
AKKUMULÁTOROS 

PERMETEZŐ 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGYELMEZTETÉS: 

Kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót, mielőtt 

használatba veszi a készüléket! 

FUXTEC GmbH, Kappstraße 69, 21083 Herrenberg – 

Germany 

Baujahr 2017 



Original-Bedienungsanleitung Akku-Druckspritze FX-AD18_rev04 

1 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

1. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT ........................................ 2 

2. BEVEZETŐ ......................................................................... 2 

3. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK .................................................. 5 

4. NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA .............. 6 

5. AZ AKKUMULÁTOR BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA .................... 7 

6. MUNKARUHÁZAT ................................................................ 8 

7. SZÁLLÍTÁS ........................................................................ 8 

8. MUNKA ELŐTT ÉS UTÁN ...................................................... 8 

9. KARBANTARTÁS ÉS SZERELÉS ............................................. 9 

10. MŰSZAKI ADATOK ......................................................... 10 

11. PERMETEZÉS ................................................................ 10 

12. TARTALOM ISMERTETŐJEGYEI ........................................ 11 

13. HASZNÁLAT .................................................................. 12 

14. ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS, MEGŐRZÉS ............................ 15 

15. Garancia és alkatrészek ................................................. 16 

16. HIBAKERESÉS .............................................................. 17 

17. EG-Megfelelőségi nyilatkozat .......................................... 19 

 



Original-Bedienungsanleitung Akku-Druckspritze FX-AD18_rev04 

2 

 

1. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 

Ez a permetező csak szaküzletek és előírások által engedélyezett 

permetszer, gyomirtó szerek, növényvédő szerek, hígtrágya 

permetezésére alkalmas. Más anyagokat ne permetezzen vele. 

Figyeljen a környezetvédelmi előírásokra, és olvassa el a 

permetszerek leírását is. Csak a kézikönyvben leírtak szerint 

használja a készüléket. Minden más használati mód nem 

rendeltetésszerűnek számít.  

2. BEVEZETŐ 

Kérjük, olvassa el alaposan és értelmezze a kézikönyvben leírtakat 

használat előtt. Vigyázzon a kézikönyvre, hogy bármilyen probléma 

esetén tájékozódni tudjon.  

Ha valakinek odaadja a készüléket, mindenképpen adja oda a 

használati útmutatót is. Ha szükségesnek érzi, magyarázza el a gép 

használatát a felhasználónak, hogy a sérüléseket, kérokat elkerülje. A 

termékeink folyamatos fejlesztése miatt a használati útmutatók 

néhány helyen eltérhetnek egymástól. 

 

Ebben a kézikönyvben biztonsági utasításokat is talál. Ezek különböző 

fokozatú veszélyhelyzeteket jelölnek. Figyeljen ezekre az utasításokra, 

mert így a gyakran fellépő problémákat elkerülheti.  

 

Informálja a felhasználót! 

A következő biztonsági utasításokra figyeljen: 
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Tipp: Alacsony veszély 

Figyelmeztetés: Közepes veszély 

Veszély:  Magas veszély 

 

A következő szimbólumok (lásd a szöveg alatt) a felhasználó figyelmét 

hívják fel a következőre: 

 

Ne okozzon sérülést önmagának, vagy más embernek. 

 

Ne rongálja a készüléket! 

 

Környezetvédelem szempontjából fontos! 

 

Mindenkinek fontos, hogy védjük környezetünket. Ezen cél érdekében 

tartsa be az erre vonatkozó szabályokat! 

 

FIGYELMEZTETÉS 

Első lépésként ellenőrizze, hogy minden tartozékot megkapott-e. 

A készüléket az első használat előtt teljesen fel kell tölteni. Ha a 

készüléket hosszabb ideig használja, az akkumulátor lemerül és újra 

fel kell töltenie. 

Ne nyúljon nedves, vizes kézzel a készülékhez, a töltést ne végezze 

nedves helyen, az áramütés elkerülésének érdekében. 

Figyeljen arra, hogy a készülék minden használat előtt megfelelően fel 

legyen töltve, hogy hosszútávon tudja használni. 

Ha nem érzi jól magát a készülék használata közben, hagyja abba a 

munkát és keressen fel egy orvost!  

