Št. izdelka

15 - - 107.141 478767
20 - - 107.142 316398
20 x 2, Länge 55 ravna za PROCESS HEAT 105.559 479403
40 x 5 pod kotom za PROCESS HEAT 105.548 902714

Napotki pri naročilu
Različne široke šobe se lahko v povezavi z vijačnim adapterjem šobe št. 117.955 (št. artik-
la 412896) uporabijo tudi za grelnik zraka LE MINI.

 

Št. izdelka 478767

Št. izdelka 479403

 Široka šoba Ø 21,8 mm, za natakniti    
Široka šoba kot pribor za ročno napravo z vročim zrakom HOT JET S in grelnik zraka LHS 
15. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 21,3 mm   

Mera 
[mm]

Št. ind. standarda Št. izdelka

20 x 35 107.310 535127
50 x 35 107.311 791045

Napotki pri naročilu
V povezavi z vijačnim adapterjem šobe št 117.955 (št. artikla 412896) se lahko uporablja 
tudi za grelnik zraka LE MINI.

 

 Sitasti reflektor Ø 21,8 mm, za natakniti    
Pribor za krčenje, primeren za ročno napravo z vročim zrakom HOT JET S in grelnik zraka 
LHS 15. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 21,3 mm   



58

 

Leister

2

shop.haberkorn.si
Varilna tehnika plastike
Pribor - šobe2

Mera 
[mm]

Št. ind. standarda Št. izdelka

25 x 30 107.312 604656
 

 

 Posebni reflektor Ø 21,8 mm, za natakniti    
Pribor za krčenje, primeren za ročno napravo z vročim zrakom HOT JET S in grelnik zraka 
LHS 15. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 21,3 mm   

Mera 
[mm]

Št. ind. standarda Št. izdelka

27 x 35 107.307 819985
 

 

 C-reflektor Ø 32 mm, za natakniti    
Pribor za krčenje, primeren za ročne naprave z vročim zrakom TRIAC AT, S, ST in DIODE 
PID, S. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 31,5 mm   

Mera 
[mm]

Št. ind. standarda Št. izdelka

25 x 150 107.326 368739
 

 

 U-reflektor Ø 32 mm, za natakniti    
Pribor za krčenje, primeren za ročne naprave z vročim zrakom TRIAC AT, S, ST in DIODE 
PID, S. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 31,5 mm   

Mera 
[mm]

Št. ind. standarda Št. izdelka

50 x 35 107.337 323540
 

 

 Sitasti reflektor Ø 32 mm, za natakniti    
Pribor za krčenje, primeren za ročno napravo z vročim zrakom TRIAC AT, S, ST in DIODE 
PID, S. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 31,5 mm   



* VKM = Minimalna prodajna količina  
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Mera 
[mm]

Izvedba Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka

20
60° kot, za levičarje 105.503 – 550814
60° kot, za desničarje 107.125 5 317677
90° upognjena 107.124 – 317687

 

Št. izdelka 317677

Št. izdelka 317687

Št. izdelka 550814

 Kotna šoba Ø 32 mm, za natakniti    
Kotna šoba kot pribor za ročno napravo z vročim zrakom TRIAC AT, S, ST in DIODE PID, S. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 31,5 mm   

Mera-Ø 
[mm]

Št. ind. standarda Št. izdelka

5 x 150 106.982 317657
 

 

 Podaljšana šoba Ø 32 mm, za natakniti    
Podaljšana šoba kot pribor za ročno napravo z vročim zrakom TRIAC AT, S, ST in DIODE 
PID, S. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 31,5 mm   
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Premer 
[mm]

Mera 
[mm]

Izvedba Opomba Št. ind. 
standarda

Št. izdelka

5
30 x 60 90° upognjena primerno za hitre varilne šobe 105.576 463159
37 15° upognjena, ojačana primerno za hitre varilne šobe 100.303 316831

10 44 ravna - 107.128 435608
 

 

Št. izdelka 463159

Št. izdelka 435608

 Cevna šoba Ø 32 mm, za natakniti    
Pribor za ročno napravo z vročim zrakom TRIAC AT, S, ST in DIODE PID, S. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 31,5 mm   

Mera 
[mm]

Št. ind. standarda Št. izdelka

17 x 34 107.339 604390
 

 

 Reflektor za lotanje Ø 32 mm, za natakniti    
Reflektor za lotanje kot pribor za krčenje, primeren za ročne naprave z vročim zrakom 
TRIAC AT, S, ST in DIODE PID, S. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 31,5 mm   



* VKM = Minimalna prodajna količina  
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Mera 
[mm]

Izvedba Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka

20

15° upognjena 107.123 – 316401
120° pod kotom na levo, 30° poševno, odprt naprej 105.500 – D83232
upognjen in pod kotom, z notranjim «ksnim pritrdilnim kotnikom 105.487 – 316472
ravna 105.475 – 406390
ravni kljun, 120° upognjen 105.492 – 608178

30
15° upognjena 105.494 – 389912
45° kot 128.535 – 663790

40

15° upognjena 107.132 10 316434
60° upognjeno 107.130 – 316445
z luknjami 107.133 – 316403
PTFE-oplaščenje 107.135 – 401445

60 Za bitumen 107.129 – 316404
80 Za bitumen 107.131 – 316446

 

Št. izdelka D83232 Št. izdelka 316434 Št. izdelka 316404

 Široka šoba Ø 32 mm, za natakniti    
Različne izvedbe šob za široko področje varjenja plastike. Primeren za ročno napravo z vročim zrakom TRIAC AT, S, 
ST in DIODE PID, S.

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 31,5 mm   
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Opis Mera 
[mm]

Izvedba Št. ind. 
stand.

Št. 
izdelka

Šoba za prekrivno varjenje 30 mm, zunaj, z ročajem 30 z držalom 115.278 468283
Šoba za prekrivno varjenje 30 mm, zunaj, brez ročaja 30 brez držala 115.700 406509
Šoba za prekrivno varjenje 1,5'' (38 mm), zunaj, z ročajem 38 z držalom 115.280 477984
Šoba za prekrivno varjenje 1,5'' (38 mm), zunaj, brez ročaja 38 brez držala 115.702 317547
Šoba za prekrivno varjenje 30 mm, znotraj, z ročajem 30 z držalom 115.279 475751
Šoba za prekrivno varjenje 30 mm, znotraj, brez ročaja 30 brez držala 115.701 433383
Šoba za prekrivno varjenje 1,5'' (38 mm), znotraj, brez ročaja 38 z držalom 115.281 452720
Šoba za prekrivno varjenje 1,5'' (38 mm), znotraj, brez ročajem 38 brez držala 115.703 317554

 

Št. izdelka 406509

Št. izdelka 468283

Št. izdelka 475751

 Šoba za prekrivno varjenje, za TRIAC DRIVE AT    
Šoba za prekivno varjenje za natakniti kot pribor za Leister polavtomatsko napravo za 
varjenje.   

Mera 
[mm]

Št. ind. standarda Št. izdelka

40 138.460 608652
 

 

 Šoba za prekrivno varjenje za VARIMAT V2    
Speed-šoba za prekrivno varjenje kot pribor avtomatu za varjenje z vročim zrakom 
VARIMAT V2.   
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Varilna tehnika plastike

Pribor - šobe 2

Mera 
[mm]

Št. ind. standarda Št. izdelka

30 113.995 809522
40 113.600 341767

 

 

 Grip-šoba za VARIMAT V2    
Grip-šoba za varjenje TPO-/FPO-tesnilnih trakov kot pribor avtomatu za varjenje z vročim 
zrakom VARIMAT V2. 

Prednosti/Izvedbe
• višja trdnost zvara

Uporaba/Napotki
• uporablja se predvsem za TPO-tesnilne trake  

Št. ind. standarda Št. izdelka
136.231 540000

 

 

 Reflektor za predgretje    
Reflektor za predgretje kot pribor za Leister ročni ekstruder WELDPLAST S1, S2, S2-PVC, 
S4, S6, FUSION 2, 3 in 3C.   

Št. ind. standarda Št. izdelka
117.955 412896

 

A-A

A

SW 17

Ø 21,5

A

Ø 10

8,
5 14 18

,5
20

,5

G ¼" 

 Adapter šobe za LE MINI in LE MINI SENSOR    
Vijačni adapter šobe za grelnik zraka, primeren za šobe s premerom 21,3 mm.   
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Pribor - čevelj za varjenje2

Za Tip Št. ind. standarda Št. izdelka

WELDPLAST S2-PVC, S4 in S6

robni zvar Ø 14 mm, dolg rob 146.230 835040
kotni zvar 8/10 mm (debelina zvara 7 mm) 146.236 824998
kotni zvar 15 mm (debelina zvara 10 mm) 146.231 834500
surovež 54 x 40 x 52 mm 146.239 835041
surovež 74 x 50 x 58 mm 146.240 835042
prekrivanje 40 mm 145.899 835039

WELDPLAST S2, FUSION 2, 3 in 3C
kotni zvar 5/6 mm (debelina zvara 4,2 mm) 145.943 834345
kotni zvar 25 mm (debelina zvara 17,5 mm) 145.816 834349
V-zvar 5/6 mm, X-zvar 10/12 mm 145.912 834352

WELDPLAST S2, S2-TPO, FUSION 2, 3 in 3C

robni zvar zunaj 10 mm 146.645 836875
robni zvar Ø 14 mm, dolg rob 145.811 800341
robni zvar Ø 20 mm, kratek rob 145.488 836192
kotni zvar 8/10 mm (debelina zvara 7 mm) 145.944 834346
kotni zvar 15 mm (debelina zvara 10 mm) 145.812 834347
kotni zvar 20 mm (debelina zvara 14 mm) 145.940 834348
surovež 45 x 30 x 54 mm 145.945 834492
surovež 74 x 50 x 58 mm 145.946 834497
V-zvar 8/10 mm, X-zvar 15/20 mm 145.915 834353
V-zvar 12 mm, X-zvar 25 mm 145.907 834354
V-zvar 15 mm, X-zvar 30 mm 145.903 834356
prekrivanje 25 mm 145.896 834487

 

Št. izdelka 835041 Št. izdelka 834356

 Čevelj za varjenje za Leister ročni ekstruder    
Različni čevlji za varjenje kot pribor za ročni ekstruder WELDPLAST S1, S2, S2-PVC, S2-TPO, S4, S6, FUSION 2, 3 in 
3C.

Območje uporabe
• izdelava naprav in rezervoarjev
• nizka gradnja  
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Varilna tehnika plastike

Pribor - čevelj za varjenje 2

Tip Št. ind. standarda Št. izdelka
CL 14, Ø 30 x 45 mm 163.793 G95610
K 5/6 mm 163.778 G95611
K 8/10 mm 163.780 G95612

 

Št. izdelka G95610 Št. izdelka G95611

 Čevelj za varjenje za Leister ročni ekstruder FUSION 1    
Različni čevlji za varjenje kot pribor za ročni ekstruder FUSION 1.

Območje uporabe
• izdelava naprav in rezervoarjev
• nizka gradnja  
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Varilna tehnika plastike
Pribor2

Material Pro�l Barva Opis Št. ind. 
standarda

VKM* 
[KG]

Št. izdelka 

ABS
A črna Varilna žica ABS, pro�l A, črna 113.587 3 453137
A bela Varilna žica ABS, pro�l A, bela 104.295 3 317311

HDPE
A črna Varilna žica HDPE, pro�l A, črna 104.283 3 317312
A bela Varilna žica HDPE, pro�l A, bela 104.294 3 446610
B črna Varilna žica HDPE, pro�l B, črna 104.284 5 317318

LDPE A črna Varilna žica HDPE, pro�l A, črna 104.300 3 433361
PA A črna Varilna žica PA, pro�l A, črna 104.297 3 317320
PC A prozorna Varilna žica PC, pro�l A, prozorna 104.298 3 433356
PC/ABS/ALPHA (Honda) A črna Varilna žica PC/ABS/ALPHA (Honda), pro�l A, črna 104.313 3 317322
POM A natur Varilna žica POM, pro�l A, natur 104.303 3 448732

PP

A siva/bež Varilna žica PP, pro�l A, sivo/bež 104.287 3 317326
A črna Varilna žica PP, pro�l A, črna 104.301 3 317327
B siva/bež Varilna žica PP, pro�l B, sivo/bež 104.288 5 317328
trak 8 x 2 mm natur Varilni trak 126.356 2 433351

PVC-P (mehko) A prozorna Varilna žica PVC-P (mehka), pro�l A, prozorna 104.302 3 317330

PVC-U (trdo)
A siva Varilna žica PVC-U (trda) pro�l A, siva 104.278 3 317341
B siva Varilna žica PVC-U (trda) pro�l B, siva 104.279 5 317361

 

 

5,7

3,
7

Profil A

 

7

5

Profil B

 

 Leister varilna žica    
Leister dodatki za varjenje v različnih velikostih pro�lov in barvah.

