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Om dette dokument

Denne monterings- og brugsvejledning er en del
af apparatet. Den svarer til maskinens udførelse
og det aktuelle tekniske niveau på tidspunktet
for den første markedsføring.
Hvis ikke anvisningerne og henvisningerne i denne monterings- og brugsanvisning overholdes, overtager Dürr Technik
ingen garanti og intet ansvar for sikker
drift og sikker funktion af maskinen.
Oversættelsen er udarbejdet efter bedste vidende. I ethvert tvivlstilfælde gælder den tyske originaludgave. Dürr Technik kan ikke gøres ansvarlig for oversættelsesfejl.

1.1 Advarsler og symboler
Advarsler
Advarsler i dette dokument henviser til mulig
fare for personskade og materiel skade.
De er markeret med følgende advarselssymptomer:
Generelle advarselssymboler
Advarsel om farlig elektrisk spænding
Advarsel om varme overflader
Advarsel om automatisk opstart af apparatet
Advarslerne er opbygget som følger:
SIGNALORD
Beskrivelse af typen og kilden til faren
Her anføres de mulige konsekvenser
ved manglende overholdelse af advarslerne
ii Overhold disse forholdsregler for at
undgå faren.
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Med signalordet skelnes der mellem fire faretrin
i advarslerne:
–– FARE
Umiddelbar fare for svære kvæstelser eller
død
–– ADVARSEL
Potentiel fare for svære kvæstelser eller død
–– FORSIGTIG
Fare for lettere kvæstelser
–– VIGTIGT
Fare for omfattende materiel skade
Yderligere symboler
Disse symboler benyttes i dokumentet og på eller i apparatet:
Bemærk, f.eks. specielle oplysninger om
apparatets økonomiske anvendelse.
CE-mærkning
Serienummer
Bestillingsnummer
Vær opmærksom på ledsagedokumenter.
Produktionsdato
Skal bortskaffes efter gældende nationale
og lokale forskrifter.
Gør apparatet spændingsfrit (træk
f.eks. netstikket ud).

1.2 Ophavsret
Alle anførte kredsløb, fremgangsmåder, navne,
softwareprogrammer og enheder er beskyttet
ved ophavsret.
Kopiering af monterings- og brugsanvisningen,
også delvist, er kun tilladt med skriftlig tilladelse
fra Dürr Technik.
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Sikkerhed

Dürr Technik har udviklet og konstrueret maskinen på en sådan måde, at farer ved tilsigtet
brug i vidt omfang er udelukket. Alligevel kan
der være restrisici. Bemærk derfor følgende
henvisninger.

2.1 Tilsigtet brug
Oliefrie stempelkompressorer KK
Maskinen er beregnet til komprimering af atmosfærisk luft. Den leverer oliefri luft til forskellige
anvendelsesområder. Maskinen er udviklet til
inkorporering i anlæg og maskiner. Maskinen er
dimensioneret til drift i tørre, ventilerede rum.
Maskinen må ikke benyttes i fugtige eller våde
omgivelser. Ved udendørs anvendelse skal maskinen beskyttes af et kabinet (f.eks. en pladebeklædning) mod mekaniske skader, fugt og høj
grad af tilsmudsning. Maskinen må først tages i
brug, når producenten af anlægget har sikret, at
alle krav, der garanterer en sikker drift, er opfyldt.
Brug af maskinen i nærheden af gasser eller
brændbare væsker er forbudt.

2.2 Utilsigtet brug
Enhver anden anvendelse anses for at være i
modstrid med den tilsigtede brug. Producenten
hæfter ikke for skader, der måtte opstå som resultat heraf. Brugeren bærer den fulde risiko.
ADVARSEL
Alvorlige person- og tingsskader forårsaget af ikke-tilsigtet brug
ii Transport af eksplosionsfarlige blandinger uden for tilsigtet brug er ikke tilladt.

2.4 Fagpersonale
Betjening
Personer, som betjener apparatet, skal på baggrund af deres uddannelse og kendskab sikre
en sikker og korrekt håndtering.
ii Alle brugere skal instrueres i korrekt håndtering af apparatet.
Montage og reparation
ii Montering, nye indstillinger, ændringer, udvidelser og reparationer skal udføres af Dürr
Technik eller af kvalificeret personale, der er
autoriseret af Dürr Technik. Kvalificeret personale er uddannet af Dürr Technik, er fortroligt
med maskinens tekniske specifikationer og er
vidende om farerne, der udgår fra maskinen.