Ne juttasson maró anyagokat, folyadékokat, olajokat vagy gyúlékony 

anyagot a természetbe permetezés során! 

A kémiai anyagok rossz aránya egyaránt károsítja a természetet és az 

emberek szervezetét is. Vegye figyelembe a természet-, növény- és 
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állatvédelemre vonatkozó szabályokat permetezés előtt!  

TILOS a növényvédőszert másik tartályba önteni, mivel ez növeli a 

balesetek kialakulásának esélyét, melynek során valaki megihatja, 

megeheti azt. 

Ahhoz, hogy biztosan ne maradjon Önön növényvédőszer, tartsa be a 

következőket: védőszemüveg, szájmaszk, hosszú kesztyű, 

kabát/köpeny, csizma és más védőruházat. 

TILOS a készüléket használatba venni, ha Ön ittas, beteg, fáradt, 

allergiás vagy 18 éven aluli. A készüléket várandós nők nem 

használhatják! 

A munka után azonnal zuhanyozzon le bő vízzel, és szappannal! A 

munkaruházatot naponta váltsa!  

A készüléket minden használat után meg kell tisztítani, szárítani és fel 

kell tölteni. Száraz, hűvös helyen tárolja! 
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3. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

 

Használat előtt feltétlenül olvassa el ezt a tájékoztatót és tartsa be az 

utasításokat! A készüléket kellő elővigyázatossággal használja! 

A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet! 

Fordítson megfelelő figyelmet a balesetmegelőzésre is! A használati 

utasítás mindig legyen a készülék közelében! Mindenki olvassa el, aki 

a gépet használja, használni fogja vagy bármilyen munkát végez rajta 

(karbantartási és ápolási munkákat is beleértve). Tartsa távol a 

személyeket és állatokat a munkavégzés helyétől. SOHA ne 

permetezzen emberek, állatok vagy tárgyak irányába! A felhasználó 

felelős a károkért és balesetekért, amik a többi emberben, vagy a 

többi ember tulajdonában keletkezik. Ha valakinek kölcsönadja a 

készüléket, adja oda ezt a kézikönyvet is! A készüléket csak nyugodt, 

kipihent állapotban használja! 

Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat és alkatrészeket használja! 

Ne változtassa meg a készüléket, és a biztonsági eljárást! 

Csak üzembiztos állapotban használja a készüléket, és ezt minden 

használat előtt ellenőrizze! 

Aki a biztonsági, használati és karbantartási utasításokat figyelmen 

kívül hagyja, felelősséget vállal bármilyen, a készülék nem 

rendeltetésszerű használata során kialakult kárért, balesetért. 
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4. NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK BIZTONSÁGOS 

HASZNÁLATA 

A permetszerek gyakran környezetszennyező hatásúak, ezért 

törekedjen arra, hogy a permetező tisztítása közben ne kerüljenek 

ezek a szennyező anyagok folyókba, tavakba és egyéb vízgyűjtőkbe. A 

megmaradt, már fel nem használható permetszert egy erre alkalmas 

edényben tárolja, és környezetkímélő módon, az előírásoknak 

megfelelően gondoskodjon a hulladék elszállításáról! Vannak olyan 

gyűjtőpontok, ahol le lehet adni ezeket a vegyszereket. Erről 

érdeklődjön a helyi hivataloknál. Ha munkavégzés során nem érzi jól 

magát, azonnal fejezze be a munkát és forduljon orvoshoz! Ne 

érintkezzen közvetlenül a permetszerrel! SOHA ne engedje, hogy 

gyermekek és olyan felnőttek permetezzenek akik nem ismerik az 

eszköz használatának szabályait! A permetszer cseréje előtt tisztítsa 

ki a tartályt! Ha kitisztította a permetszert, permetezzen tiszta vízzel 

is, hogy a csövekből is kimossa a permetszer maradványait! Így 

megelőzheti a kémiai reakciókat. Kicsi és zárt termekben ne 

permetezzen, ez mérgezéshez vezethet. Csak akkor engedélyezett a 

beltéri permetezés, ha megoldható a teljes körű szellőztetés. 

Permetezés után csak alapos szellőztetés után javasolt a belépés. 