Prednosti/Izvedbe
• pro�l A 5,7 x 3,7 mm, VE 3 kg
• pro�l B 7,0 x 5,0 mm, VE 5 kg
• Pro�l D okrogel, VE 2 kg
• varilni trak HDPE, ABS 8,0 x 2,0 mm, VE 1 kg
• varilni trak PP 8,0 x 2,0 mm, VE 2 kg
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Varilna tehnika plastike

Pribor 2

Za Izvedba Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

WELDPLAST S2
kotna glava 45° 139.460 1 602299
kotna glava 90° 139.461 1 602293

WELDPLAST S4 kotna glava 90° 145.704 1 A68437
 

Št. izdelka 602299

Št. izdelka 602293

Št. izdelka A68437

 Kotna glava za Leister-ročni ekstruder    
Kotna glava kot pribor za Leister-ročni ekstruder. 

Uporaba/Napotki
• Pozor: za kotne glave št. 144.904 in 145.704 se morajo uporabiti čevlji za varjenje z 

integriranimi zračnim vodom  

Za Št. ind. standarda Št. izdelka 
TRIAC ST, AT, ELECTRON ST, HOT JET S in LABOR S 107.348 316636
WELDPLAST S2, S2 PVC, FUSION 2 in 3C 131.451 408206

 

Št. izdelka 316636 Št. izdelka 408206

 Stojalo za napravo    
Stojalo za naprave, primerno za Leister-ročni ekstruder, Leister ročno napravo z vročim zrakom.
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Pribor2

Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

144.095 1 A87668
 

 

 Priprava za odvijanje varilne žice    
Priprava za odvijanje varilne žice kot pribor za Leister ročni ekstruder. 

Tehnični podatki
• za tuljavo-Ø 300 mm
• za jedro-Ø 50 mm

Material
• umetna masa, črna  

Št. ind. standarda Št. izdelka 
107.067 327670

 

 

 Dodatna utež za VARIMAT    
2,5-kg težki vmesni element kot pribor za avtomat za varjenje z vročim zrakom VARIMAT 
V2.   

Št. ind. standarda Št. izdelka 
139.048 597469

 

 

 Kovček za VARIMAT    
Robustni transportni kovček za avtomat za varjenje z vročim zrakom VARIMAT V2. 

Tehnični podatki
• dimenzije 720 x 470 x 450 mm

Material
• les  
• barva zelena
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Varilna tehnika plastike

Pribor 2

Mera 
[mm]

Material Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

30 jeklo 115.176 1 316144
12 jeklo 115.274 1 406515
40 jeklo 115.712 1 316157

 

Št. izdelka 316144

 

Št. izdelka 406515

 Pritisni valjček za TRIAC DRIVE AT    
Pritisni valjček kot pribor za Leister polavtomatske naprave za varjenje.   

Št. ind. standarda Št. izdelka 
115.276 406520

 

 

 Podporni nosilec za TRIAC DRIVE AT    
Enostavni podporni nosilec iz medenine kot pribor za Leister polavtomatsko napravo za 
varjenje.   
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Varilna tehnika plastike
Pribor2

Št. ind. standarda Št. izdelka 
138.549 580516

 

 

 Pripomoček za vodenje za TRIAC DRIVE AT    
Pribor za Leister polavtomatske naprave za varjenje. 

Območje uporabe
• za enostavno vodoravno varjenje

Obseg dobave
• pripomoček za vodenje za TRIAC DRIVE AT vključno s šobo za prekrivno varjenje, zunaj, 

za natakniti, brez držala, 30 mm (št. 115.700)  

Št. ind. standarda Št. izdelka 
115.284 316538

 

 

 Vodilni ročaj za TRIAC DRIVE AT    
Dvodelni vodilni ročaj kot dodatna oprema za Leister polavtomatsko varilno napravo.   

Mera 
[mm]

Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

20 115.065 1 364544
30 115.066 1 404724

 

Št. izdelka 364544

Št. izdelka 404724

 Enota za prekrivno varjenje za UNIPLAN E/S    
Varilna enota kot pribor za avtomat za varjenje z vročim zrakom UNIPLAN E/S.   
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Pribor 2

Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

115.067 1 316639
 

 

 Utež za UNIPLAN E/S    
Utež z držalom kot pribor za avtomat za varjenje z vročim zrakom UNIPLAN E/S.   

Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

115.839 1 343682
 

 

 Ročaj za UNIPLAN E/S    
Praktični ročaj za nošenje vključno z držalom in vijaki kot pribor za avtomat za varjenje z 
vročim zrakom UNIPLAN E/S.   

Mera 
[mm]

Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

20 119.933 1 408884
30 119.934 1 404733

 

 

 Set za varjenje za UNIPLAN E/S    
Set za varjenje kot pribor za avtomat za varjenje z vročim zrakom UNIPLAN E/S.   
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Pribor2

Izvedba Opomba Št. ind. 
standarda

VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

s pripravo za dvigovanje za stroje proizvedene do 2003 122.013 1 B32115
brez priprave za dvigovanje za stroje proizvedene po 2004 122.016 1 404734

 

Št. izdelka B32115

Št. izdelka 404734

 Set za varjenje za UNIPLAN E/S    
Set za varjenje kot pribor za avtomat za varjenje z vročim zrakom UNIPLAN E/S.   

Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

147.836 1 B18782
 

 

 Vodilna palica za UNIPLAN E/S    
Nastavljiva, celovita vodilna palica kot pribor za avtomat za varjenje z vročim zrakom 
UNIPLAN E/S. 

Prednosti/Izvedbe
• z gumijastim ročajem  

Št. ind. standarda Št. izdelka 
115.054 317362

 

 

 Priprava za odvijanje varilne žice za UNIFLOOR    
Priprava za odvijanje varilne žice kot pribor za avtomat za varjenje z vročim zrakom 
UNIFLOOR E/S.   
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Pribor 2

Št. ind. standarda Št. izdelka 
115.057 509415

 

 

 Priprava za dvigovanje za UNIFLOOR    
Priprava za enostavno prestavljanje do naslednjega zvara. Primerno za avtomat za 
varjenje z vročim zrakom UNIFLOOR E/S.   

Premer 
[mm]

Izvedba Št. ind. standarda Št. izdelka 

135 PTFE-oplaščenje 107.344 317390
 

 

 Ogledalo za varjenje Ø 32 mm, za natakniti    
Ogledalo za varjenje kot pribor za ročne naprave z vročim zrakom na področju gradnje 
naprav in rezervoarjev. Primeren za TRIAC AT, S, ST in DIODE PID, S. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 31,5 mm   
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 3

S. 76 S. 76

Vžigalnik S. 76

S. 78 S. 88

Grelnik zraka S. 78

S. 92 S. 93

Ventilator S. 91

S. 95 S. 96

Ventilator z vročim zrakom S. 95

S. 98 S. 99

Kontrolne komponente S. 98

 Nadomestni deli S. 101

S. 110

Pribor - šobe S. 102

S. 111

Pribor S. 111

S. 101
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Tip Moč 
[W]

Min. 
kol. 
zraka 
[l/
min]

Opomba Temp.
[°C]

Raven 
hrupa 
[dB] 

Št. ind. 
stand.

VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

BM4

600 80 - max. 500 58 139.232 – 654085
1.100 230 - max. 600 68 140.711 20 764565
1.100 230 z M 14-vijačnim adapterjem max. 600 68 144.012 – 764588
1.600 230 - max. 600 68 139.231 – 658719

BR4 3.400 360 - max. 650 68 146.296 1 873032
 

 

Št. izdelka 873032

 Vžigalnik IGNITER BM4 / BR4    
Nov vžigalnik IGNITER od Leistra je bil razvit posebej za vgradnjo v gretja s peleti in 
lesnimi sekanci. Dizajn in odlična usklajena funkcionalnost sta neverjetni. Temelji na 
zanesljivi tehniki TRIAC S ECONOMY. Vmesniki so bili izbrani tako, da se lahko vgradi v 
vsako peč. 

Prednosti/Izvedbe
• vtič za napravo neposredno na napravi (enostavna namestitev in odstranitev, manj 

variant naprav)
• priključni adapter cevi za zrak neposredno na napravi z notranje-ležečim 1''-navojem 

(dodatna oprema ni potrebna)
• nov montažni elementi za optimalno pozicioniranje v peči
• dodatni cevni povezovalni adapter z M 14 za lažje adaptiranje
    toplotnega voda  in podaljškov
• zaščita grelnega elementa s fototranzistorjem in zaščito naprave s temperaturnim 

zaščitnim preklapljanjem

Tehnični podatki
• električna napetost 230 V, 50 Hz
• min. količina zraka (20 °C) poglejte tabelo
• premer 90 mm
• grelna cev-Ø BM4: 31,5 mm 

BR4: 50,0 mm
• priključek cevi-Ø 38 mm
• dolžina BM4: 283 mm 

BR4: 294 mm
• teža (brez omrežne 

priključitve)
BM4: 1,0 kg 
BR4: 1,2 kg

 

Št. ind. standarda Št. izdelka 
142.414 764566

 

 

 Cev grelnega elementa za vžigalnik IGNITER    
Vijačni adapter z M 14-navojem za podaljške kot pribor za Leister vžigalnik IGNITER.   
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Naprave za gretje z vročim zrakom

Vžigalnik 3

Opis Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

Vtič + 3m gumijastega kabla 143.131 – 719148
Vtič za Igniter BR4 za kabel Ø 4,5-8 mm 770-103 25 719143
Vtič za Igniter BR4 za kabel Ø 8-11,5 mm 148.429 1 875464

 

 
Št. izdelka 719148

Št. izdelka 719143

 Vtič za vžigalnik IGNITER    
Različni vtikači kot pribor za Leister vžigalnik IGNITER.   

Št. ind. standarda Št. izdelka 
142.359 807657

 

 

 Set grelne cevi in adapterja za vžigalnik IGNITER    
Grelna cev in adapter kot pribor za Leister vžigalnik IGNITER. 

Uporaba/Napotki
• ta set je potreben le v primeru, kadar mora biti prevzeta cev grelnega elementa od 

TRIAC S ECONOMY iz konstrukcijskih razlogov pri peči  
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Grelnik zraka3

Št. ind. standarda Št. izdelka 
139.874 716154

Napotki pri naročilu
Primeren tip ventilatorja za oskrbo z zrakom: ROBUST (se mora naročiti posebej)

 

 Grelnik zraka LHS CLASSIC 15    
Grelniki zraka LHS CLASSIC z možnostjo zaznavanja pregrevanja za naprave in grelne 
elemente s prostim potencialnim izhodom za alarm. Tako je z eksternim varovalom prekla-
pljanja realizirano varovanje naprav in grelnih elementov. Klasična serija je uporabljena 
takrat, kadar je zahtevana konstantna moč gretja. Grelniki zraka so primerni za trajno 
delovanje s pripadajočimi ventilatorji. 

Območje uporabe
• polprevodniška-, elektronska- ali tudi avtomobilska industrija

Prednosti/Izvedbe
• enostavna montaža (od zgoraj)

Uporaba/Napotki
• moč ogrevanja ni nastavljiva
• zaznavanje pregrevanja grelnega elementa in naprave z izhodom alarma

Tehnični podatki
• električna napetost 230 V
• električna moč 0,8 kW
• max. temperatura izstopnega zraka 650 ° C
• max. temperatura vstopnega zraka 65 ° C
• max. temperatura okolja 65 ° C
• Ø grelne cevi 21 mm
• Ø cevnega priključka 15 mm
• teža 0,48 kg

 

Št. ind. standarda Št. izdelka 
139.895 692698

Napotki pri naročilu
Primerni tipi ventilatorja za oskrbo z zrakom: ROBUST (se mora naročiti posebej)

 

 Grelnik zraka LHS SYSTEM 15    
Grelniki zraka LHS SYSTEM imajo integrirano elektroniko moči, s katero je možno nasta-
viti temperaturo zraka brezstopenjsko. Dodatno je možno tudi krmiljenje moči preko 
galvansko ločenega 4–20 mA vmesnika za regulator, SPS ali zunanji potenciometer . 
Vgrajena aktivna zaščita naprave in grelnega elementa preprečuje poškodbo grelnika 
zraka pri visokih temperaturah. Dodatni prost potencialni kontakt alarma skrbi za visoko 
varnost pri delovanju. Novi grelniki zraka LHS 15 imajo integrirano termo-sondo in LCD 
zaslon za prikaz željene in dejanske temperature v regulacijskem delovanju. Grelniki zraka 
so primerni za trajno delovanje s pripadajočimi ventilatorji. 

