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Ez az új készülék úgy lett tervezve, hogy megfelelő használat mellett évekik szolgálja Önt.  

 

FIGYELEM: A biztonságos használat érdekében feltétlenől olvassa el ezt a 

használati útmutatót! 

FUXTEC GMBH  

KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG, GERMANY 
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Köszönjük, hogy megásárolta ezt a terméket. Reméljük sokáig használja majd és 

ajánl minket másoknak is! 

 

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt az utasitást és a benne foglaltakat tartsa be. 

 

Ha bármi kérdése van, keressen minket az info@fuxtec.hu cimen. 

 

 

 

 

 

mailto:info@fuxtec.hu
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1. Technikai Adatok 

Typ FX-EB152 

Motor léghűtéses; 2-ütemű 

Motor 52cm3 

Maximális teljesitmény (kW) 

(ISO 8893) 
2.2kW / 7.500min-1 

Maximális fordulata a motornak  9.000 min-1 

Üresjárati fordulat  3.000 min-1 

Kupplung fordulat >3.800 min-1 

Fúró fordulat 300 min-1 

Benzin-/Olaj keverés 40:1 

Hangterhelés LWA nach ISO 10884 107.7dB(A) (K=3dB) 

Hangterhelés LWA 113dB(A) 

Fúró méretek (Átméró x Hossz)  60 -300 x 760mm 

Száraz tömeg (kg) 7,2kg 

Üzemanyagtank (L) 1.2l 

Karburátor Ruixing H119-6A 

Gyujtás C.D.I. 

Hajtómű fordulat arány 30:1 

Vibráció 

21.206m/s2 (Haupthandgriff) 

20.882m/s² (Zusatzhandgriff), 

K=1,5m/s² 

Hajtómű Nyirócsavaros, nem kupplungos 
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2. Szimbólumok és jelölések 

        

FIGYELEM! A nem megfelelő műszaki állapot miatt kérosodhat a készülék! 

 

Kérem használat előtt olvassa ei ezt az útmutatót!  

 

Használjon fülvédőt! 

 

Használjon védőszemüveget! 

 

Viseljen védelemmel ellátott lábbelit! 

 

 

Viseljen kasztyűt! 

 

A garantált zajszint megfelel a törvényi előirásoknak. 

 

Ne használja a gépet esőben! 
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Mellőzze a dohányzást munka közben! 

 

FIGYELEM: 

Forró alkatrészek! 

 

Kapcsolja ki a gépet, amikor a fúrókat tiaztitja illetve cseréli! 

 

 

FIGYELEM: 

A gép kipufogója mérges gázokat bocsájthat ki. 

 

FIGYELEM!  

Soha ne módositsa a gép műszaki paramétereit illetve NE alakitsa azt át! 

 

 

 

Csak az a személy használja a gépet, aki tudatában van a használat feltételeivel 

illetve elolvasta az útmutatót! 

 

 

Figyelem: A vibráció és emisszió értékek a tényleges használat során  eltérhetnek a 

kézikönyvben leirtakkal, Ennek okai lehetnek a következő tényezők, amelyeket figyelembe 

kell venni, mielőtt használni kezdi a terméket: 

 

A készülék pontos beállitása legyen megfelelő  

A megfelelő munkára használja a láncfűrészt. 

A láncvezető és a lánc használatra alkalmas állapotban legyen.  

A gép testén rezgéscsillapitó gumibakok vannak rögzitve. Ezeknek ellenőrizni kell.  
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FIGYELEM! 

 

Ha kellemetlen érzést érez, a keze elszineződik, zsibbad, azonnal hagyja abba  amunkát a 

láncfűrésszel! Tartson megfelelő ütemezett szüneteket a munkavégzés során. A vibrációs 

ártalmak maradandó károsodásokat okozhatnak! 

Minimalizálja a rezgés okozta veszélyeket és fokozottan ügyeljen a kézikönyvben leirtakra 

és a munka mennyiségére, végzése közben beiktatott pihenőidőkre. 

 

 

Ha a gépet gyakrabban használja, vásároljon további rezgéscsillapitó kiegészitüket!  

 

Ha teheti kerülje a láncfűrész használatát +10 Celsius alatt. Hidegben a stressz és a 

vibráció sokkal nagyobb károkat, hibákat okozhat. 

