Victaulic® StrengThin™ 100 Rolgroefsysteem
Model RG3600

1.0

24.08-DUT

PRODUCTBESCHRIJVING

Groefcapaciteit
• DN50 – DN300/2 – 12" StrengThin™ 100 Groefprofiel
Toepassing
• Draagbaar lichtgewicht veldgroever
• Ontworpen voor het maken van groeven in DN50 – DN150/2 – 6", 1,6 – 2,7 mm wanddikte
en DN200 – DN300/8 – 12", 2,0 – 4,5 mm wanddikte
• Geleverd met StrengThin™ 100 rollensets
Performance
Gereedschapswaarden —
Maximum capaciteit
buisafmeting
Model

Buismateriaal

RG3600

Roestvast staal

Buisafmeting (DN)/Nominale wanddikte
DN50

DN100

DN150

DN200

1,6 - 2,7 mm

DN250

DN300

2,0 - 3,4 mm

OPMERKINGEN
•

Optionele rollenset beschikbaar voor DN200 – DN300/8 – 12", 3,5 – 4,5 mm wanddikte.

•

Uitsluitend ontworpen voor gebruik op 1.4301/1.4307 (Type 304/304L) or 1.4401/1.4404 (Type 316/316L) roestvrijstalen buis per EN 10217-7.

•

Geïntegreerde dieptestopfunctie. Aanpassing Nr. gebruiker vereist.

2.0

CERTIFICERING/LIJSTEN

Voldoet aan de machinerichtlijn 2006/42/EG

LEES STEEDS ALLE OPMERKINGEN AAN HET EINDE VAN DIT DOCUMENT MET BETREKKING TOT PRODUCTINSTALLATIE, ONDERHOUD OF SUPPORT.

Systeemnr.

Plaats

Hoofdstuk
specificaties

Paragraaf

Ingediend door

Datum

Goedgekeurd

Datum
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3.0

SPECIFICATIES

• Aandrijfvereisten: REMS Amigo 2, optionele Ridgid™ 700 stroomaandrijving kan worden gebruikt.
• Stroomvereisten: 230 VAC 50/60-Hz

4.0

ACCESSOIRES/COMPONENTEN
A

• Een (1) gereedschapskopassemblage
• Een (1) hydraulische handpompassemblage

B

• Een (1) hydraulische handpomphendel
• Een (1) aandrijfmotor
• Een (1) rollenset
• Een (1) veiligheidspedaal

C

• Een (1) GDC-StrengThin™ 100 Go/No-Go groefdiameterkabel

D

• Optionele RG3600 driepikkel-kit beschikbaar

5.0

AFMETINGEN
A

B

C

E
D

Afmetingen

A
mm
inch
643
25.3

B
mm
inch
521
20.5

24.08-DUT 10059 Rev E Bijgewerkt 04/2017

victaulic.com

E

C
mm
inch
343
13.5

D
mm
inch
534
21.0
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E
mm
inch
648
25.5

Gereedschapsgewicht
kg
lb
29
55
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6.0

OPMERKINGEN

WAARSCHUWING

Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
•

Voor het gebruiken of onderhouden van dit gereedschap, lees en begrijp de gebruikersinstructies
en alle waarschuwingslabels op dit gereedschap.

•

Draag een veiligheidsbril, een helm, voetbescherming en gehoorbescherming.

Als u vragen hebt betreffende de veilige en correcte werking van dit gereedschap, neem dan contact op met
Victaulic, P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031, Telefoon: 1-800-PICK VIC, E-mail: pickvic@victaulic.com.

WAARSCHUWING

Groefrollen kunnen vingers en handen
pletten of snijden.

• Koppel het gereedschap altijd af van de
stroombron voordat u enige wijzigingen
aan het gereedschap aanbrengt.
• Controleer of de bescherming correct
is aangebracht voordat u de groef in de buis
aanbrengt.
• Bij het laden en lossen van buizen zullen uw
handen dicht bij de rollers geplaatst zijn.
Houd uw handen uit de buurt van de
groefrollen en de roller op de buisstabilisator
tijdens de bewerking.
• Steek uw handen niet in de buiseinden
of over het gereedschap of de buis tijdens
de werking.
• Breng nooit een groef aan in de buis die
korter is dan de aanbevolen lengten die
opgenomen zijn in de gebruikersen onderhoudshandleiding.
• Draag nooit losse kleding, losse
handschoenen of iets dat verstrikt kan
geraken tussen de bewegende delen.
2244 Rev. D

24.08-DUT 10059 Rev E Bijgewerkt 04/2017

victaulic.com

R007276LBL

© 2017 Victaulic Company. Alle rechten voorbehouden.

3

victaulic.com

7.0

REFERENTIEMATERIALEN

TM-RG3600: Gebruiks- en onderhoudshandleiding
TM-VAPS112: Vic-Easy buizensteun O&M model VAPS 112 Manual
25.13: StrengThin™ 100 rolgroefspecificaties
29.01: Algemene voorwaarden/Garantie

Verantwoordelijkheid van de gebruiker voor de selectie en geschiktheid van het product
Elke gebruiker draagt eindverantwoordelijkheid bij het beoordelen of Victaulic producten geschikt
zijn voor een specifieke toepassing, in overeenstemming met de industriële standaarden en
projectspecificaties, de toepasselijke bouwcodes en de gerelateerde reglementeringen evenals
de Victaulic-richtlijnen op het vlak van prestaties, onderhoud, veiligheid en waarschuwingen.
Niets in dit of enig ander document, noch enige mondelinge aanbeveling, advies of mening
van een Victaulic-werknemer wordt geacht een bepaling uit de Victaulic Company standaard
verkoopvoorwaarden, installatiegids of deze disclaimer te kunnen wijzigen, doen afwijken,
vervangen of opschorten.

Opmerking
Dit product wordt geproduceerd door Victaulic of volgens specificaties van Victaulic.
Alle producten worden geïnstalleerd in overeenstemming met de huidige installatie-/
montage-instructies van Victaulic. Victaulic behoudt zich het recht voor om productspecificaties,
ontwerpen en standaardapparatuur zonder bericht vooraf en zonder verplichtingen te wijzigen.
Installatie
Raadpleeg steeds het Victaulic-installatiehandboek of de installatie-instructies van het product
dat u installeert. Bij elke zending Victaulic-producten zijn handboeken inbegrepen met de
complete installatie- en inbouwgegevens en deze zijn ook beschikbaar in PDF-formaat op
onze website www.victaulic.com.

Intellectuele eigendomsrechten
Geen enkele verklaring in deze publicatie over een mogelijk of voorgesteld gebruik van materiaal,
product, service of ontwerp, is bedoeld, of als dusdanig te interpreteren, om onder octrooi of
ander intellectueel eigendomsrecht van Victaulic of van een van haar dochterondernemingen of
filialen een licentie te verlenen die een dergelijk gebruik of ontwerp dekt, of als een aanbeveling
voor het gebruik van dergelijk materiaal, product, service of ontwerp in de inbreuk op een octrooi
of ander intellectueel eigendomsrecht. De begrippen "Onder octrooi" of "Octrooi in aanvraag"
verwijzen naar ontwerp- of gebruiksoctrooien of octrooitoepassingen voor artikelen en/of
gebruiksmethoden in de Verenigde Staten en/of andere landen.
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Waarborg
Zie het garantiehoofdstuk van de actuele prijslijst of neem contact op met Victaulic voor details.
Handelsmerken
Victaulic en alle andere merken van Victaulic zijn de handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van Victaulic Company en/of zijn filialen in de Verenigde Staten en/of
andere landen.
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