Območje uporabe
• polprevodniška-, elektronska- ali avtomobilska industrija

Prednosti/Izvedbe
• enostavna montaža (od zgoraj)

Uporaba/Napotki
• zanesljiv zaradi patentirane zaščite grelnega elementa
• prihranki pri stroških zaradi popolno integrirane regulacijske in krmilne elektronike
• standardni vmesnik za enostavno integracijo v obstoječe krmilje

Tehnični podatki
• električna moč 0,8 kW
• električna napetost 230 V
• max. temperatura izstopnega zraka 650 ° C
• max. temperatura vstopnega zraka 65 ° C
• max. temperatura okolja 65 ° C
• Ø grelne cevi 21 mm
• Ø cevnega priključka 15 mm
• teža 0,48 kg
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Naprave za gretje z vročim zrakom

Grelnik zraka 3

Št. ind. standarda Št. izdelka 
139.893 692696

Napotki pri naročilu
Primerni tipi ventilatorja za oskrbo z zrakom: ROBUST (se mora naročiti posebej)

 

 Grelnik zraka LHS PREMIUM 15    
Grelniki zraka LHS PREMIUM imajo vgrajeno aktivno zaščito naprave in grelnega 
elementa. Dodatni prost potencialni kontakt alarma skrbi za visoko varnost pri delovanju. 
Temperatura zraka se lahko nastavi brezstopenjsko z vrtljivim potenciometrom. Grelniki 
zraka so primerni za trajno delovanje s pripadajočimi ventilatorji. 

Območje uporabe
• polprevodniška-, elektronska- ali avtomobilska industrija

Prednosti/Izvedbe
• enostavna montaža (od zgoraj)

Uporaba/Napotki
• moč ogrevanja je nastavljiva s potenciometrom brezstopenjsko
• zaščita pred pregrevanjem grelnega elementa in naprave z izhodom alarma

Tehnični podatki
• električna moč 0.8 kW
• električna napetost 230 V
• max. temperatura izstopnega zraka 650 ° C
• max. temperatura vstopnega zraka 65 ° C
• max. temperatura okolja 65 ° C
• Ø grelne cevi 21 mm
• Ø cevnega priključka 15 mm
• teža 0,48 kg

 

Tip Moč 
[kW]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

LHS CLASSIC 21L 3,3 139.872 716794

LHS CLASSIC 21S
1,0 139.869 716156
2,0 139.871 719526

Napotki pri naročilu
Primerni tipi ventilatorja za oskrbo z zrakom: ROBUST, MONO ali AIRPACK (se morajo 
naročiti posebej)

 

 Grelnik zraka LHS CLASSIC 21    
Grelniki zraka LHS CLASSIC z možnostjo zaznavanja pregrevanja za naprave in grelne 
elemente s prostim potencialnim izhodom za alarm. Tako je z eksternim varovalom prekla-
pljanja realizirano varovanje naprav in grelnih elementov. Klasična serija je uporabljena 
takrat, kadar je zahtevana konstantna moč gretja. Grelniki zraka so primerni za trajno 
delovanje s pripadajočimi ventilatorji. 

Območje uporabe
• za strokovno integracijo v strojne naprave
• primeren za veliko aplikacij; npr: steriliziranje, varjenje, krčenje, oblikovanje itd.

Prednosti/Izvedbe
• enostavna montaža (od zgoraj)

Uporaba/Napotki
• moč ogrevanja se nemore nastaviti
• zaznavanje pregrevanja grelnega elementa in naprave z izhodom alarma

Tehnični podatki
• električna napetost 230 V
• max. temperatura izstopnega zraka 650 ° C
• max. temperatura vstopnega zraka 65 ° C
• max. temperatura okolja 65 ° C
• Ø grelne cevi 36 mm
• Ø cevnega priključka 19 mm
• teža 21S: 0,55 kg 

21L: 0,65 kg
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Tip Moč 
[kW]

Napetost 
[V]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

LHS SYSTEM 21L 3,3 230 140.461 692549

LHS SYSTEM 21S
1,0 230 140.459 693147
2,0 230 139.910 719542

Napotki pri naročilu
Primerni tipi ventilatorja za oskrbo z zrakom: ROBUST, MONO ali AIRPACK (se morajo 
naročiti posebej)

 

 Grelnik zraka LHS SYSTEM 21    
Grelniki zraka LHS SYSTEM imajo integrirano elektroniko moči, s katero je možno nasta-
viti temperaturo zraka brezstopenjsko. Dodatno je možno tudi krmiljenje moči preko 
galvansko ločenega 4–20 mA vmesnika za regulator, SPS ali zunanji potenciometer . 
Vgrajena aktivna zaščita naprave in grelnega elementa preprečuje poškodbo grelnika 
zraka pri visokih temperaturah. Dodatni prost potencialni kontakt alarma skrbi za visoko 
varnost pri delovanju. Grelniki zraka LHS 21S in LHS 21L imajo integriran termo-sondo in 
LCD zaslon za prikaz željene in dejanske temperature v regulacijskem delovanju. Grelniki 
zraka so primerni za trajno delovanje s pripadajočimi ventilatorji. 

Območje uporabe
• za strokovno integriranje v strojne naprave
• primeren za veliko aplikacij; npr. steriliziranje, varjenje, krčenje, oblikovanje itd.

Prednosti/Izvedbe
• enostavna montaža (od zgoraj)

Uporaba/Napotki
• zanesljiv zaradi patentirane zaščite grelnega elementa
• prihranki pri stroških zaradi popolno integrirane regulacijske in krmilne elektronike
• standardni vmesnik za enostavno integracijo v obstoječe krmilje

Tehnični podatki
• max. temperatura izstopnega zraka 650 ° C
• max. temperatura vstopnega zraka 65 ° C
• max. temperatura okolja 65 ° C
• Ø grelne cevi 36 mm
• Ø cevnega priključka 19 mm
• teža 21S: 0,55 kg 

21L: 0,65 kg
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Grelnik zraka 3

Tip Moč 
[kW]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

LHS PREMIUM 21L 3,3 140.457 715940

LHS PREMIUM 21S
1,0 140.455 716805
2,0 139.909 715748

Napotki pri naročilu
Primerni tipi ventilatorja za oskrbo z zrakom: ROBUST, MONO ali AIRPACK (se morajo 
naročiti posebej)

 

 

 Grelnik zraka LHS PREMIUM 21    
Grelniki zraka LHS PREMIUM z možnostjo zaznavanja pregrevanja za naprave in grelne 
elemente. Dodatni prost potencialni kontakt alarma skrbi za visoko varnost pri delovanju. 
Temperatura zraka je lahko nastavljena brezstopenjsko z vrtljivim potenciometrom. 
Grelniki zraka so primerni za trajno delovanje s pripadajočimi ventilatorji. 

Območje uporabe
• za strokovno integriranje v strojne naprave
• primeren za veliko aplikacij; npr. steriliziranje, varjenje, krčenje, oblikovanje itd.

Prednosti/Izvedbe
• enostavna montaža (od zgoraj)

Uporaba/Napotki
• moč ogrevanja je nastavljiva s potenciometrom brezstopenjsko
• zaščita pred pregrevanjem grelnega elementa in naprave z izhodom alarma

Tehnični podatki
• električna napetost 230 V
• max. temperatura izstopnega zraka 650 ° C
• max. temperatura vstopnega zraka 65 ° C
• max. temperatura okolja 65 ° C
• Ø grelne cevi 36 mm
• Ø cevnega priključka 19 mm
• teža 21S: 0,55 kg 

21L: 0,65 kg
 

Tip Napetost 
[V]

Moč 
[kW]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

LHS CLASSIC 41L 400 2,0 143.293 871384

Napotki pri naročilu
Primerni tipi ventilatorja za oskrbo z zrakom: ROBUST, SILENCE, ASO ali MONO (se morajo 
naročiti posebej)

 

 Grelnik zraka LHS CLASSIC 41    
Grelniki zraka LHS CLASSIC z možnostjo zaznavanja pregrevanja za naprave in grelne 
elemente s prostim potencialnim izhodom za alarm. Tako je z eksternim varovalom prekla-
pljanja realizirano varovanje naprav in grelnih elementov . Klasična serija je uporabljena 
takrat, kadar je zahtevana konstantna moč gretja. Grelniki zraka so primerni za trajno 
delovanje s pripadajočimi ventilatorji. 

Prednosti/Izvedbe
• enostavna integracija v proizvodni proces zaradi majhne mase
• enostavna montaža (od zgoraj)

Uporaba/Napotki
• moč ogrevanja se nemore nastaviti
• zaznavanje pregrevanja grelnega elementa in naprave z izhodom alarma

Tehnični podatki
• max. temperatura izstopnega zraka 650 ° C
• max. temperatura vstopnega zraka 65 ° C
• max. temperatura okolja 65 ° C
• Ø grelne cevi 50 mm
• Ø cevnega priključka 38 mm
• teža 41S: 0,85 kg 

41L: 0,95 kg
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Tip Napetost 
[V]

Moč 
[kW]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

LHS SYSTEM 41S 230 3,6 142.489 808127

Napotki pri naročilu
Primerni tipi ventilatorja za oskrbo z zrakom: ROBUST, SILENCE, ASO ali MONO (se morajo 
naročiti posebej)

 

 Grelnik zraka LHS SYSTEM 41    
Grelnik zraka LHS SYSTEM  imajo integrirano elektroniko moči, s katero je možno nasta-
viti temperaturo zraka brezstopenjsko. Dodatno je možno tudi krimiljenje moči preko 
galvansko ločenega 4–20 mA vmesnika za regulator, SPS ali eksterni potenciometer. 
Vgrajena aktivna zaščita naprave in grelnega elementa preprečuje poškodbo grelnika 
zraka pri visokih temperaturah. Dodatni prost potencialni kontakt alarma skrbi za visoko 
varnost pri delovanju. Grelniki zraka LHS 41S in LHS 41L imajo integriran termo-sondo in 
LCD zaslon za prikaz željene in dejanske temperature v regulacijskem delovanju. Grelniki 
zraka so primerni za trajno delovanje s pripadajočimi ventilatorji. 

Prednosti/Izvedbe
• enostavno integriranje v proizvodni proces zaradi majhne mase
• enostavna montaža (od zgoraj)

Uporaba/Napotki
• zanesljiv zaradi patentirane zaščite grelnega elementa
• prihranki pri stroških zaradi popolno integrirane regulacijske in krmilne elektronike
• standardni vmesnik za enostavno integracijo v obstoječe krmilje

Tehnični podatki
• max. temperatura izstopnega zraka 650 ° C
• max. temperatura vstopnega zraka 65 ° C
• max. temperatura okolja 65 ° C
• Ø grelne cevi 50 mm
• Ø cevnega priključka 38 mm
• teža 41S: 0,85 kg 

41L: 0,95 kg
 

Tip Napetost 
[V]

Moč 
[kW]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

LHS PREMIUM 41L 400 4,4 143.282 809445

LHS PREMIUM 41S
230 2,0 143.287 808342
230 3,6 143.283 779520

Napotki pri naročilu
Primerni tipi ventilatorja za oskrbo z zrakom: ROBUST, SILENCE, ASO ali MONO (se morajo 
naročiti posebej)

 

 Grelnik zraka LHS PREMIUM 41    
Grelnika zraka LHS PREMIUM ima vgrajeno akrtivno zaščito naprave in grelnega 
elementa. Dodatni prost potencialni kontakt alarma zagotavlja visoko varnost pri procesu. 
Temperatura zraka se lahko nastavi z vrtljivim potenciometrom brezstopenjsko. Grelniki 
zraka so primerni za trajno delovanje s pripadajočimi ventilatorji. 