 

 

 

 FIGYELEM: Egy bizonyos hanghatás elkerülhetetlen a gép használata közben. 

Tartsa szem előtt a területileg hatályos szabályozásokat és normákat. Csak akkor 

használja a gépet, ha az nem sért hatósági rendeleteket! 



Original Bedienungsanleitung FUXTEC FX-EB152_rev04 

8 

 

3. Rendeltetésszerű használat  

Biztonság 

 

A rendeltetésszerű használat 

 

 

A bezines földfúró kizárólag lyukak fúrásához használható föld, agyag illetve természetes 

talajon. Fák ültetéséhez, oszlopok állitásához stb. Kizárólag függőleges fúrásokra 

tervezték. 

 

 

Alkalmas jég fúrására is, de ebben az esetben használja a megfelelő jégfúró tartozékot, 

ami külön rendelhető. 

 

 

A gépet rendeltetésszerűen a leirtaknak megfelelően használja. A gyártó nem felel a nem 

megfelelő használatból eredendő sérülésekért és károkért! Lehetősége van a fúrófejek  

megfelelő méretbeli kiválasztására. Mindig a megfelelő átmérőjű fúrót használja,  azt,  

ami a munkához ideális. Az a személy, aki használja a terméket legyen tudatában a 

biztonségi előirásoknak és ismerje a kezelési ismertetőben leirtakat! Ezen kivül a 

vonatkozó balesetvédelmi előirásokat is be kell tartani! A láncfűrészen történő bármilyen 

változtatásból, átalakitásból fakadó károkért a gyártó nem felel és a termék ezáltal 

mentesül a garanciális feltételek alól!  Ez a készülék kint, nyilt területen használható. 
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A nem megfelelő használat 

 

A gépet ne használja sziklás illetve betonos, törmelékes helyen. Ne fúrjon viz, 

gázvezetékek közelében. Kiemelten ügyeljen a villany és telefonkábelekre a földben! 

 

A biztonsági utasitások be nem tartásából eredő sérülésekért a gyártó nem felel. 

 

 

●  Mindig viseljen védőszemüveget a szem védelmére. Hosszú hajat vissza kell vissza. 

Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert, amely beakadhat a mozgó alkatrészekbe. 

Biztonságos, erős, biztonsági csúszásmentes cipő viselése kötelező. Javasoljuk, 

hogy a lábát védje, az üzemeltetés során elrepülő tárgyak ellen. 

●  A gépen ellenőrizze a csavarokat, kötéseket. Laza csavarokat huzza meg. Mindig a 

megfelelő gyár által jóváhagyott fúrüszárakat használjon. 

●  Tisztitsa meg a fogantyúkat a zsirtól és olajtól. 

●  Ne dohányozzon a benzin keverék elkészitésekor. 

●  Ne keverje az üzemanyagot zárt helyen. 

●  Megfelelő kannába tárolja az előre bekevert üzemanyagot. 

●  Soha ne vegye le a tanksapkát, ha a motor jár. 

●  Ne használja a gépet zárt térben, épületekben. Szénmonoxid veszély! 

●  Ne támassza a gépet falhoz illetve egyéb tárgy mellé állitva, ha a motor jár. 

●  Ne használja a gépet, ha az megsérült, illetve meghibásodott.  

●  Soha ne hagyja a gépet felügyelet nélkül, ha a motor jár! 

●  Egyenes testtartással használja a gépet és stabilan álljon a munkavégzés , fúrás 

alatt! 

●  A gyerekeket és a további embereket a munkavégzés helyétől távolitsa el minimum 

15m-es körzetben. 

●  Ne használja a gépet, ha beteg, gyógyszert szed, illetve alkoholt fogyasztott! 

●  Ha elakad a fúró, ellenőrizze a rögzitő csapokat. Ha az eltörik, azonnal cswerélje ki! 

●  Javitás után ellenőrizze, hogy a gép megfelelő állapotban van e! 
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●  Figyelem! A helyi szabályok korlátozhatják a készülék használatát. 

●  A nem megfelelő karbantartás, a javitások elmulasztása, a gép ellenőrzése a munka 

előtt károsodáshoz és sérülésekhez vezethet! 