2.5 Beskyttelse mod elektrisk
strøm
ii Når der udføres arbejder på apparatet, skal de
gældende elektriske sikkerhedsforskrifter
overholdes.
ii Beskadigede ledninger og stik skal straks udskiftes.

2.6 Anvend kun originaldele
ii Der må kun anvendes tilbehør og specialtilbehør, der er angivet eller godkendt af Dürr
Technik.
ii Anvend kun originale sliddele og reservedele.
Dürr Technik overtager intet ansvar for
skader, der er opstået som følge af anvendelse af ikke godkendt tilbehør eller
specialtilbehør eller andre sliddele eller
reservedele end originale slid- og reservedele.

2.3 Generelle sikkerhedsanvisninger
ii Følg ved brugen af apparatet de retningslinjer,
love, regulativer og forskrifter, der gælder på
anvendelsesstedet.
ii Kontrollér apparatets funktion og tilstand før
hver anvendelse.
ii Apparatet må ikke ombygges eller ændres.
ii Følg monterings- og brugsvejledningen.
ii Sørg for, at monterings- og brugsvejledningen
til enhver tid er tilgængelig for brugeren ved
apparatet.
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2.7 Transport og opbevaring
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Maskinen forsendes i en karton med emballeringspolster. Denne emballage giver optimal beskyttelse af maskinen under transporten. Anvend så vidt muligt altid originalemballagen til
transport eller opbevaring af maskinen.
–– Hold emballagen på afstand af børn.
OPMÆRKSOMHED
Beskadigelse af maskinen på grund af
forkert transport/opbevaring
Forkert opbevaring og transport kan
medføre materielle skader på maskinen.
ii Under transporten skal maskinen beskyttes mod fugt.
ii Transportér maskinen med motorfoden
vendende nedad.
ii Udstyr bør kun transporteres i de dertil
beregnede greb.
ii Transportér ikke maskinen ved indsugningsfilteret.
Opbevaring af den originalemballerede maskine
er mulig
–– i varme, tørre og støvfrie rum.
–– når den er beskyttet mod forurening.
Emballeringsmaterialet skal om muligt
gemmes.
Omgivelsesbetingelser ved opbevaring og
transport
Omgivelsesbetingelser ved opbevaring og
transport
Temperatur
°C
-25 til +55
Rel. luftfugtighed
%
10% til 90%
Bemærk i den forbindelse påskrifterne på emballeringspolsteret.

2.8 Bortskaffelse
Enhed
Skal bortskaffes efter gældende nationale
og lokale forskrifter.
Emballage
Emballeringsmateriale skal bortskaffes på
miljøvenlig vis.
–– Bemærk de aktuelle bortskaffelsesprocedurer.
–– Hold emballagen på afstand af børn.

4
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Oversigt

3.1 Leveringsomfang
Følgende artikler er inkluderet i leveringsomfanget (afvigelser som følge af landespecifikke forskrifter og importbestemmelser kan forekomme):

DA

Marathon 1035100100
Produktnavn����������������������������Artikelnummer
Kompressorenhed ������������������������1035100100
Monterings- og
brugsvejledning������������������������ 1035100020Lxx
Svingningsdæmpersættet er ikke inkluderet i leveringsomfanget og skal bestilles separat
Svingningsdæmpersæt������������������8010100018
Det er absolut nødvendigt at anvende et
indsugningsfilter; kunden skal selv stille
dette til rådighed.
Marathon 1035100200
Produktnavn����������������������������Artikelnummer
Kompressorenhed ������������������������1035100200
Indsugningsfilter��������������������� 4 x 9000-416-50
Monterings- og
brugsvejledning������������������������ 1035100020Lxx
Svingningsdæmpersættet er ikke inkluderet i leveringsomfanget og skal bestilles separat
Svingningsdæmpersæt������������������8010100018
Marathon 1035100300
Produktnavn����������������������������Artikelnummer
Kompressorenhed ������������������������1035100300
Indsugningsfilter��������������������� 4 x 9000-416-50
Monterings- og
brugsvejledning������������������������ 1035100020Lxx
Svingningsdæmpersættet er ikke inkluderet i leveringsomfanget og skal bestilles separat
Svingningsdæmpersæt������������������8010100018
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3.2 Slid- og reservedele
Sliddele
Følgende sliddele skal udskiftes jævnligt (se også Vedligeholdelse):
Sliddel

DA

Artikel-nr.