A készülékben maradtpermetszer korrózióhoz, ezáltal 

károsodásokhoz vezethet.  

 

 



Original-Bedienungsanleitung Akku-Druckspritze FX-AD18_rev04 

7 

 

5. AZ AKKUMULÁTOR BIZTONSÁGOS 

HASZNÁLATA 

Gondoskodjon a megfelelő áramellátásról! 

A töltőberendezés csak egy minimum 100V, maximum 240V erősségű 

egységhez és csak egy megfelelő kábellel és csatlakozóval 

csatlakoztassa. Ne felejtse el a biztosítékot sem! 

Mindig használjon megfelelő biztosítékot! 

Az akku két pólusát ( + / - )soha ne csatlakoztassa olyan tárgyhoz, 

ami vezeti az áramot (rövidzárlat).  

Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozót. 

Az akkumulátort tartsa távol az üzemanyagtól (benzin). Tisztítását 

csak száraz, vagy enyhén nedves kendővel végezze. Tisztítás előtt a 

készüléket húzza ki, ne legyen áram alatt. 

 

Az akkumulátor belsejében veszélyes anyagok találhatóak, soha ne 

nyissa fel! 

Csak az eredeti töltőt használja az akkumulátor töltéséhez! 

Az akkumulátort ne dobja a háztartási szemétbe! Környezetvédelmi 

szempontból a többé már nem használható akkumulátorokat adja le a 

zerre fenntartott gyűjtőhelyeken! Ezekről a helyi hivataloknál 

érdeklődjön!  

 

Az akkumulátorok ólmot tartalmaznak, ami környezetszennyező 

hatással bír! 
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6. MUNKARUHÁZAT 

Viselje az előírt védőruházatot, ami minden testrészét védi a 

kémiai anyagokkal való érintkezéstől - védőkesztyű, 

védőszemüveg, csizma, gumikötény, szájmaszk. 

A ruházata legyen célszerű, azaz szoros, de ne gátolja a mozgásban! 

Amikor sűrű, magas növényzetet permetez, jől szellőző helyeken, vagy ha 

erős, emberi szervezetre káros szert használ, mindig viseljen maszkot, hogy 

ne lélegezze be ezeket a szereket! 

Ha a szer a ruhájára került, cserélje le azt. 

7. SZÁLLÍTÁS 

Szállításkor mindig zárja el a pumpát. 

Ahhoz, hogy elkerülje a készülék sérülését, ami a szállítás során 

keletkezhet, rögzítse a készüléket, hogy az ne tudjon felborulni. 

Bizonyosodjon meg róla, hogy a permetszer ne folyhasson ki. 

Ellenőrizze, hogy a pumpa, a tartály, az üzemanyagtank és minden 

olyan alkatrész, ami érintkezik a permetszerrel, megfelelően 

szigetelve legyen. A legjobb az, ha szállítás előtt a tartályt kiüríti és 

kitakarítja, így előkészítve a szállításra. 

8. MUNKA ELŐTT ÉS UTÁN 

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék üzembiztos 

állapotban van. Fontos, hogy a billenőkapcsoló működőképes legyen. 

Ha bármilyen rendellenességet, felismerhető sérülést, szabálytalan 

beállítást, vagy szabályozott működést észlel, ne kezdjen bele a 

munkavégzésbe, hanem vigye szervizbe a készüléket, ahol egy 

szakember ellenőrzi. Ellenőrizze, hogy a pumpa, a tartály, az 
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üzemanyagtank és minden olyan alkatrész, ami érintkezik a 

permetszerrel, megfelelően szigetelve legyen. 

A munkavégzés 15 m-es körzetében ne tartózkodjon más személy! A 

gépet egyszerre egy ember használja!  

Indítás előtt figyeljen arra, hogy a permetezőcsövön lévő szelep 

permetező üzemmódba van-e állítva. A szelepet el kell zárni. Állítsa 

egy szabad terület felé a permetezőcsövet. 

Mindig gondoskodjon a munkavégzés területének megfelelő 

szellőztetéséről! Mindig legyen valaki a közelben, akinek vészhelyzet 

esetén szólni tud! Munkavégzés közben nagyon fontos, hogy 

rendszeresen szüneteket tartson. 