●  Szállitás előtt minden esetben zárja el a levegőztető szelepet és szerelje le a 

fúrószárat a motorról. 

●  Ellenőrizze a kuplungot, alapjáraton a fúró nem foroghat! 

●  Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nem szivárog e az üzemanyag, illetve a 

hajtóműolaj. 

●  Tartsa a munkaterületet tisztán és sötétben jól világitsa meg a területet. Sötétben 

NE dolgozzon a géppel! 

●  Az  üzemanyag és a gázok ártalmasak lehetnek. Tárolja a gépet jól szellőző helyen. 

●  FONTOS: Üzemanyag feltöltés esetén győződjön meg arról, hogy a motor áll e. 

Soha ne tankoljon járó motornál. A művelet közben NE dohányopzzon és jól szellőző 

helyen végezze a folyamatot. 
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4. Felhasználási és Javitási útmutató 

●  Győződjön meg arról, hogy a gép eredeti tartozékokkal rendelkezik e. A nem 

eredeti tartozékok használata veszélyes lehet, sérülést okozhat, illetve a gép 

károsodásához vezetnek. 

●  Tisztitsa meg a gépet teljesen, különösen a légszűrőt és az üzemanyagtankot. 

●  Törekedjen arra, hogy ha nézik munka közben, a figyelmét ne vonják el a gépről! 

●  NE érintse meg a fúrót,amikor a gép működik. Ha cserélni szeretné,várja meg, amig 

a motor leáll! 

●  Ha a gép elromlott azonnal hagyja abba a munkát! 

●  A gép leállitását követően ügyeljen a forró alkatrészekre. Motor, kipufogó, 

gyujtógyertya. 

●  Soha ne helyezze a gépet leállitás után gyúlékony tárgyak közelébe. 

●  Esőben ne dolgozzon a géppel. 

●  Mielőt javitásba, karbantattásba kezd, húzza le a gyertyapipát. 

●  Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, törekedjen arra, hogy havi 1 alkalommal 

legyen beinditva, bemelegitve, hogy elkerülje a benzin által keletkező karburátor 

problémákat. 

●  Legyen óvatos, amikor a gépet használja! 
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5. Munka a földfúróval 

A gép több méretű fúrószárral működtethető. Ez lehet 60-80-100-150-200-250-300mm 

Ennél nagyobb fúrószárakat TILOS alkalmazni. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGYELEM  VESZÉLY 

Ne használja a gépet, ha sérült a fúrószár. Ellenőrizze a twerületet, azt tisztitsa meg! 

Ha nem távolitja ez a szennyeződéseket és a faűdarabokat, köveket, azok 

kivágódhatnak és sérülést okozhatnak. 

 

FIGYELEM  VESZÉLY 

A fúrókat igazitsa a talaj összetételéhet, ha kell fúrjon elő kisebb fúróval! 

 

FIGYELEM  VESZÉLY 

Viseljen hallásvédő felszerelést, illetve csak zárt lábbeliben dolgozzon! 
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6. A gép felépitése 

 

 

1. Fogantyúf 

2. Hajtómű 

3. Szellőző szelep 

4. Konzol 

5. Gázkar 

6. Inditó fogantyú 

7. Fúrószár 

8. Tanksapka 

9. Üzemanyagtank 

10. Gáz biztositó kar 

11. Gyujtáskapcsoló 

12. Gyujtógyertya 

13. Légszűrófedél 

14. Szivatókar 

15. Primerpumpa 

16. Kipufogó

 

.
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7. A fúrószárak 

Helyezze a fúrót  csatlakoztatási (A) a tengelyre (B). Kösse össze a fúrót  a csavarral (C) 

és a meghajtott tengellyel (B) A  csavar,on húzza meg az anyát(D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGYELEM!  

Kizárólag nyirócsavarral rögzithető a fúrószár! Ellenkező esetben károsodhat a hajtómű, 

mivel akadás esetén ez az a pont, ami törik, igy nem a fogaskereket nyirja szét a 

terhelés!!!   

 

A használat során a hajtóműn elhelyezett aranyszinű szelepet nyitni és zárni kell. 