1035100100

1035100200

1035100300

Indsugningsfilter (4 stk.)

9000-416-50 (1 stk.)
Der skal bestilles 4 stk.!

--

l

l

Svingningsdæmpersæt

8010100018

l

l

l

Reservedele
OPMÆRKSOMHED
Maskinskader på grund af fejlagtig montering
Udskiftning af disse reservedele kræver særlige fagkundskaber. Fejlagtig montering medfører
svigt af maskinen.
ii Reparationer må udelukkende udføres af Dürr Technik.
Reservedelssæt

Pos.-nr.
se følgende tegning

Stempler og svinghjul

10, 110, 120, 130 0735100006 (1 ET-sæt)
Der skal bestilles 2 ET-sæt!

Tætningssæt

140, 150, 160,
170, 180

6

1035100100
1035100200
1035100300

5150-981-00 (1 stk.)
Der skal bestilles 4 stk.!
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Tekniske data

4.1 Skematisk tegning

DA

247,5

x

247,5

40

h

l

Ø 40

M8x15
y
b

Tryklufttilslutning, udvendigt gevind M16x1,5

8
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4.2 Tekniske data
Elektriske data
Type
Artikel-nr.

B-304 ZF

B-304 HP

B-304   

1035100100

1035100200

1035100300

Netfrekvens

Hz

50

50

50

Mærkespænding

V AC

3~ 400

3~ 400

3~ 400

Mærkeeffekt

P1 (W)

2200

2200

2200

Mærkestrøm

A

4,0

4,0

4,0

Omdrejningstal

min

1450

1450

1450

Kapslingsklasse (motor)

IP

54

54

54

Temperaturafbryder (motor)

PTC

-1

ja

ja

ja

nej

nej

nej

FO-egnet

ja

ja

ja

Tilslutning til strømnettet

Prysmian H07RN-F 4G1,0; 4 x 1,0 mm²;
samlet længde: 890 mm; længde fra
klemkasseforskruning: ca. 770 mm

Motorværn (motor)

DA

Generelle tekniske data
Leveringsmængde pe 0 bar

l/min

290

290

290

Leveringsmængde pe 5 bar

l/min

248

248

248

Nominelt tryk

bar

10

10

10

Sikkerhedstryk PS

bar

12

12

12

Lydtrykniveau

dB(A)

77-79

77-79

77-79

Vægt

kg

47

47

47

Mål (l x b x h)

mm

620 x 351 x
278

620 x 351 x
284

620 x 351 x
284

125 ; 140

125 ; 140

125 ; 140

-

Intet indsugningsfilter indeholdt Maskinen skal
sluttes til et
centralt filter.

Komprimeret krumtaphus og
beskyttelseslakering
mod korrosion

-

°C

+5 til +40

Mål x; y
Bemærkninger

Omgivelser under drift
Temperatur

1035100020L18 1607V003
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4.3 Overensstemmelseserklæring til maskiner iht. direktiv 2006/42/EF
Vi erklærer hermed, at det nedenfor beskrevne produkt opfylder alle relevante bestemmelser i maskindirektiv 2006/42/EF.
Det nedenfor beskrevne produkt opfylder kravene i følgende relevante direktiver:
–– Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
–– RoHS-direktiv 2011/65/EU

DA

Producentens navn:

Dürr Technik GmbH & Co. KG

Producentens adresse:

Pleidelsheimer Straße 30
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Referencenummer:

Marathon

Varebetegnelse:

Kompressor

Fra serienummer:

H400000

Vi erklærer hermed, at ibrugtagningen af produktet først må foretages, når det er konstateret, at maskinen, som dette produkt inkorporeres i, opfylder bestemmelserne i maskindirektiv 2006/42/EF.
Følgende harmoniserede og andre standarder er anvendt:
DIN EN 1012-1:2011-02
DIN EN 60034-1:2011-02
DIN EN 60034-5:2007-09
DIN EN 60335-1:2014-11
DIN EN 61000-6-2:2011-06
DIN EN 61000-6-3:2012-11
DIN EN 60204-1:2010-05
DIN EN 50106:2009-05
DIN EN ISO 12100:2013-08
Bietigheim-Bissingen, den 20.04.2016
Andreas Ripsam