Prednosti/Izvedbe
• enostavno integriranje v proizvodni proces zaradi majhne mase
• enostavna montaža (od zgoraj)

Uporaba/Napotki
• moč ogrevanja je nastavljiva s potenciometrom brezstopenjsko
• zaščita pred pregrevanjem grelnega elementa in naprave z izhodom alarma

Tehnični podatki
• max. temperatura izstopnega zraka 650 ° C
• max. temperatura vstopnega zraka 65 ° C
• max. temperatura okolja 65 ° C
• Ø grelne cevi 50 mm
• Ø cevnega priključka 38 mm
• teža 41S: 0,85 kg 

41L: 0,95 kg
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Grelnik zraka 3

Tip Napetost 
[V]

Moč 
[kW]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

LHS CLASSIC 61L
3 x 400 5,0 143.711 789546
3 x 400 8,0 143.712 716159
3 x 400 11,0 143.699 858359

Napotki pri naročilu
Primerni tipi ventilatorja za oskrbo z zrakom: ROBUST, SILENCE, ASO ali AIRPACK (se 
morajo naročiti posebej)

 

 Grelnik zraka LHS CLASSIC 61    
Grelniki zraka LHS CLASSIC z možnostjo zaznavanja pregrevanja za naprave in grelne 
elemente s prostim potencialnim izhodom za alarm. Tako je z eksternim varovalom prekla-
pljanja realizirano varovanje naprav in grelnih elementov. Klasična serija je uporabljena 
takrat, kadar je zahtevana konstantna moč gretja. Grelniki zraka so primerni za trajno 
delovanje s pripadajočimi ventilatorji. 

Prednosti/Izvedbe
• ogromna moč
• omogoča visoke količine zraka do 16 kW moči
• enostavna montaža (od zgoraj)

Uporaba/Napotki
• moč ogrevanja se nemore nastaviti
• zaznavanje pregrevanja grelnega elementa in naprave z izhodom alarma

Tehnični podatki
• max. temperatura izstopnega zraka 650 ° C
• max. temperatura vstopnega zraka 65 ° C
• max. temperatura okolja 65 ° C
• LSH 61L Ø grelne cevi 92 mm
• LSH 61S Ø grelne cevi 62 mm
• Ø cevnega priključka 60 mm
• teža 61S: 3,15 kg 

61L: 3,65 kg
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Tip Napetost 
[V]

Moč 
[kW]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

LHS SYSTEM 61L
3 x 400 8,0 143.735 907075
3 x 400 11,0 142.568 834658
3 x 400 16,0 143.478 715009

LHS SYSTEM 61S
3 x 400 4,0 143.728 723753
3 x 400 6,0 142.496 702832

Napotki pri naročilu
Primerni tipi ventilatorja za oskrbo z zrakom: ROBUST, SILENCE, ASO ali AIRPACK (se 
morajo naročiti posebej)

 

 Grelnik zraka LHS SYSTEM 61    
Grelnik zraka LHS SYSTEM imajo integrirano elektroniko moči, s katero je nastavljiva 
temperatura zraka brezstopenjsko. Dodatno je mogoče krmiljenje moči preko galvansko 
ločenega 4–20 mA-vmesnika za regulator, SPS ali eksterni potenciometer. Vgrajena 
aktivna zaščita naprave in grelnega elementa preprečuje poškodbe grelnika zraka pri 
visokih temperaturah. Dodatni prost potencialni kontakt alarma skrbi za visoko varnost 
pri procesu. Grelnika zraka LHS 61S in LHS 61L imata integrirano termo-sondo in LDC 
zaslon za prikaz željene/dejanske temperature v regulacijskem delovanju. Grelniki zraka 
so primerni za trajno delovanje s pripadajočimi ventilatorji. 

Prednosti/Izvedbe
• ogromna moč
• omogoča visoko količino zraka do 16 kW moči
• enostavna montaža (od zgoraj)

Uporaba/Napotki
• zanesljiv zaradi patentirane zaščite grelnega elementa
• prihranki pri stroških zaradi popolno integrirane regulacijske in krmilne elektronike
• standardni vmesnik za enostavno integracijo v obstoječe krmilje

Tehnični podatki
• max. temperatura izstopnega zraka 650 ° C
• max. temperatura vstopnega zraka 65 ° C
• max. temperatura okolja 65 ° C
• LSH 61L Ø grelne cevi 92 mm
• LSH 61S Ø grelne cevi 62 mm
• Ø cevnega priključka 60 mm
• teža 61S: 3,15 kg 

61L: 3,65 kg
 



* VKM = Minimalna prodajna količina  
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Grelnik zraka 3

Tip Napetost 
[V]

Moč 
[kW]

Št. ind. 
standarda

VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

LHS PREMIUM 61L
3 x 400 5,0 143.720 – 716200
3 x 400 8,0 143.721 1 F11717
3 x 400 11,0 143.722 – 832381

LHS PREMIUM 61S
3 x 400 6,0 143.481 – 823478
3 x 400 9,0 143.716 – 716160

Napotki pri naročilu
Primerni tipi ventilatorja za oskrbo z zrakom: ROBUST, SILENCE, ASO ali AIRPACK (se 
morajo naročiti posebej)

 

 

 Grelnik zraka LHS PREMIUM 61    
Grelnik zraka LHS PREMIUM ima vgrajen aktivno zaščito naprav in grelnega elementa. 
Dodatni prost potencialni kontakt alarma skrbi za visoko varnost procesa. Temperatura 
zraka je lahko nastavljena brezstopenjsko z vrtljivim potenciometrom. Grelniki zraka so 
primerni za trajno delovanje s pripadajočimi ventilatorji. 

Prednosti/Izvedbe
• ogromna moč
• omogoča visoko količino zraka do 16 kW moči
• enostavna montaža (od zgoraj)

Uporaba/Napotki
• moč ogrevanja je nastavljiva s potenciometrom brezstopenjsko
• zaščita pred pregrevanjem grelnega elementa in naprave z izhodom alarma

Tehnični podatki
• max. temperatura izstopnega zraka 650 ° C
• max. temperatura vstopnega zraka 65 ° C
• max. temperatura okolja 65 ° C
• LSH 61L Ø grelne cevi 92 mm
• LSH 61S Ø grelne cevi 62 mm
• Ø cevnega priključka 60 mm
• teža 61S: 3,15 kg 

61L: 3,65 kg
 

Moč 
[W]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

400 115.682 412886
800 115.369 519822

 

 

 Grelnik zraka LE MINI    
Najmanjši grelnik zraka s termo-stikalom za zaščito naprave. Posebej primeren za aplika-
cije, pri katerih mora biti toplota natančno nastavljena. LE MINI deluje s komprimiranim 
zrakom od 0,2 MPa (2 bara). 

Prednosti/Izvedbe
• enostavna namestitev v tesna območja
• termo-stikalo za zaščito naprave

Tehnični podatki
• električna napetost 230 V
• max. temperatura izstopnega zraka 400 W: 600 °C
• max. temperatura izstopnega zraka 800 W: 750 ° C
• max. temperatura vstopnega zraka 60 °C
• max. temperatura okolja 60 °C
• min. količina zraka 400 W: 25 l/min
• min. količina zraka 800 W: 30 l/min
• max. tlak dovodnega zraka 0,2 MPa
• teža 400 W: 0,12 kg 

800 W: 0,15 kg
 



86

 

Leister

3

shop.haberkorn.si
Naprave za gretje z vročim zrakom
Grelnik zraka3

Moč 
[W]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

400 117.370 330739
800 117.369 330740

 

 

 Grelnik zraka LE MINI SENSOR    
Najmanjši grelnik zraka na svetu z integrirano temperaturno sondo. Posebej primeren 
za aplikacije, kjer se mora toplota natančno nastaviti. LE MINI deluje s komprimiranim 
zrakom od 0,2 MPa (2 bara). 

Prednosti/Izvedbe
• enostavna namestitev v tesna območja
• integrirana temperaturna sonda
• termo-stikalo za zaščito naprave
• zaščita grelnega elementa
• analogni 4–20 mA vmesnik (pasivni)

Tehnični podatki
• električna napetost 230 V
• max. temperatura izstopnega zraka 400 W: 600 °C
• max. temperatura izstopnega zraka 800 W: 750 ° C
• max. temperatura vstopnega zraka 60 °C
• max. temperatura okolja 60 °C
• min. količina zraka 10 l/min
• max. tlak dovodnega zraka 0,2 MPa
• teža 400 W: 0,12 kg 

800 W: 0,15 kg
• teža pretvornika 0,19 kg

 

 

 

 Grelnik zraka LE 5000    
Grelnik zraka LE 5000 ima razpon moči od 4.5 kW pri 230 V, 5.5 kW in 8.5 kW pri 400 
V in 8.0 kW pri 480 V. Priključki izstopnega zraka so kompatibilni z naslednikom LHS 
60S in njegovim priborom. Na voljo je tudi različica za temeraturo dovodnega zraka do 
160°C in je zato odličen za aplikacije v recikliranju. Grelnik zraka LE 5000 ima elekt-
ronsko, brezstopenjsko regulacijo temperature. Količina zraka je lahko regulirana preko 
regulatorja količine zraka. Grelniki zraka so primerni za trajno delovanje s pripadajočimi 
ventilatorji. Grelnik vsebuje zaščito pregrevanja grelnega elementa. 

Tehnični podatki
• vsesalni nastavek Ø 38 mm
• izpustna izvrtina Ø 62 mm
• zaščitna cev Ø 74 mm
• maks. temp. izstopnega zraka 700 °C
• DxŠxV 316 x 108 x 112 mm  
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Grelnik zraka 3

Moč 
[kW]

Izvedba Št. ind. standarda Št. izdelka 

4,5 DF standard 117.551 431470
7,5 DF standard 114.240 459070

Napotki pri naročilu
Opcija krmiljenja moči: trofazno krmiljenje DSE. 
Opcija temperaturne regulacije: trofazno krmiljenje DSE in KSR DIGITAL ali z CSS (CSS 
EASY) in polprevodniškimi releji.

 

 Grelnik zraka LE 5000 DF    
Grelnik zraka z obojestransko prirobnico je primerne za temperature do 700 °C. Naprava 
nima integrirane elektronike moči. Temperatura zraka se lahko nastavi s trofaznim krmil-
jenjem (DSE) brezstopenjsko. Dodatno k enemu DSE se lahko temperatura zraka regulira 
tudi z uporabo KSR-DIGITAL regulatorja. 

Prednosti/Izvedbe
• enostavna namestitev v obstoječ zračni sistem
• primeren za recikliranje zraka
• enostavna in varna možnost pritrditve
• brez integrirane elektronike moči

Uporaba/Napotki
• minimalna količina zraka pri temperaturi vstopnega zraka 20 °C,  Nl = Normliter v 

skladu z DIN 1343

Tehnični podatki
• električna napetost 3 x 400 V
• max. temperatura izstopnega zraka 700 °C
• max. temperatura vstopnega zraka 150 ° C
• max. temperatura okolja 100 °C
• min. količina zraka 4.5 kW 310 Nl/min
• min. količina zraka 6.5 kW 450 Nl/min
• min. količina zraka 7.5 kW 510 Nl/min
• teža vključno s kablom 2,6 kg

 

Moč 
[kW]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

5,5 115.571 425927
11,0 114.555 347494
17,0 116.135 460570

Napotki pri naročilu
Opcija krmiljenja moči: trofazno krmiljenje DSE. 
Opcija temperaturne regulacije: trofazno krmiljenje DSE in KSR DIGITAL ali z CSS (CSS 
EASY) in polprevodniškimi releji.

 

 Grelnik zraka LE 10000 DF    
Grelnik zraka z obojestranskim priključkom prirobnice je primeren za temperature do 
650 °C. Naprava nima integrirane elektronike moči. Temperatura zraka se lahko nastavi s 
trofaznim krmiljenjem (DSE) brezstopenjsko. Dodatno k enemu DSE se lahko temperatura 
zraka regulira tudi z uporabo KSR-DIGITAL regulatorja. 

Prednosti/Izvedbe
• enostavna namestitev v obstoječ zračni sistem
• primeren za recikliranje zraka
• enostavna in varna možnost pritrditve
• brez integrirane elektronike moči

Uporaba/Napotki
• minimalna količina zraka pri temperaturi vstopnega zraka 20 °C,  Nl = Normliter v 

skladu z DIN 1343

Tehnični podatki
• električna napetost 3 x 400 V
• max. temperatura izstopnega zraka 650 °C
• max. temperatura vstopnega zraka 150 ° C
• max. temperatura okolja 100 °C
• min. količina zraka 5.5 kW 400 Nl/min
• min. količina zraka 11.0 kW 810 Nl/min
• min. količina zraka 17.0 kW 1.300 Nl/min
• teža vključno s kablom 3,4 kg
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Moč 
[kW]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

5,5 146.796 846581

Napotki pri naročilu
Opcija krmiljenja moči: trofazno krmiljenje DSE. 
Opcija temperaturne regulacije: trofazno krmiljenje DSE in KSR DIGITAL ali z CSS (CSS 
EASY) in polprevpdniškimi releji.