  Munkavégzés közben ne dohányozzon! 

9. KARBANTARTÁS ÉS SZERELÉS 

Csak olyan karbantartási és szerelési munkákat végezzen el, amelyek 

részletesen le vannak írva ebben a kézikönyvben! Minden más munkát 

szakemberrel végeztessen el! 

Karbantartási és szerelési munkálatok közben a pumpát mindig állítsa 

le! 

Ne végezzen ilyen munkálatokat nyílt tűz közelében! 

A permetező csövete, a kézi szelepett, a nyomásmérő (típusfüggő) 

csak kikapcsolt pumpánál és nyomásmentes állapotban lehet 

leengedni. Ehhez tartsa a permetező csövet egy tartályba, és nyomja 

a kart. 

Csak eredeti, a gyártó által javasolt alkatrészeket használja! 

Semmit ne változtasson meg az eredeti gépen, mert ez 

balesetveszélyes lehet! Ilyen esetekben a felhasználóé a felelősség, 

nem a gyártóé.
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10. MŰSZAKI ADATOK 

 Akku Druckspritze 

Modell 3WD-16B 3WD-18B 3WD-161 3WD-181 3WD-20 3WD-20A 

Méret(cm) 
33.5×21.

5×51 

33.5×21.5

×54 

34.5×22.5

×56 

37×22.5×

56 

37×22×

56 

33.5×21.

5×57.5 

Súly nettó 

(kg) 
5.1 5.2 6 6/7.5 6/7.5 5.3 

Kapacitás 

Tank(L) 
16 18 16 18/20 20 20 

Pumpa Elektropumpe 12V 2.1A 

Akkumulátor 12 V /8AH/10AH/12AH 

Töltő 
Input 220V,Output  

12V, 1 A /1.7A 

Nyomás 

(MPa) 
0.15～0.4 

11. PERMETEZÉS 

Eső és szél esetén ne permetezzen, mert ez rontja a permetszer 

teljestményét, és a környezetre is káros lehet! 

Munkavégzés előtt ellenőrizze a szélirányt! 

Ajánlott a reggeli és esti órákban permetezni, mert ilyenkor gyakori a 

szélcsend. 

 A hátán hordja a készüléket. 

 A készülék indításakor ne nyomja a kart. 

 Válasszon a hatótávolságtól, a munkavégzés helyének 

nagyságától függően megfelelő pumpát. 
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 A permetező csövet tartsa a kezében. 

 Hosszabb szünetek esetén, vagy a munka befejezésekor 

kapcsolja ki a pumpát a illenőkapcsolóval! 

12. TARTALOM ISMERTETŐJEGYEI 

A címke segítségével eldöntheti, hogy a tartály gyomírtószert, 

gombaölő szert, vagy rovarírtót tartalmaz. 

 

 

 

 

FIGYELMEZTETÉS: 

SOHA ne töltse át ezeket a szereket másik 

edénybe, flakonba! A vegyszerek 

változtatásakor alaposan tisztítson meg 

mindent, amivel érintkezhetett! Ezzel 

elkerülheti a nem várt kémiai reakciókat! 
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13. HASZNÁLAT 

Akku:  

 Használatba vétel előtt teljesen töltse fel! 

 Hosszabb kihagyás esetén újra töltse fel! 

 A töltővel töltse, ami tartozék! 

Csak 220V váltóáramhoz csatlakoztassa! A jelzőfény addig 

világít, míg nincs teljesen feltöltve az egység. Ha a lámpa 

zölden világít, töltse még 2 órán keresztül aztán az akku 

használatra kész!  

 

 

 

 

 

 

 

 Egy új akkut 12 órán át töltsön! 

 Minden 3. hónapban töltse fel az akkut, hogy hosszab legyen az 

élettartam! 

 A töltés közben a kapcsolót kapcsolja ki. 

 Stecker nach dem Ladevorgang aus der Steckdose ziehen. 

 A piros kábelt az akku piros végével kösse össze. Ha rosszul köti 

össze, az károsíthatja az akut és a készüléket is. 

 Ne nyúljon párás kézzel a készülékhez, és ne töltse az akkut párás 

helyen! 