Dokumentation for underskrift i

Forretningsledelse Dürr Technik

Originaldokument hos Dürr Technik
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Montage
5

Forudsætninger

5.1 Opstilling
Opstillingslokalet skal opfylde følgende krav:

50

–– Tørt, godt ventileret lokale (intet øremærket
lokale som f.eks. varme- eller vådrum)
–– Ved udendørs anvendelse skal maskinen
indbygges i et kabinet (f.eks. en pladebeklædning), så den er beskyttes mod fugt, tilsmudsning og mekaniske skader.
–– Apparatet skal opstilles på et rent, plant og
tilstrækkelig stabilt underlag (vær opmærksom
på apparatets vægt).
–– Typeskiltet på maskinen skal være letlæseligt
(også i monteret tilstand).
–– Maskinen skal være let tilgængelig til betjening
og vedligeholdelse.
–– Hold tiltrækkelig afstand (se tegningen).

50

50

OPMÆRKSOMHED
Fare for overophedning ved utilstrækkelig ventilation
Maskinen producerer varme. Der er risiko
for varmeskader og/eller reduktion af maskinens levetid.
ii Apparatet må ikke tildækkes.
ii Luften skal kunne strømme uhindret til
og fra.
ii Ventilations- og udluftningshullerne skal
være tilstrækkeligt store.
ii Ved monterede maskiner kan der under
ugunstige forhold være behov for en
ekstern ventilation.

5.2 Svingningsdæmpning
Maskinerne frembringer vibrationer. Der skal anvendes egnede svingningsdæmpere til at dæmpe disse vibrationer.
FORSIGTIG
Stive forbindelser kan beskadige maskinerne eller anlægget, som maskinerne er indbygget i.
ii Anvend ingen stive forbindelsesledninger mellem maskinerne og anlægget.

5.3 Monteringsposition og fastgørelse
Maskinerne skal monteres så horisontalt som
muligt. Andre monteringspositioner skal aftales
på forhånd med Dürr Technik.

5.4 Støjdæmper

50

50

Både ved indsugningsstudsen og ved udstrømningsstudsen opstår der øget støj ved trykdrift.
Der skal derfor anvendes en egnet støjdæmper.
Indsugnings- og udstrømningsfilter (støjdæmper)
findes i vores reservedelsliste.
Luftfiltre virker også som støjdæmpere.

Marathon 1035100100 (intet indsugningsfilter indeholdt):
Indsugningsluften skal filtreres. Maskinen
skal være sluttet til et egnet centralt filter.

1035100020L18 1607V003
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Montage

6

Elinstallation

6.1 Elektrisk tilslutning uden netstik
FARE
Tilslutning til spændingsforsyningen
må kun udføres af en kvalificeret elinstallatør.

DA

ii Overhold forskrifterne fra den lokale elleverandør.
ii Slut maskinen til en spændingsforsyning med
korrekt installeret beskyttelsesleder. (Undtagelse: maskiner med jævnstrøms-permamagnetmotorer)
ii Før ibrugtagning skal netspændingen sammenlignes med spændingsangivelsen på typeskiltet. Sørg for, at strømkredsen på tilslutningsstedet er sikret korrekt.
Hvis maskinen sluttes fast til spændingsforsyningen, skal der i nærheden af maskinen være
installeret en frakoblingsanordning med mindst
3 mm kontaktåbningsvidde (f.eks. en effektafbryder). Skilleanordningen skal opfylde standarden 60204-1:2010-05, 5.3.
Den elektriske tilslutning fremgår af strømskemaerne eller mærkningen eller diagrammet i
klemkassen.

6.2 IP-kapslingsklasse
Begrebet „IP-kapslingsklasse” (International Protection) er defineret af IEC/EN
60529 „Kapslingsklasse gennem kabinet
(IP-kode)".
FARE
Overhold maskinens IP-kapslingsklasse mod berøring, fremmedlegemer og
fugt
Hvis ikke dette overholdes, kan der opstå
elektrisk stød, personskader eller materielle skader.
ii Maskinen må kun monteres og anvendes i overensstemmelse med sin kapslingsklasse.
Driftslederen bærer ansvaret for, at maskinerne
kun monteres og anvendes i overensstemmelse
med deres kapslingsklasse.