 

 Grelnik zraka LE 10000 DF-R    
Najnovejša generacija grelnika zraka z obojestranskom priključkom prirobnice je posebej 
primeren za delovanje z povratnim vodom vročega zraka. Lahko se uporabljajo tudi v 
tako imenovanem „obtočnem zračenju“. S tem „recikliranjem“ vročega zraka se glede 
na temperaturo vstopnega in izstopnega zraka močno prihrani na energiji. To reducira 
stroške in hkrati tudi varuje okolje. 

Prednosti/Izvedbe
• enostavna namestitev v obstoječ zračni sistem
• primerno za recikliranje zraka
• enostavna in varna možnost pritrditve
• brez integrirane elektronike moči

Uporaba/Napotki
• minimalna količina zraka pri temperaturi vstopnega zraka 20 °C,  Nl = Normliter v 

skladu z DIN 1343

Tehnični podatki
• električna napetost 3 x 400 V
• max. temperatura izstopnega zraka 650 °C
• max. temperatura vstopnega zraka 350 ° C
• max. temperatura okolja 200 °C
• min. količina zraka 5,5 kW 400 Nl/min
• min. količina zraka 11,0 kW 810 Nl/min
• min. količina zraka 17,0 kW 1.300 Nl/min
• teža vklj. s kablom 2,7 kg

 

Št. ind. standarda Št. izdelka 
108.717 580810

Napotki pri naročilu
Primerni tipi ventilatorja za oskrbo z zrakom: ROBUST ali AIRPACK (se morata naročiti 
posebej) 
 
VT-verzija (visokotemperaturna verzija). 
Opcija krmiljenja moči: trofazno krmiljenje DSE. 
Opcija temperaturne regulacije: trofazno krmiljenje DSE in KSR DIGITAL ali z CSS (CSS 
EASY) in polprevodniškimi releji.

 

 Visokotemperaturni grelnik zraka LE 5000 HT    
Visokotemperaturni grelnik zraka za temperature do 900 °C. Naprava nima integrirane 
elektronike moči. Temperatura zraka je lahko nastavljena brezstopenjsko s trofaznim 
krmiljenjem (DSE) . Dodatno k enemu DSE je lahko z uporabo KSR-DIGITAL-regula-
torja temperatura zraka natačno določena. 

Prednosti/Izvedbe
• brez integrirane elektronike moči
• grelni element z zaščitno cevjo

Uporaba/Napotki
• minimalna količina zraka pri temperaturu vstopnega zraka 20 °C,  Nl = Normliter v 

skladu z DIN 1343

Tehnični podatki
• električna napetost 3 x 400 V
• električna moč 11 kW
• max. temperatura izstopnega zraka 900 ° C
• max. temperatura vstopnega zraka 100 °C
• max. temperatura okolja 100 °C
• min. količina zraka 600 Nl/min
• Ø cevnega priključka 38 mm
• teža 2,25 kg
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Grelnik zraka 3

Št. ind. standarda Št. izdelka 
110.568 366316

Napotki pri naročilu
Primerni tipi ventilatorja za oskrbo z zrakom: ROBUST, ASO ali AIRPACK (se morajo naroči-
ti posebej) 
 
VT-verzija (visokotemperaturna verzija). 
 
Opcija krmiljenja moči: trofazno krmiljenje DSE. 
 
Opcija temperaturne regulacije: trofazno krmiljenje DSE in KSR DIGITAL ali CSS (CSS 
EASY) in polprevodniškimi releji.

 

 Visokotemperaturni grelnik zraka LE 10000 HT    
Visokotemperatuni grelnik zraka je primeren za temperature do 900 °C. Naprava nima 
integrirane elektronike moči. Temperatura zraka se lahko nastavi brezstopenjsko z 
dodatnim trofaznim krmiljenjem (DSE). Dodatno k enemu DSE je lahko z uporabo KSR-DI-
GITAL-regulatorja temperatura zraka natačno določena. 

Prednosti/Izvedbe
• brez integrirane elektronike moči
• grelni element z zaščitno cevjo

Uporaba/Napotki
• minimalna količina zraka pri temperaturu vstopnega zraka 20 °C,  Nl = Normliter v 

skladu z DIN 1343

Tehnični podatki
• električna napetost 3 x 400 V
• električna moč 15 kW
• max. temperatura izstopnega zraka 900 ° C
• max. temperatura vstopnega zraka 100 °C
• max. temperatura okolja 100 °C
• min. količina zraka 800 Nl/min
• Ø cevnega priključka 60 mm
• teža 4 kg
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Št. ind. standarda Št. izdelka 
116.056 376356

Napotki pri naročilu
VT-verzija (visokotemperaturna verzija). 
 
Opcija krmiljenja moči: trofazno krmiljenje DSE. 
 
Opcija temperaturne regulacije: trofazno krmiljenje DSE in KSR DIGITAL ali z CSS (CSS 
EASY) in polprevodniškimi releji.

 

 Visokotemperaturni grelnik zraka 
LE 10000 DF-HT    
Visokotemperatuni grelnik zraka z obojestransko prirobnico je primeren za tempera-
ture do 900 °C. Naprava nima integrirane elektronike moči. Temperatura zraka se lahko 
nastavi s trofaznim krmiljenjem (DSE) brezstopenjsko. Dodatno k enemu DSE je lahko z 
uporabo KSR-DIGITAL-regulatorja temperatura zraka natačno določena. 

Prednosti/Izvedbe
• enostavna namestitev v obstoječ zračni sistem
• primeren za recikliranje zraka
• enostavna in varna možnost pritrditve
• brez integrirane elektronike moči

Uporaba/Napotki
• minimalna količina zraka pri temperaturu vstopnega zraka 20 °C,  Nl = Normliter v 

skladu z DIN 1343

Tehnični podatki
• električna napetost 3 x 400 V
• električna moč 15 kW
• max. temperatura izstopnega zraka 900 °C
• max. temperatura vstopnega zraka 150 °C
• max. temperatura okolja 100 °C
• min. količina zraka 800 Nl/min
• teža vključno s kablom 4 kg
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Ventilator 3

Št. ind. standarda Št. izdelka 
146.702 940108

 

 

 Visokotlačni ventilator MONO 6 SYSTEM    
Kompakten ventilator z majhnimi premeri, kateri zagotavlja visoko količino zraka do 600 
l/min. Količina zraka je nastavljiva in zato je ventilator primeren za vse aplikacije. Zaradi 
brezkrtačnega motorja, ki ne potrebuje vzdrževanja je optimalen za trajno delovanje. 
Možnost uporabe tudi pri manjših razporožljivih prostorih (držalo je mogoče demontirati). 

Območje uporabe
• oskrba zraka grelnikov zraka Leister

Prednosti/Izvedbe
• «e-Drive»-upravljalna enota
• zaščita pred pregrevanjem
• sistemski vmesnik
• montažni nastavki
• enostavna montaža

Tehnični podatki
• električna napetost 230 V, 50 Hz
• električna moč 120 W
• max. temperatura okolja 60 °C
• količina zraka (20 °C) 250-600 l /min 
• izpustna odprtina (zunaj) 38 mm
• statični tlak 3.600 Pa
• teža vključno s 3 m kabla 1 kg

 

Napetost 
[V]

Priključek Št. ind. standarda Št. izdelka 

1 x 230 3m kabel z evropskim vtičem 103.432 382327
3 x 230/400 brez kabla 103.429 330665

 

 

 Visokotlačni ventilator ROBUST    
Izjemno kompakten visokotlačni ventilator za visoko moč. Zaradi učinkovitega dušenja 
zvoka je ta ventilator zelo tih ter lahko se namesti v vseh pozicijah. 

Območje uporabe
• za oskrbo z zrakom grelnike zraka Leister

Prednosti/Izvedbe
• neuničljiv pri ekstremnih delovnih pogojih in v neprekinjenem obratovanju

Tehnični podatki
• frekvenca 50 Hz
• električna moč 250 W
• max. temp. vstopnega zraka 60 °C
• max. temp. okolja 60 °C
• količina zraka (20 °C) 1.200 l/min
• raven emisij 62 dB
• vsesalna odprtina (zunaj) Ø 38 mm
• izpustna odprtina (zunaj) Ø 38 mm
• statični tlak 8.000 Pa
• zaščita IP 54
• teža 8 kg
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Priključek Št. ind. standarda Št. izdelka 
brez kabla 119.358 330657

 

 

 Visokotlačni ventilator AIRPACK    
Zmogljiv visokotlačni ventilator Leister. Primeren je povsod tam, kjer so potrebne velike 
količine zraka pri visokem tlaku. Zaradi svoje zmogljivosti lahko oskrbuje več grelnikov 
zraka hkrati. Ta ventilator zagotavlja dovolj tlaka, da učinkovito oskrbi Leister izpušne 
šobe. 

Območje uporabe
• za dovod zraka grelnikom zraka Leister

Tehnični podatki
• električna napetost 3 x 230/400 V, 50 Hz
• električna moč 2,2 kW
• max. temp. vstopnega zraka 40 °C
• max. temperatura okolja 40 °C
• količina zraka (20 °C) 3.900 l/min
• raven emisij 73 dB
• vsesalna odprtina-Ø (zunaj) 60 mm
• izpustna odprtina-Ø(zunaj) 60 mm
• statični tlak 30.000 Pa
• zaščita IP 54
• teža 26 kg

 

Napetost 
[V]

Priključek Št. ind. standarda Št. izdelka 

1 x 230 3m kabel z evropskim vtičem 103.510 386984
3 x 230/400 brez kabla 103.507 330683

 

 

 Srednjetlačni ventilator SILENCE    
Kompakten srednjetlačni ventilator za visoko zmogljivost. Zaradi brezkompromisne 
kakovosti in desetletja izkušenj ima ta ventilator dolgo življensko dobo in ne potrebuje 
vzdrževanja. Primeren je za temperature vstopnega zraka od 100 °C do 200 °C in brez 
težav deluje pri temperaturi okolja do 75 °C. Zagotavlja visoke količine zraka in se lahko 
namesti v vseh položajih. 

Območje uporabe
• za oskrbo z zrakom Leister-grelnikov zraka

Prednosti/Izvedbe
• zelo tih v uporabi

Tehnični podatki
• frekvenca 50 Hz
• električna moč 250 W
• max. temp. vstopnega zraka 200 °C
• max. temperatura okolja 75 °C
• količina zraka (20 °C) 4.700 l/min 
• raven emisij 61 dB
• vsesalna odprtina (zunaj) 80 mm
• izpustna odprtina (zunaj) 60 mm
• statični tlak 1.000 Pa
• zaščita IP 54
• teža 9 kg
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Ventilator 3

Napetost 
[V]

Priključek Št. ind. standarda Št. izdelka 

1 x 230 3m kabel z evropskim vtičem 103.530 431539
3 x 230/400 brez kabla 103.527 330664

 

 

 Srednjetlačni ventilator ASO    
Srednjetlačni ventilator Leister za transport visokih količin zraka. S primernim priborom 
lahko ventilator oskrbuje več grelnikov zraka hkrati. 

Območje uporabe
• za oskrbo z zrakom Leister-grelnikov zraka

Tehnični podatki
• frekvenca 50 Hz
• električna moč 550 W
• max. temp. vstopnega zraka 200 °C
• max. temperatura okolja 60 °C
• količina zraka (20 °C) 13.500 l/min 
• raven emisij 70 dB
• vsesalna odprtina (zunaj) 134 mm
• izpustna odprtina (zunaj) 90 mm
• statični tlak 1.600 Pa
• zaščita IP 54
• teža 15 kg

 

Za cev Območje vpetja Tip Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

Ø 14 mm - - 101.031 5 412966
Ø 19 mm - - 107.290 10 390179
Ø 38–60 mm - - 107.287 – 330096
Ø 90 mm - - 107.236 – 431589

 

 

Št. izdelka 330096

 Cevna objemka za Leister ventilator    
Cevna objemka za pritrditev cevi v srednjem območju tlaka kot pribor za Leister-ventilator.   
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Premer 
[mm]

Izhodi Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

38
2/19 mm Ø 107.298 – 330879
2/38 mm Ø 107.293 – 330882
3/14 mm Ø 107.281 – 330877

60
1/38 mm Ø 107.291 – 330099
2/38 mm Ø 107.292 – 330883
2/60 mm Ø 107.278 2 330878

 

 

38

38

60

 

Št. izdelka 330879

 Adapter povezovanja cevi    
Adapter povezovanja cevi kot pribor za Leister ventilator.   