A munka közben a keletkezett hő elvezetését a szelep végzi, igy azt ki kell nyitni 

majd ha nem fúr a géppel, el kell zárni.  

 

A 

B 

C 

D 
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8. Üzemanyag 

Üzemanyag és motorolaj 

Minden esetben hagyományos,  95-üs oktánszámú üzemanyagot használjon. A motorba 

FULL-Szintetikus olajat javasolunk 1:40-es keverési aránnyal. 

 

FIGYELEM: A motort be kall járatni! Mivel EURO2 Katalizátorral szerelt gép, tilos 

alapjáraton járani! Törekedjen arra, hogy Kb 5 perc munka után hagyja kihülni a motort. 

Ezt legalább 15 alkalommal tegye meg, Majd folyamatosan szakaszosan emelje a terhelést 

sok sok pihentetéssel. A bejáratás időben minimum 2-3 üzemúrát tesz ki!  

 

FIGYELEM: FULL Szintetikus kétütemű motorolajat használjon! 

 

 

Üzemanyag keverék 

Kétütemű motorolajat keverje a vásárolt minimum 95-ös oktánszámú üzemanyaghoz a 

táblázat szerint: 

 

 

 

 

 

 

FIGYELEM:  

A kenés hiánya miatt bekövetkező károkért a gyártó nem felelős. A nem 

megfelelő, ásványi stb. olajjal történő alkalmazás esetén a károkért a gyártó 

nem felel. A bejáratás elmulasztása miatti hőterhelés következtében létrejövő 

motorszorulás nem a gyártó felelőssége! 

 

Benzin Zweitaktmotoröl (40:1) Benzin Zweitaktmotoröl (40:1) 

1 Liter 0,025 Liter 5 Liter 0,125 Liter 

2 Liter 0,050 Liter 10 Liter 0,250 Liter 
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 VESZÉLY 

 

 

 

 

 A benzin gyúlékony, és robbanás veszélyes! 

 Tankolás közben ne dohányozzon és ne gyujtson tüzet. 

 Ellenőrizze, hogy rendesen zárta e le a tanksapkát. 

 Ellenőrizze, hogy az üzemanyagkannát lezérta e és hűvös helyre helyezte e. 

 A munka megkezdése előtt a gyerekeket küldje hátrébb. 

 

Etanolt tartalmazó benzin 

A motor lehet működtetni E10 benzin. De ne használjon 10% -nál magasabb 

etanol-tartalmat.

Tankdeckel 

max. Füllstand 
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9. Hideginditás 

1. Állitsa a gyujtáskapcsolót  „1“ állásba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Állitsa a szivató kart (Choke) felfelé „KALT START“ 

3. Nyoja meg a primer pumpát 3-5 alkalommal 

4. Huzza meg lassú, de egyenletes mozgással a berántót. Amig a motor be nem indul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Minután beindult a motor, a szivató kart nyomja le  „WARM START“ 

6. Járassa a motort pár percig, hogy melegedjen be. 

 

Megjegyzés: Ha a motor nem indul többszöri próbálkozás után, lásd: Hibaelhárítás. 

 

Megjegyzés: A berántó szerkezet EASY –START rendszerű, nem kell rángatni, kitépni a 

helyéről. Egyenletesen felfelé kell húzni.  

1 2 3 

4 

5 
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10. Meleginditás 

1. Helyezze a gépet sik felületre 

2. Állitsa a gyujtáskapcsolót  „1“ –állásba. 

3. Állitsa a szivatókart „WARM START“-állásba (lefelé nyomja) 

4. Húzza meg az inditó fogantyút 4-5 alkalommal, amig a motor be nem indul. 

 

Ha nem indul ilyen módon a gép, kérem várjon kb 10 percet és próbálkozzon a 

„hideginditás“ pontban leirtakkal. 