12

6.3 Sikring af forsyningsstrømkredsen
FARE
Utilstrækkelig sikring af maskinerne
Utilstrækkelig sikring af maskinerne kan
medføre brand, elektrisk stød, personskader eller materielle skader!
ii Forsyningsstrømkredse skal sikres ved
alle poler i overensstemmelse med elmotorernes mærkestrøm.
ii Installation af en overstrømsbeskyttelse
iht. EN 60204-1:2010-05, 7.2 ved installationer uden opsyn.
Vi anbefaler, at der installeres et motorværn. Mindst én ledningssikring med
mærkestrøm + 10%, medmindre andet
er angivet.

6.4 Motorværn - temperatur
Trefasede vekselstrømsmotorer
Elmotoren kan overophedes!
Den elektriske tilslutning skal udføres iht. strømskemaet "6.5 Strømskemaer".
Efter afkølingen starter maskiner med
temperaturafbryder igen automatisk.

FARE
Temperaturafbryderen kan blive beskadiget ved en motorblokering eller
ved kortslutning i motorviklingen
Utilstrækkelig sikring af elmotorerne kan
medføre brand, elektrisk stød, personskader eller materielle skader!
ii Installation af en overstrømsafbryder.

FARE
Utilstrækkelig sikring af elmotorerne
ved installationer uden opsyn
Utilstrækkelig sikring af elmotorerne kan
medføre brand, elektrisk stød, personskader eller materielle skader!
ii Installation af en overstrømsafbryder.
ii Temperaturafbryderen skal sluttes til et
egnet relæ.

1035100020L18 1607V003
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6.5 Strømskemaer

W1

Trefaset vekselstrøm / deltakobling
Illustrationerne er skematiske.

W2

W1

V2

DA

U2

V2

V1

U1

W2

U2

V2

W2

V1

PE

U1

U2

W2

U2

U1
L1

V1
L2

W1
L3

V2
Billede 2: Trefaset vekselstrøm / stjernekobling

PE
U1
L1

V1
L2

W1
L3

Billede 1: Trefaset vekselstrøm / deltakobling

Trefaset vekselstrøm / stjernekobling
Illustrationerne er skematiske.

1035100020L18 1607V003

13

Montage

7

Ibrugtagning

7.1 Fjernelse af transportsikring

DA

Maskinen er sikret til sikker transport med emballeringsmateriale.
ii Fjern emballeringsmaterialet.
ii Træk beskyttelsesfolierne af.
ii Kontrollér apparatet for transportskader.

7.2 Tilslutning af oliefri stempelkompressor
Maskinerne er afhængigt af produktet dimensioneret til et givet nominelt tryk (se
"4.2 Tekniske data").
Hvis det nominelle tryk overskrides, forkortes maskinernes levetid.

Drift af maskinen i et anlæg
Hvis maskinen inkorporeres i et anlæg, må sikkerhedstrykket (se "4 Tekniske data") ikke overskrides. Sikkerhedstrykket skal sikres mod utilladeligt overtryk med en sikkerhedsanordning
(f.eks. en sikkerhedsventil, magnetventil etc.).
Drifts- og arbejdstrykket må ikke overskride apparatets nominelle tryk. Tilbehørsdele til trykregulering som f.eks. trykafbrydere og trykreduktionsventiler er nødvendige for at kunne sikre et
konstant nettryk under driften.
Alt efter anvendelse er styreanordninger, armaturenheder, beholdere eller andet tilbehør nødvendigt for en sikker drift.

Tilslutningerne til luftindløbet og luftudløbet befinder sig på cylindertopstykket. På luftindløbssiden indsuges der atmosfærisk luft via indsugningsfilteret. På luftudløbssiden føres den komprimerede luft i trykluftledningen hen til forbrugeren.
Luftindløb
Luftindløbsåbningen befinder sig på cylindertopstykket. For at sikre maskinens levetid skal der
monteres et egnet indsugningsfilter ved luftindløbet.
ii Kompressor 1035100200 og 1035100300 leveres med passende indsugningsfiltre.
ii Kompressor 1035100100 skal anvendes med
et centralt indsugningsfilter (tilslutning: indvendigt gevind G 3/8").
Luftudløb
Luftudløbsåbningen befinder sig på T-stykket
mellem cylindertopstykkerne.
ii Tilslut trykslangen ved det udvendige gevind
M16 x 1,5.
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Montage

8

Vedligeholdelse

8.1 Vedligeholdelsesplan
FORSIGTIG
Forbrændinger på grund af varme overflader
Under driften har maskinen varme overflader
ii Maskinen skal køle af, inden der udføres betjening eller vedligeholdelse.