Premer 
[mm]

Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

19 107.242 5 390181
38 107.241 5 416551
60 107.240 5 431587

 

 

 Zaporni pokrov za adapter povezovanja cevi    
Zaporni pokrov za zapiranje izhodov adapterjev povezovanja cevi kot pribor za Leister 
ventilatorje.   
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Ventilator z vročim zrakom 3

Moč 
[kW]

Grelna cev Ø 
[mm]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

6 62 143.402 848760
11 92 140.463 775756

 

 

 Ventilator z vročim zrakom VULCAN SYSTEM    
Zmogljiv ventilator z vročim zrakom v kompaktni obliki, ki se enostavno integrira v indus-
trijske procese. Analogni standardni vmesnik omogoča, da se lahko tudi VULCAN SYSTEM 
(kot tudi manjši ventilatorji z vročim zrakom Leister) daljinsko krmili. Standardni vmesnik 
4-20 mA ali 0... 10 V-Signal. 

Prednosti/Izvedbe
• moč ogrevanja se s potenciometrom krmili brezstopenjsko
• integrirana elektronika moči
• zaščita pred pregrevanjem grelnega elementa in naprave
• brezkrtačni motor ventilatorja s FU regulacijo
• integriran regulator temperature
• integrirana temperaturna sonda
• zaslon za prikaz željene in dejanske vrednosti

Tehnični podatki
• električna napetost 3 x 400 V
• max. temp. izstopnega zraka 650 °C
• max. količina zraka (20 °C) 950 l/min
• raven emisij 65 dB
• statični tlak 3.100 Pa
• teža 9,3 kg
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Ventilator z vročim zrakom3

Tip Moč 
[W]

Temp. 
max. 
[°C]

Tlak 
[Pa]

Grelna 
cev Ø 
[mm]

Teža 
[kg]

Št. ind. 
standarda

Št. izdelka 

2 PREMIUM 3.400 520 3.500 50,0 1,4 147.963 906640

6 PREMIUM
2.300 500 2.500 36,5 1,4 148.006 906642
3.400 510 2.500 50,0 1,4 147.966 886541

6 SYSTEM
2.300 650 3.500 36,5 1,2 147.975 906646
3.400 650 3.500 50,0 1,4 146.701 906649

 

Št. izdelka 906640

Št. izdelka 906646

 Ventilator z vročim zrakom MISTRAL PREMIUM/
SYSTEM    
Pri tem ventilatorju z vročim zrakom sta na voljo dve skupini modelov. MISTRAL 2 in 
6 PREMIUM ter najboljši model MISTRAL 6 SYSTEM. Vse MISTRAL 6-naprave imajo 
brezkrtačni motor ventilatorja, ki ne potrebuje vzdrževanja in so zato primerni za trajno 
delovanje. MISTRAL 6 SYSTEM se lahko krmili kot naprava z integrirano regulacijo ali z 
eksternim sistemskim vmesnikom za integracijo v en zaprt regulacijski tokokrog. 

Prednosti/Izvedbe
• MISTRAL 2 PREMIUM krtačni motor
  integrirana zaščita grelnega elementa in naprave
  integrirano kodirno stikalo za potenciometer (interni/eksterni)
• MISTRAL 6 PREMIUM brezkrtačni motor ventilatorja
  integrirana zaščita grelnega elementa in naprave
  integrirano kodirno stikalo za potenciometer (interni/eksterni)
• MISTRAL 6 SYSTEM brezkrtačni motor ventilatorja
  glavno stikalo z vgrajeno funkcijsko tipko za programiranje
  integrirana zaščita grelnega elementa in naprave
  upravljalna enota «E-Drive» za popolno nastavitev količine 

zraka in temperature
  avtomatska Cool-Down-funkcija
  vmesnik za daljinsko upravljanje temperature/količine zraka
  integrirana temperaturna sonda
  zaslon za prikaz željene in dejanske vrednosti

Tehnični podatki
• napetost 230 V
• min. količina zraka (20 ° C) MISTRAL 6 SYSTEM: 100 l/min
• max. količina zraka (20 ° C) MISTRAL 2 PREMIUM, 3.400 W: 350 l/min
  MISTRAL 6 PREMIUM/SYSTEM, 2.300 W: 300 l/min
  MISTRAL 6 PREMIUM/SYSTEM, 3.400 W: 350 l/min
  MISTRAL 6 PREMIUM/SYSTEM, 4.500 W: 400 l/min
• raven emisij 65 dB
• Ø-priključek cevi za zrak 38 mm, notranji navoj 1"

 



* VKM = Minimalna prodajna količina  
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Ventilator z vročim zrakom 3

Tip Nape-
tost 
[V]

Moč 
[W]

Temp.
max. 
[°C]

Izvedba Teža 
[kg]

Št. ind. 
stand.

VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

PREMIUM

230 2.300 650 z evropskim vtičem 2,2 142.612 1 735222
230 2.300 650 brez priključnega vtiča 2,2 142.643 1 G19177
230 3.100 800 z evropskim vtičem 2,3 142.608 1 817612
230 3.700 650 z evropskim vtičem 2,2 142.609 – 699762
400 5.400 650 brez priključnega vtiča 2,4 142.644 – 810111

SYSTEM
230 2.300 650 z evropskim vtičem 2,2 142.646 1 735218
230 3.700 650 z evropskim vtičem 2,2 142.645 – 715072
400 5.400 650 brez priključnega vtiča 2,4 142.641 – 890436

 

Št. izdelka 735222

Št. izdelka 735218

 Ventilator z vročim zrakom HOTWIND PREMIUM/
SYSTEM    
Leister ventilator z vročim zrakom HOTWIND PREMIUM/SYSTEM je naslednik ventila-
torja HOTWIND S. Njegov brezkrtačni motor zagotavlja dolgo življensko dobo naprave. V 
izvedbi z integrirano regulacijo ima ventilator z vročim zrakom dodatno en digitalni zaslon, 
eno vgrajeno termo-sondo, eno glavno stikalo s funkcijsko tipko za programiranje kot tudi 
en 4-20 mA ali 0...10 V-vmesnik s kontaktom alarma za daljinsko krmiljenje količine zraka 
in moči ogrevanja. 

Prednosti/Izvedbe
• HOTWIND PREMIUM moč ogrevanja in količina zraka se lahko krmilita s potenci-

ometrom brezstopenjsko
  integrirana elektronika moči
  grelni element in naprava sta zaščitena pred pregrevan-

jem 
  brezkrtačni motor ventilatorja
• več pri HOTWIND SYSTEM integrirana temperaturna sonda
  integriran regulator temperature
  vmesnik za daljinsko upravljanje temperature ali moči
  vmesnik za daljinsko upravljanje količine zraka
  zaslon za prikaz željenih in dejanskih vrednosti (°C ali °F)

Tehnični podatki
• max temp. izstopnega zraka (odvisno od tipa) 650–800 °C
• količina zraka (20 ° C) 200–900 l/min
• raven emisij <70 dB
• tlak HOTWIND SYSTEM: 800 Pa 

HOTWIND PREMIUM: 1.000 Pa
• mere (D x Š x V) 332 x 106 x 179 mm
• navedne teže brez priključitvenega voda omrežja  

Obseg dobave
• HOTWIND SYSTEM vmesnik s pokrovom, priložen vtič

 

Nastavek-Ø Za Št. ind. standarda Št. izdelka 
38/40 mm Visokotlačni ventilator ROBUST 107.299 330858
60/62 mm Srednjetlačni ventilator SILENCE 107.296 330859

 

 

 Izklopno stikalo dovoda zraka z nastavkom    
Izklopno in vklopno stikalo dovoda zraka kot pribor za ventilatorja ROBUST in SILENCE. 
Pri pnevmatskem ukazu preklapljanja (5 barov) se dovod zraka v grelnike zraka izklopi ali 
vklopi. 

Tehnični podatki
• velikost 214 x 88 x 133 mm
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Kontrolne komponente3

Št. ind. standarda Št. izdelka 
123.039 330861

 

 

 Regulator temperature CSS    
Univerzalno uporaben regulator temperature od Leistra za natančno reguliranje tempe-
rature zraka pri grelnikih zraka in ventilatorjih z vročim zrakom. Optimalna uskladitev 
regulatorjev na Leister-naprave omogoča enostavno montažo. Željena/dejanska tempe-
ratura je prikazana, naprava ima dva izhoda alarma ki se prosto programirata. CSS-regu-
lator je primeren za grelnik zraka LHS SYSTEM in LE MINI SENSOR. 

Uporaba/Napotki
• vrsta regulacije PID
• pripravljen za uporabo s predhodno kon�guriranimi parametri za
  LHS SYSTEM, MISTRAL SYSTEM, HOTWIND SYSTEM in 

VULCAN SYSTEM
• kon�guracija z osebnim računalnikom in programskim kablom
• preklapljanje C ° na F ° nastavljiv s tipkovnico
• izhod alarma dva alarma neodvisno nastavljiva
  dva nepovezana kontakta releja
  vijačna sponka
• povezava grelnika zraka z vijačnimi sponkami
• priključek brez kabla za priključitev omrežja (vijačne sponke)
• mehanika regulator za montažo na sprednji strani, z izrezom 45 x 45 

mm

Tehnični podatki
• električna napetost 100-240 VAC, maks. 8 VA
• natančnost boljše kot 0,2 % vrednosti lestvice pri 25 °C
• senzor temperature/vhod tip K, PT100, vijačne sponke
• dimenzije (D x Š x V) 109 x 48 x 48 mm
• teža 0,20 kg

 

Št. ind. standarda Št. izdelka 
125.944 396322

 

 

 Regulator temperature CSS EASY    
Z Leister regulatorji temperature se lahko regulira temperatura zraka grelnikov zraka in 
ventilatorjev z vročim zrakom. Optimalna uskladitev regulatorjev na Leister-naprave 
omogoča enostavno montažo. Željena/dejanska temperatura je prikazana, naprava ima 
dva izhoda alarma ki se prosto programirata. CSS EASY-regulator je primeren za grelnik 
zraka LHS SYSTEM. 

Uporaba/Napotki
• vrsta regulacije PID
• pripravljen za uporabo s predhodno kon�guriranimi parametri
• preklapljanje C ° na F ° nastavljiv s tipkovnico
• izhod alarma dva alarma neodvisno nastavljiva
  dva nepovezana kontakta releja
  4-Pol puše z vtičem
• povezava grelnika zraka RJ-45 puša za Leister z kablom sistemskih vmesnikov
• priključek kabel za priključitev omrežja 3 m z evropskim vtičem
• mehanika regulator je vgrajen v ohišju, pripravljen za delovanje, prime-

ren tudi za montažo na sprednji del, z izrezom 67 x 67 mm

Tehnični podatki
• električna napetost 100-240 VAC, max. 8 VA
• natančnost boljše kot 0,2 % vrednosti lestvice pri 25 °C
• senzor temperature/vhod tip K, puša
• mere (D x Š x V) 175 x 72 x 72 mm
• teža 0,45 kg
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Št. ind. standarda Št. izdelka 
111.164 459082

 

 

 Regulator temperature KSR Digital    
Z Leister regulatorji temperature se lahko regulira temperatura zraka grelnikov zraka in 
ventilatorjev z vročim zrakom. Optimalna uskladitev regulatorjev na Leister-naprave 
omogoča enostavno montažo. Željena/dejanska temperatura je prikazana, naprava ima 
dva izhoda alarma ki se prosto programirata. KSR digitalni-regulator je primeren za 
grelnike zraka LE 5000/10000 HT, LE 5000/10000 DF, LE 5000/10000 DF-R in LE 
10000 DF-C (samo v povezavi s krmilno napravo DSE). 