 CSAK ÉS KIZÁRÓLAG a tartozék kábellel töltse az akkut! Ha 

Bemeneti üzem. feszültség AC100V～240V 

Üzemelési feszültség 50/60Hz 

Üzemeltetési hőmérséklet ＋10℃～＋30℃ 

Tárolási hőmérséklet －10℃～＋40℃ 
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mással tölti, károkat okozhat, befolyásolhatja a teljesítményt! 

 Ha az akku teljesen feltöltött, húzza ki a csatlakozóból! 

 NE töltse az akkut generátorokkal, vagy egyéb áramforrásokkal. 

Ez a készülék romlásához vezethet. 

Ha az akkut ki kell cserélni, ezt a gyártóval vagy forgalmazóval 

végeztesse el! Az elhasznált akkumulátor a szabályoknak 

megfelelően gondoskodjon!  

A porlasztó összekötése 

a. A rajzon látható módon szerelje össze! 

b. Rögzítse a csavarokkal 

Figyelem: Az anyacsavarokat ne fogóval rögzítse, ez károkat okozhat! A készülék hat 

különböző csatlakozással van ellátva 
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Figyelem:  

 Töltésnél figyeljen arra, hogy a pumpa ki legyen kapcsolva 

 Csak annyi vegyszert töltsön bele, amennyit el is használ 

 TILOS olyan vegyszereket alkalmazni, amelyek erős savakat 

tartalmaznak, és festékeket se használjon! 

 

Leállítás 

 Állítsa a kapcsolót “o” pozícióba, hogy a készülék leálljon 

 Oldja ki a kézi szelepet, STOP művelettel 

 

Permetezéshez a kart állítsa így: 

Csak az engedélyezett gyomirtó- és vegyszereket használja! 

Csak olyan helyeken permetezzen ahol biztosítható a szellőzés! 

 

Ha az akku töltöttsége alacsony, a teljesítmény gyengébb lehet. 

Ilyenkor töltse fel az akkumulátort.  
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14. ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS, MEGŐRZÉS 

A készüléket egy száraz, fagymentes és biztonságos helyen tárolja 

max 35°C hőmérsékleten. 

Ne legyen a készülék közelében tűzforrás, nyílt láng vagy szikra. 

Az akkumulátort (és esetenként a pót akkumulátort is) töltse fel 1 

hónapban egyszer akkor is, ha nem használja a készüléket. 

Akadályozza meg az illetéktelen használatot (Gyerekek, idegen 

személyek). 

Körülbelül 5 óra használat után ellenőrizze a csavarokat és az anyákat, 

hogy megfelelően rögzítve legyenek. Minden használat előtt 

ellenőrizze a permetező csövet az üzembiztos használat érdekében. 

Az akkumulátor rendszeres használat mellett megőrzi 

üzemképességét. Ehhez fontos, hogy az akkumulátor teljesen soha ne 

merüljön le. Ha permetezés közben csökken a nyomás, akkor töltse fel 

az akkumulátort. 

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor is töltse fel 

időnként (havonta 1x) az akkumulátort. Ez megelőzi az akkumulátor 

teljes merüléséből fakadó problémákat.  

 

A következőt minden használat után tegye meg: 

1) Tisztítsa meg a készülék külsejét, távolítsa el az olajat és a 

port. 

2) A tartályt minden használa után eressze le és mossa át 

alaposan vízzel. Kövesse az előírásokat a permetszer 

környezetbe kerülésével kapcsolatban. 

3) Minden összekötő csövet és tömítést ellenőrizzen! 

4) Töltse fel az akkumulátort teljesen. 

D 

E 

U 
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Ha a tartályban lévő permetszer kifogy és a permetező fúvóka 

levegővel érintkezik, a készüléket állítsa le. Ilyenkor a permetszer 

tankban van egy 50 ml-es tartalék. Ha nem akar újabb permetszert 

tölteni a készülékbe, ezt a fennmaradó mennyiséget 1 liter vízzel 

engedje fel és használja ezt a keveréket! A készülék kikapcsolása után 

a permetező csövet tartsa lefelé, és mozgassa a kart, hogy a maradék 

mennyiséget is kimossa a gépből. 

A pumpát soha ne működtesse úgy, hogy a tartályban nincs folyadék. 