DA

Før der udføres arbejde på maskinen eller i tilfælde af fare, skal maskinen skiftes til spændingsfri tilstand (f.eks. ved at trække netstikket ud) og sikres mod gentilkobling.
Vedligeholdelsesinterval

Vedligeholdelsesarbejde

Månedligt

ii Rengør maskinens overflade med en fnugfri klud. Hold ventilationsåbningerne på krumtaphuset og cylindertopstykket fri for støv og urenheder.
ii Udskift indsugningsfilter – ved høj støvkoncentration skal dette gøres to
gange årligt.
ii Udskift svingningsdæmper.

Årligt
4 år

1035100020L18 1607V003
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Montage

8.2 Udskiftning af indsugningsfilter
ii Fjern indsugningsfilter.
ii Isæt et nyt indsugningsfilter.

DA

8.3 Udskift svingningsdæmper
Fastgørelse på kompressorens motorfod:
–– Montér svingningsdæmper (2) med spærrekantskive (3) og sekskantmøtrik (4) på motorfod (10) ved hjælp af monteringsoversigten.
OPMÆRKSOMHED
Drejning af svingningsdæmperen medfører øget slitage
Svingningsdæmperens levetid forkortes.
ii Når skruerne tilspændes, skal der sørges for, at svingningsdæmpernes gummi ikke drejes.

4
3

10

2

1
3

16

4
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Fejlfinding
9

Tip til brugere og teknikere
Reparationsarbejder, der ligger ud over normal vedligeholdelse, må kun udføres af uddannet
personale eller af Dürr Dentals serviceafdeling.

DA

Før der udføres arbejde på maskinen eller i tilfælde af fare, skal maskinen skiftes til spændingsfri tilstand (f.eks. ved at trække netstikket ud) og sikres mod gentilkobling.
Feijl

Mulig årsag

Afhjælpning

Maskinen starter ikke

Der mangler netspænding

ii Kontakt en elektriker. Kontrollér netsikringen og tænd evt.
maskinen igen.

Under- eller overspænding

ii Kontakt en elektriker. Mål netspændingen.

Motor defekt

ii Udskift maskinen.

Indsugningsfilter tilstoppet

ii Isæt et nyt indsugningsfilter.

Ledninger, slanger eller tilslutninger utætte

ii Kontakt en tekniker. Kontrollér/
udskift ledninger, slanger eller
tilslutninger.

Indsugningsfilter snavset

ii Udskift indsugningsfilteret
mindst 1 x årligt.

Lejeskade

ii Kontakt en tekniker.

Svingninger overføres til kabinettet

ii Anvend egnede svingningsdæmpere.

Svingningsdæmpere defekte

ii Montér nye svingningsdæmpere.

Transporteffekten reduceres

Maskine for støjende

1035100020L18 1607V003
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Adresser

DA

Service
Dürr Technik GmbH & Co. KG
D-74301 Bietigheim-Bissingen
Telefon +49 71 42 / 90 22 - 20
Telefax +49 71 42 / 90 22 – 99
E-mail: service@duerr-technik.de
Reservedelsbestilling
Telefon +49 71 42 / 9022 - 0
Telefax +49 71 42 / 9022 - 99
E-mail: office@duerr-technik.de
Følgende angivelser er nødvendige for bestilling
af reservedele:
–– Typebetegnelse og artikelnummer
–– Bestillingsnummer iht. reservedelsliste
–– Ønsket styktal
–– Nøjagtig forsendelsesadresse
–– Forsendelsesoplysninger
Reparationer / tilbagelevering
Maskinen skal transporteres i trykløs tilstand!
Ved tilbagelevering af maskinen skal originalemballagen så vidt muligt anvendes. Indpak altid
maskinerne i en plastemballage. Anvend genanvendeligt fyldmateriale.
Tilbageleveringsadresse
Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
D-74321 Bietigheim-Bissingen
-TysklandAdresser for Dürr Technik i resten af verden
www.duerr-technik.com

18

1035100020L18 1607V003

Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Strasse 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Fon: +49 7142-90 22 -0
www.duerr-technik.com
office@duerr-technik.de