Uporaba/Napotki
• vrsta regulacije PID
• pripravljen za uporabo s predhodno kon�guriranimi parametri
• preklapljanje C ° na F ° nastavljiv s tipkovnico
• izhod alarma dva alarma neodvisno nastavljiva
  dva nepovezana kontakta releja
  puše 2 mm
• povezava grelnika zraka z DSE
• priključek kabel za priključitev omrežja 3 m z evropskim vtičem
• mehanika regulator je vgrajen v ohišju, pripravljen za delovanje, prime-

ren tudi za montažo na sprednji del, z izrezom 67 x 67 mm

Tehnični podatki
• električna napetost 100-240 VAC, max. 8 VA
• natančnost boljše kot 0,2 % vrednosti lestvice pri 25 °C
• senzor temperature/vhod tip K, puša
• mere (D x Š x V) 175 x 72 x 72 mm
• teža 0,50 kg

 

Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

159.220 1 F52575
 

 

 Polprevodniški rele Leister    
Polprevodniški rele za krmiljenje moči ogrevanja grezlnika zraka, skupaj z regulatorjem 
temperature in temperaturno sondo. 

Tehnični podatki
• preklopna napetost 3 x 600 V
• preklopni tok 40 A
• krmiljenje PWM

 

Dolžina 
[m]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

1 106.956 330888
  

 Temperaturna sonda    
Temperaturna sonda kot pribor za regulatorje temperature CSS Easy, CSS, KSR digital in 
krmilno napravo DSE. 

Prednosti/Izvedbe
• Temperaturna sonda z vtičem, tip K  
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Dolžina 
[m]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

3 125.988 330886
5 125.989 330887

 

 

 Krmilni kabel    
Krmilni kabel kot pribor za grelnik zraka LHS SYSTEM. 

Prednosti/Izvedbe
• krmilni kabel z RJ-45-vtičem in kabelskim priključkom.  

Dolžina 
[m]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

2 106.958 482762
4 106.960 396516
10 106.962 497287

 

 

 Podaljšan kabel za temperaturne sonde    
Podaljšan kabel za temperaturne sonde kot pribor za regulatorje temperature CSS EASY, 
CSS, KSR digital ter krmilno napravo DSE. 

Prednosti/Izvedbe
• podaljšan kabel temperaturne sonde z vtičem  

Dolžina 
[m]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

5 111.331 340443
 

 

 Podaljšan kabel za krmilno napravo    
Podaljšan kabel krmilne naprave kot pribor za povezavo temperaturnega regulatorja 
KSR digital za krmilno napravo DSE. 

Prednosti/Izvedbe
• krmilni kabel z vtičem in sklopko  

Napetost 
[V]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

3 x 380–440 110.572 459077

Napotki pri naročilu
Za KSR DIGITAL 

 Trofazna elektronika za krmiljenje DSE    
Eksterno trofazno krmiljenje za brezstopno nastavitev moči za ne-elektronske grelnike 
zraka LE 5000/10000 HT in LE 5000/10000 DF. V povezavi z regulatorjem temperature 
KSR Digital se lahko regulira tudi temperatura zraka. 

Tehnični podatki
• mere (D x Š x V) 230 x 165 x 86 mm
• razdalja pritrditvenih lukenj 150 x 150 mm
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Uporaba Napetost 
[V]

Moč 
[W]

Tip Št. ind. standarda Št. izdelka 

FUSION 3, ELECTRON in MISTRAL 230 1.100 + 1.100 32 113.268 316650
HOTWIND PREMIUM in SYSTEM 400 5.300 38D6 140.822 A71271

HOTWIND S
230 3.600 38D1 102.362 330724
380–440 4.000–5.300 38D3 102.552 330728

LHS 15 CLASSIC, PREMIUM in SYSTEM 230 770 15 139.922 822294
LHS 21L CLASSIC, PREMIUM in SYSTEM 230 3.300 20L 123.213 330688
LHS 41L CLASSIC, PREMIUM in SYSTEM 3 x 400 4.400 41L 143.240 823916

LHS 61L CLASSIC, PREMIUM in SYSTEM
3 x 400 11.000 61L 142.084 330735
3 x 400 16.000 61L 143.504 772870

LHS 91 SYSTEM 3 x 380–440 10.000–13.500 39L 100.782 485819

LHS CLASSIC, PREMIUM in SYSTEM
3 x 400 4.000 40L 117.599 330733
230 4.000 40S 117.595 330734

 

 Št. izdelka 316650 Št. izdelka A71271

 Grelni element za naprave Process Heat    
Grelni element kot nadomestni del za Leister grelnik zraka LHS, LE, ventilatorje z vročim zrakom in naprave z 
vročim zrakom.

Št. ind. standarda Opis Št. izdelka 
108.623 motorjev kondenzator 12 uF/240 V komplet (Robust 230 V) 330860

 

Št. izdelka 330860

 Nadomestni del Kondenzator        
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Premer 
[mm]

Opomba Št. ind. standarda Št. izdelka 

50 za PROCESS HEAT 107.244 431560
 

 

 Okrogla šoba Ø 92,5 mm, za natakniti    
Šoba kot pribor za ventilator z vročim zrakom VULCAN SYSTEM 11 kW, grelnik zraka LHS 
61L in visokotemperaturni grelnik zraka LE 10000 HT. 

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 92 mm   

Mera 
[mm]

Opomba Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

130 x 17 za PROCESS HEAT 107.274 – H51748
220 x 12 za PROCESS HEAT 106.028 – 616693
400 x 10 za PROCESS HEAT 106.018 – 417311
500 x 15 za PROCESS HEAT 107.267 1 B12859
600 x 9 za PROCESS HEAT 106.026 – 599445

 

 

Št. izdelka H51748

Št. izdelka 616693

 Široka šoba Ø 92,5 mm, za natakniti    
Šoba kot pribor za ventilator z vročim zrakom VULCAN SYSTEM 11 kW, grelnik zraka LHS 
61L in visokotemperaturni grelnik zraka LE 10000 HT. 

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 92 mm   
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Pribor - šobe 3

Mera 
[mm]

Opomba Št. ind. standarda Št. izdelka 

160 x 370 za PROCESS HEAT 107.341 475506
 

 

 Zaprti reflektor Ø 92,5 mm, za natakniti    
Pribor za ventilator z vročim zrakom VULCAN SYSTEM 11 kW, grelnik zraka LHS 61L in 
visokotemperaturni grelnik zraka LE 10000 HT. 

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 92 mm   

Št. ind. standarda Št. izdelka 
127.062 396227

 

 

 Adapter šobe Ø 62 mm na 60 mm, za natakniti    
Prehodni adapter za ventilator z vročim zrakom HOTWIND, grelnik zraka LHS 61S in 
visokotemperaturni grelnik zraka LE 5000 HT. Služi kot povezava za izpušno šobo. 

Uporaba/Napotki
• za PROCESS HEAT-aplikacije

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 62 mm 
• dolžina 110 mm  

Mera 
[mm]

Opomba Št. ind. standarda Št. izdelka 

50 x 400 x 80 za PROCESS HEAT 107.342 382567
65 x 400 x 95 za PROCESS HEAT 106.174 551604
80 x 400 x 80 za PROCESS HEAT 106.175 428830

 

 

 U-reflektor Ø 62,5 mm, za natakniti    
Pribor za ventilator z vročim zrakom HOTWIND, VULCAN SYSTEM 6 kW, grelnik zraka LHS 
61S in visokotemperaturni grelnik zraka LE 5000 HT. 

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 62 mm   

Mera 
[mm]

Opomba Št. ind. standarda Št. izdelka 

70 x 75 za PROCESS HEAT 107.329 393354
110 x 152 za PROCESS HEAT 107.336 475505

 

 

 Sitasti reflektor Ø 62,5 mm, za natakniti    
Pribor za ventilator z vročim zrakom HOTWIND, VULCAN SYSTEM 6 kW, grelnik zraka LHS 
61S in visokotemperaturni grelnik zraka LE 5000 HT. 

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 62 mm   
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Mera 
[mm]

Izvedba Opomba Št. ind. 
standarda

Št. izdelka 

120 x 112 90° upognjena za PROCESS HEAT 107.265 569092
 

 

 Kotna šoba Ø 62,5 mm, za natakniti    
Šoba kot pribor za ventilator z vročim zrakom HOTWIND, VULCAN SYSTEM 6 kW, grelnik 
zraka LHS 61S in visokotemperaturni grelnik zraka LE 5000 HT. 

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 62 mm   

Premer 
[mm]

Opomba Št. ind. standarda Št. izdelka 

40 za PROCESS HEAT 107.245 433898
 

 

 Okrogla šoba Ø 62,5 mm, za natakniti    
Šoba kot pribor za ventilator z vročim zrakom HOTWIND, VULCAN SYSTEM 6 kW, grelnik 
zraka LHS 61S in visokotemperaturni grelnik zraka LE 5000 HT. 

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 62 mm   

Mera 
[mm]

Izvedba Opomba Št. ind. 
standarda

Št. izdelka 

85 x 15 - za PROCESS HEAT 107.260 316467
150 x 12 - za PROCESS HEAT 107.259 347796
200 x 9 - za PROCESS HEAT 105.977 791540
250 x 12 s sitastim vložkom za PROCESS HEAT 107.263 723754
300 x 4 - za PROCESS HEAT 107.262 367292
400 x 4 - za PROCESS HEAT 105.992 455295

 

 

Št. izdelka 316467

Št. izdelka 347796

 Široka šoba Ø 62,5 mm, za natakniti    
Šoba kot pribor za ventilator z vročim zrakom HOTWIND, VULCAN SYSTEM 6 kW, grelnik 
zraka LHS 61S in visokotemperaturni grelnik zraka LE 5000 HT. 

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 62 mm   
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Pribor - šobe 3

Mera 
[mm]

Opomba Št. ind. standarda Št. izdelka 

456/306 x 3 za PROCESS HEAT 105.919 569088
1.100/1.000 x 4 za PROCESS HEAT 105.906 713036

 

 

 Cevna šoba Ø 62,5 mm, z zarezami, za natakniti    
Šoba kot pribor za ventilator z vročim zrakom HOTWIND, VULCAN SYSTEM 6 kW, grelnik 
zraka LHS 61S in visokotemperaturni grelnik zraka LE 5000 HT. 

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 62 mm   

Mera 
[mm]

Izvedba Opomba Št. ind. 
standarda

Št. izdelka 

90 x 130 x 500 z dvema držalnima lokoma za PROCESS HEAT 125.908 567388

Napotki pri naročilu
Uporabna samo v povezavi z adapterjem šobe serijske številke 127.062 (št artik-
la 396227).

 

 Izpušna šoba, Ø 60 mm, za natakniti    
Šoba kot pribor za ventilator z vročim zrakom HOTWIND, grelnik zraka LHS 61S in 
visokotemperaturni grelnik zraka LE 5000 HT.   

Mera 
[mm]

Izvedba Opomba Št. ind. 
standarda

Št. izdelka 

106 x 162 90° upognjena za PROCESS HEAT 107.256 582684
 

 

 Kotna šoba Ø 50,5 mm, za natakniti    
Šoba kot pribor za ventilator z vročim zrakom MISTRAL in grelnik zraka LHS 41. 

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 50 mm   

Št. ind. standarda Št. izdelka 
122.924 568539

 

 

 Adapter šobe Ø 50,5 mm na 37 mm, za natakniti    
Prehodni adapter za ventilator z vročim zrakom MISTRAL in grelnik zraka LHS 41. Za 
uporabo šob z manjšimi premeri. 

Uporaba/Napotki
• za PROCESS HEAT-aplikacije

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 50 mm   
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Mera 
[mm]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

40 107.134 320889
 

 

 Šoba za trakove Ø 50,5 mm, za natakniti    
Šoba kot pribor za ročno napravo z vročim zrakom ELECTRON ST. 