Így megsérül a pumpa. 

A munka végeztével kapcsolja ki a pumpát. A tartály ürítse ki és 

mossa tisztára, készítse elő a tárolásra. Ezután mosson kezet és arcot 

alaposan vízzel és szappannal. A munkaruhát vegye le és mossa ki!  

15. Garancia és alkatrészek 

A garancia 24 hónap, a vásárlástól számítva. A vásárlást igazoló 

dokumentumokat tartsa biztonságos helyen! A garancia nem terjed ki 

a helytelen használatra, az átalakítás miatt keletkező hibákra, a 

szakember nélküli javításokra, az erőszakos hatásokra és törésekre, 

illetve a természetesen kopó alkatrészekre sem. 

NEM ÉRVÉNYES A GARANCIA A TOVÁBBIAK ESETÉN: 

 A használati utasítás figyelembe nem vétele 

 Helytelen karbantartás és tisztítás 

 Normál használat melletti kopás, elhasználódás 

 Nem eredeti alkatrész használata 
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 Visszaélés, baleset 

 Tiltott permetszer használata 

 Olyan kérok esetén, amelyek bérbeadás közben keletkeznek. 

A tisztítás, ápolás és szabályozás nem garanciába tartozik. 

Nem a gyártó felelőssége: 

 Minden permetszerrel érintkező gumi alkatrész 

 Permetszer üveg/tartó 

 Filter 

 Tömítés 

 Akku 

 Elektromos biztonság 

16. HIBAKERESÉS 

 

Probléma Ok Teendő 

A  motor nem jár 

A kapcsoló “0” pozícióban van Kapcsolja “一“-ra 

Nincs áramra csatlakoztatva Dugja be 

Sérült kapcsoló Csere 

Sérült kábel Csere 

Biztosíték kiégett Csere 

Motorhiba Csere 

A motor túlmelegedett Csere 

Alacsony töltöttség Feltölteni 

Magas nyomás Nyissa ki a kapcsolót 

Nyomásmérő nem működik  Csere 

Motor 

jár 

funkció 

nélkül 

Dugulás tisztít 

elfogyott a permetszer feltölt 

a légszelep eldugult Tisztít 
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pumpaszelep eldugult Tisztít 

szűrő eldugult Tisztít 

Az anyacsavar laza rögzít 

Pumpaszelep gátolva van/eldugult Tisztít 

Nem nő a 

nyomás 

Pumpaszelep Tisztít 

a motor nem jár megfelelően Csere 

Nyomásmérő Csere 

Vezetékek eldugultak tisztítás vagy csere 

Nyomásanya laza rögzít 

Nyomórugó csere 

alacsony töltöttség töltés vagy csere 

Biztosítékhiba 

Motor nem jár 

Nyomáskapcsoló csere 

nem jó a kapcsoló csere 

a kapcsoló "0" pozícióban van átkapcsol 

Motor nehezen jár csere 
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17. EG-Megfelelőségi nyilatkozat  

FUXTEC GmbH 

Kappstrasse 69, 71083 Herrenberg - Germany  

 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Akku Druckspritze  

 

Modell 3WD-18B (interne Modellbezeichnung FX-AD18) 

 

den Bestimmungen folgender EU-Richtlinien entspricht:  

2006/42/EG und RL - 2004 - 108 EG über elektromagnetische Verträglichkeit. 

Angewandte Normen: 

ISO 4254-1:2009/AC:2010; ENISO 4254-6:2009/AC:2010 Annex I von 

2006/42/EG EN ISO14982:2009 

EG-Baumusterprüfbescheinigung: GB/1067/4574/13-1 (CE), 

AVTECH House, Arkle Avenue,Stanley Green Trading Estate, SV93RW 

Handforth, Cheshire, UK 

 

Herrenberg, 23.11. 2016 

 

Tim Gumprecht 

 

Hersteller: 

FUXTEC GmbH, KAPPSTRASSE 69, 71083 HERRENBERG, GERMANY 

 

Aufbewahrung der technischen Unterlagen: 

FUXTEC GmbH ● Kappstraße 69 ● 71083 Herrenberg ● Germany 

T. Zelic, Geschäftsführun
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