11. A mtor leállitása 

Állitsa a gyujtáskapcsolót „OFF“ állásba.  
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12. Karbantartási ütemterv 

Az alábbi táblázat szerint végezze el a karbantartásokat: 

 

 

 

Alkatrész 

          Ciklus  

Minden 

használa

t  

Minden 

hónap, 

vagy 

10óra  

Minden 

3 hónap, 

vagy 25 

óra  

Minden 

6 hónap, 

vagy 30 

óra  

Minden 

12 

hónap, 

vagy 

100 őra  

Minden 

év, vagy 

300 óra  

Légszűró 
 Tisztotás ■       

Csere   ■a     

Gyujtógyer

tya 

 Ellenőrzés      ■   

Csere       ■  

Gyujtáselektron

ika  

Ellenőrzés 

/Csere  

    
■  

 

Hűtüventillátor Tisztitás    ■    

Nyirócsavarok  Ellenőrzés / 

Csere  ■ 

     

Kuplung Tisztitás     ■b    

Leerlauf  
Prüfen und 

einstellen  

    
■b  

 

Légtelenitő 

szelep 

tisztitás és 

ellenőrzés  

    
■b  

 

Kipufogó és 

égéstér  
Ellenőrzés 

 
300 h  

 

Üzemanyag ellenőrzés      ■   

Benzintank  ellenőrzés      ■   

Üzemanyagrend

szer 

ellenőrzés   
Minden évben 

 

 

WARNUNG 

a. Tartsa be a karbantartási intervallumokat! 

b. Minden ellenőrzés elmulasztása komoly károsodásokhoz vezethet. 
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0.6~0.7mm 

A légszűrő tisztítása 

 

FIGXELEM: Soha ne járassa a motort légszűrő nélkül. 

A piszkos légszűrő károsan hat a motor teljesítményére, növeli az üzemanyag-fogyasztást, és megnehezíti az 

inditást!. Ha a motor teljesítményének csökkenését érzi, azonnal ellenőrizze a légszűrőt- 

 

1 Távolitsa el a csavart a fedélből és vegye ki a szűrőt. 

2 Tisztítsa meg a szűrőt vízzel és szappannal. Soha ne használjon benzint. 

3 Hagyja megszáradni. 

4 Tegye vissza a szűrőt és rögzitse a fedelet. 

 

 

 

 

Gyújtógyertya karbantartása 

 

Annak érdekében, hogy a motor tökéletesen működjön a gyertyahézagnak 0,6 -0,7 mm között 

kell lennie és nem tartalmazhat kormot, olajat a gyujtógyertya. Ha teheti ellenőrizze a 

gyujtógyertyát, és tisztitsa meg! 

 

1. Húzza le a gyertyapipát. Kérem ne tépje ki, óvatosan a gumirozott részt fogja meg és húza le. 

2. A mellékelt gyertyakulcsal vegye ki a gyujtógyertyát. 

3. Ellenőrizze a gyertyát, az eletródát és távolitsa el a kormot. 

4. Ellenőrizze a hézagot, ha nem megfelelő állitsa azt be, egy kis fogó 

segitségével, vagy cserélje ki a gyujtógyertyát. 

5. Tegye vissza a gyujtógyertát., majd húzza meg 12-15nM nyomatékkal.  

6. Helyezze vissza a gyertyapipát. 

 

VESZÉLY  

A gyujtógyertya a motor leállitását követően forró! 
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13. A gép tárolása 

WARNUNG: Ha nem teszi meg ezeket az intézkedéseket, akkor a karburátor 

esetlegesen meghibásodhat, eldugulhat. Kövesse a tanácsokat, hogy mindig 

tökéletesen működjön a gépe! 

 

1. Minden használat után takaritsa le a gépet. 

2. Ellenőrizze a gyujtógyertyát és takaritsa ki a levegőszűrőt. 

3. Az üzemanyagot öntse ki a tankból. A motort járassa addig, amig az le nem áll.  

4. A gyujtügyertyát lazitsa ki. ( sokan egy kevés kétütemű olajat öntenek a motoretérbe, 

majd forgatnak a dugattyőz, ami ővja a motort és kenést biztosit azonnal, ha újra 

beinditja.) 

5. Ellenőrizze a hajtóműolajat, a szellőző szelep eltávolitásával, Ha kell tölse fel, kb a 

tartály 2/3 –ig. 

6. Helezze vissza a szelepet, majd zárja el.  

7. Gondoskodjon róla, hogy a gépet rgzitse, támassza ki. 

8 Ha teheti havi 1 alkalommal inditsa be a gépet, 3-4 perc járatásra, igy elkerülheti, hogy 

a benzin belekocsonyásodjon a karburátorba.  