Območje uporabe
• varjenje plastike
• tehnični tekstili in industrijske obrti

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 50 mm   

Mera 
[mm]

Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

60 x 75 107.328 1 509062
72 x 70 107.331 1 422071

 

 

 Preklopni reflektor Ø 50,5 mm, za natakniti    
Pribor za krčenje, primeren za ročno napravo z vročim zrakom ELECTRON ST, ventilator z 
vročim zrakom MISTRAL in grelnik zraka LHS 41. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 50 mm   

Mera 
[mm]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

45 x 250 107.340 340440
 

 

 U-reflektor Ø 50,5 mm, za natakniti    
Šoba kot pribor za krčenje, primeren za ročno napravo z vročim zrakom ELECTRON ST, 
ventilator z vročim zrakom MISTRAL in grelnik zraka LHS 41. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 50 mm   

Premer 
[mm]

Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

65 106.127 1 715123
 

 

 Sitasti reflektor Ø 50,5 mm, za natakniti, izvedba 
za pršenje    
Pribor za ročno napravo z vročim zrakom ELECTRON ST, ventilator z vročim zrakom 
MISTRAL in grelnik zraka LSH 41. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 50 mm   
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Pribor - šobe 3

Mera 
[mm]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

85 x 85 107.327 652421
150 x 130 107.333 433153

 

 

 Sitasti reflektor Ø 50,5 mm, za natakniti    
Pribor za ročno napravo z vročim zrakom ELECTRON ST, ventilator z vročim zrakom 
MISTRAL in grelnik zraka LSH 41. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 50 mm   

Premer 
[mm]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

20 107.229 340941
 

 

 Okrogla šoba Ø 50,5 mm, za natakniti    
Šoba kot pribor za ročno napravo z vročim zrakom ELECTRON ST. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 50 mm   

Mera 
[mm]

Izvedba Št. ind. standarda Št. izdelka 

75 x 2 vključno s stojalom 107.266 273630

Napotki pri naročilu
POZOR: ni primerno za ročno napravo z vročim zrakom ELECTRON ST

 

 Široka šoba Ø 50,5 mm, za natakniti, s stojalom    
Šoba kot pribor za ročno napravo z vročim zrakom ELECTRON (predhodnjik ELECTRON 
ST). 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 50 mm   
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Mera 
[mm]

Izvedba Opomba Št. ind. 
stand.

VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

70 x 10 Za bitumen - 107.258 – 316457
75 x 2 brez stojala Stojal. na voljo po vpr., 

Leister št. 151.068 (št.art.A88462)
107.653 1 A88012

100 x 4 - za PROCESS HEAT 106.057 – 548726
150 x 6 - za PROCESS HEAT 106.060 – 548550
150 x 12 - za PROCESS HEAT 107.270 – 316450
300 x 6 - za PROCESS HEAT 106.061 1 663209

 

 

Št. izdelka 316457

Št. izdelka 548726

 Široka šoba Ø 50,5 mm, za natakniti    
Šoba kot pribor za ročno napravo z vročim zrakom ELECTRON ST, ventilator z vročim 
zrakom MISTRAL in grelnik zraka LHS 41. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 50 mm   
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Naprave za gretje z vročim zrakom

Pribor - šobe 3

Mera 
[mm]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

35 x 20 107.309 379168
50 x 35 107.308 379899

 

 

Št. izdelka 379168

 Sitasti reflektor Ø 37 mm, za natakniti    
Pribor za krčenje, primeren za kotno napravo z vročim zrakom GHIBLI AW, SOLANO AT in 
grelnik zraka LHS 21. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 36,5 mm   

Št. ind. standarda Št. izdelka 
107.007 565156

 

 

 Posebna šoba Ø 37 mm, za natakniti    
Pribor za kotno napravo z vročim zrakom GHIBLI AW. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 36,5 mm   
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Pribor - šobe3

Mera 
[mm]

Izvedba Opomba Št. ind. standarda Št. izdelka 

20 15° upognjena - 106.998 412965
40 15° upognjena - 106.999 412963
70 x 4 ravna za PROCESS HEAT 107.261 316449
100 x 4 ravna za PROCESS HEAT 108.078 645270
150 x 4 ravna za PROCESS HEAT 105.982 445054

 

 

Št. izdelka 412963

Št. izdelka 316449

 Široka šoba Ø 37 mm, za natakniti    
Šoba kot pribor za kotno napravo z vročim zrakom GHIBLI AW, SOLANO AT  in grelnik 
zraka LHS 21. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 36,5 mm   

Premer 
[mm]

Izvedba Opomba Št. ind. standarda Št. izdelka 

5 - - 107.154 316830
 

 

 Cevna šoba Ø 37 mm, za natakniti    
Šoba kot pribor za kotno napravo z vročim zrakom GHIBLI AW, SOLANO AT in grelnik zraka 
LHS 21. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 36,5 mm   
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Pribor 3

Premer 
[mm]

Opomba Št. ind. standarda Št. izdelka 

120 za PROCESS HEAT 125.318 367353
 

 

 Prirobnica Ø 92,5 mm, za natakniti    
Prirobnica kot pribor za ventilator z vročim zrakom VULCAN SYSTEM 11 kW, grelnik zraka 
LHS 61L in visokotemperaturni grelnik zraka LE 10000 HT. 

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 92 mm   

Premer 
[mm]

Opomba Št. ind. standarda Št. izdelka 

90 za PROCESS HEAT 125.317 330850
 

 

 Prirobnica Ø 62,5 mm, za natakniti    
Prirobnica kot pribor za ventilator z vročim zrakom HOTWIND, VULCAN SYSTEM 6 kW, 
grelnik zraka LHS 61S in visokotemperaturni grelnik zraka LE 5000 HT. 

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 62 mm   

Mera 
[mm]

Opomba Št. ind. standarda Št. izdelka 

160 x Ø 36,5 za PROCESS HEAT 107.255 426412
 

 

 Podaljšana cev Ø 50,5 mm, za natakniti    
Podaljšek kot pribor za ventilator z vročim zrakom MISTRAL in grelnik zraka LHS 41. 

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 50 mm   

Premer 
[mm]

Izvedba Opomba Št. ind. 
standarda

Št. izdelka 

70 s �ksnim kotom za pritrditev za PROCESS HEAT 107.254 573268
 

 

 Prirobnica Ø 50,5 mm, za natakniti    
Prirobnica kot pribor za ventilator z vročim zrakom MISTRAL in grelnik zraka LHS 41. 

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 50 mm   
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Premer 
[mm]

Izvedba Št. ind. standarda Št. izdelka 

270 PTFE-oplaščeno 107.346 510768
 

 

 Ogledalo za varjenje Ø 50,5 mm, za natakniti    
Pribor za področje izdelave naprav in rezervoarjev. Primerno za ročno napravo z vročim 
zrakom ELECTRON ST. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 50 mm   

Izvedba 
[mm]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

45 x 12, dolžina 350 105.961 700220
 

 

 Grelni meč Ø 50,5 mm, za natakniti    
Pribor za ročno napravo z vročim zrakom ELECTRON ST, ventilator z vročim 
zrakom MISTRAL in grelnik zraka LHS 41. 

Območje uporabe
• varjenje plastike

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 50 mm   

Premer 
[mm]

Opomba Št. ind. standarda Št. izdelka 

62 za PROCESS HEAT 125.316 440654
 

 

 Prirobnica Ø 37 mm, za natakniti    
Prirobnica kot pribor za grelnik zraka LHS 21. 

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 36,5 mm   

Mera 
[mm]

Opomba Št. ind. standarda Št. izdelka 

210 x Ø 36,5 za PROCESS HEAT 107.251 440656
 

 

 Podaljšana cev Ø 37 mm, za natakniti    
Podaljšek kot pribor za kotno napravo z vročim zrakom GHIBLI AW in grelnik zraka LHS 
21. 

Tehnični podatki
• z nastavkom šobe Ø 36,5 mm   
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Dolžina 
[m]

Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

2 129.407 1 459420
  

 Podaljšani kabel za LE MINI SENSOR    
Podaljšani kabel z vtičem in sklopko kot pribor za grelnik zraka LE MINI SENSOR in LE 
MINI SENSOR KIT. 

Prednosti/Izvedbe
• z vtičem in sklopko  

Izvedba Št. ind. standarda Št. izdelka 
s tanko iglo za testiranje 142.475 700175

 

 

 

 Kontrolna naprava za komprimiran zrak z iglo    
S to priročno kontrolno napravo za komprimiran zrak se prekrivni varilni zvari s kanali za 
testiranje se lažje preverijo na tesnost. Sistem ventilov je optimiran in prijaznejši uporab-
nikom. S tem nepovratnim ventilom ostane zrak konstanten v kanalu za testiranje. 

Območje uporabe
• gradbišča v nizki gradnji
• v predorih
• odlagališča

Prednosti/Izvedbe
• varna uporaba zaradi zaščite roke in igle

Tehnični podatki
• manometer 0-6 barov

Obseg dobave
• Kontrolna naprava za komprimiran zrak v praktičnem kovčku, vključno s tesnilnimi 

obroči  

Oznaka Št. ind. stan-
darda

VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

vaakumska testna naprava kvadratna, 320 x 320 mm 153.026 1 C12595
vaakumska testna naprava pravokotna, 810 x 310 mm 152.981 1 C12587

 

Št. izdelka C12587

 Vakuumska testna naprava    
Robustna testna naprava iz umetne mase za enostavno in varno testiranje tesnosti 
prekrivnih zvarov. 

Prednosti/Izvedbe
• veliko testno območje
• enostavno odzračevanje s pritiskom s palcem
• ročaji
• manometer bar/psi
• vtični priključek z vakuumskim odtočnim ventilom

Uporaba/Napotki
• kompleten sistem testiranja vakuuma, ki je sestavljen iz vaakumskega testnega polja in 

vaakumske črpalke. Upravlja se lahko le oboje skupaj.

Material
• prozorna umetna masa  
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Nastavek-Ø Za Št. ind. standarda Št. izdelka 
38/40 mm Visokotlačni ventilator ROBUST 108.755 330854

 

 

 Regulator količine zraka Leister    
Ročni regulator količine zraka s podporo kot pribor za ventilator ROBUST in SILENCE. 

Prednosti/Izvedbe
• s stikalom za vklop/izklop

Tehnični podatki
• velikost 214 x 88 x 133 mm

 

Premer 
[mm]

Barva Št. ind. standarda VKM* 
[M]

Št. izdelka 

14/20 črna 113.859 5 364826
19 črna 107.350 10 371876
38 črna 107.286 1 330095
60 črna 107.288 1 330652
90 siva 107.237 1 443440

 

 

Št. izdelka 443440

 Cev za zrak za ventilator z vročim zrakom    
Cev za zrak, primerna za Leister-ventilatorje z vročim zrakom. 

Material
• PVC  

Oznaka Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

LHS 21 namesto LHS 20 142.230 1 716186
 

 

 Adapterska plošča za LHS    
Adapterska plošča za Leister grelnik zraka LHS.   



  

3

shop.haberkorn.si
Naprave za gretje z vročim zrakom

Pribor 3

Št. ind. standarda Št. izdelka 
133.516 662518

 

 

 Držalo temperaturne-sonde    
Držalo temperaturne-sonde kot pribor za grelnik zraka LHS 41.   

Št. ind. standarda Št. izdelka 
141.723 734807

 

 

 Set ročne naprave za HOTWIND    
Nosilni ročaj in zaščitna cev, primerna za ventilator z vročim zrakom HOTWIND PREMIUM/
SYSTEM kot pribor.   
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Za Premer 
[mm]

Št. ind. standarda Št. izdelka 

AIRPACK 102 110.895 439090
ASO 135 107.239 532077
FUSION 2/3C - 135.082 540107
HOTWIND PREMIUM/SYSTEM 105 107.248 393558
ROBUST/LONGLIFE - 107.354 330847
SILENCE - 107.294 330849
VULCAN SYSTEM 60 107.277 326004
WELDPLAST S1/S2/S2 PVC - 134.361 542289

 

 

Št. izdelka 439090

Št. izdelka 532077

 Filter iz nerjavečega jekla    
Filter iz nerjavečega jekla za čiščenje onesnaženega zraka kot pribor za Leister-ventilator, 
ventilator z vročim zrakom in ročni ekstruder. Natakne se na pozicijo vstopa zraka. 

Uporaba/Napotki
• za �lter iz nerjavečega jekla št. 134.361 (št. artikla 542289) je na voljo dodatni 

protiprašni �lter (št. 143.776, št. artikla 712540).

Material
• nerjaveče jeklo  

Št. ind. standarda VKM* 
[KOS]

Št. izdelka 

143.776 10 712540
 

 

 Protiprašni «lter    
Tekstilni �lter proti prahu za �lter iz nerjavečega jekla nudi najboljšo zaščito pred 
umazanim zrakom. Primeren za ročni ektruder WELDPLAST S1 in S2 PVC. 

Uporaba/Napotki
• uporabljajti ga je treba skupaj z zračnim �ltrom  
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SLOVENIJA
Haberkorn d.o.o.
Letališka cesta 29
SI - 1000 Ljubljana
T +386 1 5863780
maziva@haberkorn.si

Haberkorn d.o.o.
Puhova ulica 6
SI - 2250 Ptuj
T +386 2 6210362

Haberkorn d.o.o.
Obrtna ulica 17
SI - 9000 Murska Sobota
T +386 2 6210364

Haberkorn d.o.o.
Vodovodna ulica 7
SI - 2000 Maribor
T +386 2 3206710
info@haberkorn.si