 

SZÁLLITÁS  

Győződjön meg arról, hogy nem szivéárog e üzemanyag, illetve hajtóműolaj. Minden 

esetben rögzitse a gépet és szerelje le a fúrószárat. 
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14. Hibaelháritás 

 

HIBA OKA TEENDŐK 

1) A motor nem 

indul 

- Nem megfelelő az üzemanyag. 

- Nem kap üzemanyagot a 

motor 

- Nincs szikra, nincs gyujtás 

- Ellenőrizze az 

üzemanyagot. Cserélje ki. 

- Ellenőrizze, hogy  amotor 

kap e üzemanyagot 

- Cserélje ki a 

gyujtógyertyát, ellenőrizze 

a gyujtást. 

2) Nincs alapjárat, 

nem pörög fel a 

motor. 

- Nem megfelelő üzemanyag 

- Koszos üzemanyag és vagy 

levegőszűrő 

- Nem megfelelő karburátor 

beállitás 

- Cserélje ki az 

üzemanyagot 

 

- Takaritsa le a szűrőket. 

 

- Állitsa be az alapjáratot. 

3) Nincs olajzás - Nem megfelelő a lánckenőolaj 

- Eltömődött olajszűrő illetve 

dugulás 

- Cerélje ki 

 

- Takaritsa ki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha problémát tapasztal és nem tudja megoldani, forduljon a forgalmazóhoz,Ha 

javitást végez, CSAK eredeti alkatrészeket használjon! 
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15. Ügyfélszolgálat 

 

Ha javitani kell a készüléket, kérem csak szakemberrel végeztesse ezt a munkát és 

kizárólag eredeti alkatrészeket használjon. Tudjuk, hogy találhatók meglehetősen hasonló 

alkatrészek más kereskedőknél, olcsón, de ezek nem tartalmazzák a megfelelő műszaki 

megoldásokat, nem felelnek meg az irányelveknek igy károsodást okozhatnak! Kérem ha 

problémája van, keresse fel a központot, ahol a terméket vásárolta! 

 

16. Garancia 

 

A termékre a Magyar jogszabályokban előirt 12 hónap garanciát biztositunk. A terméke 

szavatossági ideje 24 hónap. A vásárlást igazoló dokumentumokat tartsa biztonságos 

helyen. A garancia nem terjed ki a helytelen használatra, az átalakitás miatt keletkező 

hibákra, a szakember nélküli javitásokra, az erőszakos hatásokra és törésekre illetve a 

természetesen kopó alkatrészekre! 

17. Ami még fontos lehet 

 

Minden használat előtt, ha szükséges, forduljon a helyi hivatalokhoz, hogy a munka 

végzése nem engedélyköteles e. Gondoskodjon az üzemanyag megfelelő tárolásáról és a 

vágókés biztonságos elfedésérül szállitás és tárolás alatt! 
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18. EG-Megfelelőségi nyilatkozat 

Hiermit erklären wir, FUXTEC GMBH  

KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG, GERMANY  

dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart 

sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den einschlägigen 

grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien 

entspricht. 

Bezeichnung der Maschine:      Benzin-Erdlochbohrer 

Maschinentyp:                           FX-EB152 

Handelsmarke:                         FUXTEC 

Leistungsaufnahme/ Hubraum 52cm³ 

Gemessener 

Schallleistungspegel 

LWA =107.7dB 

 

Garantierter 

Schallleistungspegel 

LWA=113dB 

Einschlägige EG-Richtfadenn: 

 

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

EG-Richtfaden über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 

2004/108/EC 

EG-Richtfaden Geräuschemission (2000/14/EWG & 

2005/88/EC) 

 

Test Spezifikationen       

 

 

EN ISO12100:2010 

 

Herstellerunterschrift/Datum:                  

 

Melanie Gumprecht, 31.05.2014 

 

 

Name und Anschrift der 

Person, die berechtigt ist, die 

technischen Unterlagen, die in 

der Gemeinschaft ansässig ist 

zusammenzustellen; 

 

 

Tim Gumprecht 

FUXTEC GMBH - KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG, 

GERMANY 

 


