Victaulic® StrengThin™ 100 valssiuritustyökalu
Malli RG3600

1.0

24.08-FIN

TUOTEKUVAUS

Urituskapasiteetti
• DN50 – DN300/2 – 12" StrengThin™ 100 -uraprofiili
Käyttökohde
• Kevyt ja kannettava uritustyökalu kenttäkäyttöön
• Suunniteltu seuraaville seinämänpaksuuksille: DN50 – DN150/2 – 6", 1,6 – 2,7 mm ja DN200 – DN300/8 – 12",
2,0 – 4,5 mm
• Sisältää StrengThin™ 100 -valssisarjan
Käyttötiedot
Työkalut — suurin
putkikoon kapasiteetti
Putken
Malli
materiaali
Ruostumaton
RG3600
teräs

Putkikoko (DN) / nimellinen seinämänpaksuus
DN50

DN100

DN150

1,6 - 2,7 mm

DN200

DN250

DN300

2,0 - 3,4 mm

HUOMAUTUKSET
•

Valinnainen valssisarja saatavana seimänpaksuudelle DN200 – DN300/8 – 12", 3,5 – 4,5 mm.

•

Suunniteltu käytettäväksi vain ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien 1.4301/1.4307 (tyyppi 304/304L) tai 1.4401/1.4404 (tyyppi 316/316L)
kanssa standardin EN 10217-7 mukaisesti.

•

Integroitu syvyyden pysäytystoiminto. Käyttäjän ei tarvitse tehdä itse säätöjä.

2.0

SERTIFIOINTI/LISTAUKSET

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen

KATSO AINA TÄMÄN DOKUMENTIN LOPUSSA OLEVAT ILMOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT TUOTTEEN ASENNUSTA, HUOLTOA TAI TUKEA.

Järjestelmänro.

Sijainti

Tekniset tiedot

Kohta

Tekijä

Päivämäärä
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3.0

ERITTELYT

• Käyttölaitetta koskevat vaatimukset: REMS Amigo 2- tai valinnaisesti Ridgid™ 700 -käyttölaite
• Tehovaatimukset: 230 VAC 50/60-Hz

4.0

TARVIKKEET/OSAT
A

• Yksi (1) työkalun pääyksikkö
• Yksi (1) hydraulinen käsipumppu

B

• Yksi (1) hydraulisen käsipumpun kahva
• Yksi (1) käyttömoottori
• Yksi (1) valssisarja
• Yksi (1) turvajalkakytkin

C

• Yksi (1) GDC-StrengThin™ 100 Go/No-Go uran halkaisijan mittalanka

D

• Valinnainen RG3600-kolmijalka saatavana

5.0

MITAT
A

B

C

E
D

Mitat

A
mm
tuumaa
643
25.3

B
mm
tuumaa
521
20.5
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E

C
mm
tuumaa
343
13.5

D
mm
tuumaa
534
21.0
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E
mm
tuumaa
648
25.5

Työkalun
paino
kg
lb
29
55
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6.0

ILMOITUKSET

VAROITUS

Näiden ohjeiden ja varoitusten laiminlyönti voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
•

Lue kaikki käyttö- ja huolto-oppaan ohjeet ja työkalun varoitustarrat ennen kuin käytät tätä työkalua.

•

Käytä silmäsuojaimia, kypärää, turvakenkiä ja kuulonsuojaimia.

Jos sinulla on kysyttävää tämän työkalun turvallisesta ja asianmukaisesta käytöstä, ota yhteyttä Victaulic,
P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031, puhelin: 1-800-PICK VIC, sposti: pickvic@victaulic.com.

VAROITUS

Uritusrullat voivat murskata tai leikata
sormet ja kädet.

• Irrota työkalu aina sähköverkosta ennen
työkalun säätämistä.
• Varmista ennen putken uritusta, että suojus
on säädetty oikein.
• Kätesi ovat lähellä uritusrullia, kun laitat putken
urituslaitteeseen ja poistat sen. Pidä kätesi
poissa uritusrullien ja putken vakauttajan rullan
läheisyydestä laitteen käytön aikana.
• Älä koskaan laita käsiäsi putken päiden sisälle
tai kurkota putken tai urituslaitteen ylitse
käytön aikana.
• Älä koskaan urita putkea, joka on käyttö- ja
huolto-oppaassa lueteltuja suosituspituuksia
lyhyempi.
• Älä koskaan pukeudu löysiin vaatteisiin,
käsineisiin tai mihinkään muuhun,
joka voi takertua liikkuviin osiin.
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7.0

VIITEMATERIAALIT

TM-RG3600: Operating and Maintenance Instructions Manual
TM-VAPS112: Vic-Easy Pipe Stand O&M Style VAPS 112 Manual
25.13: StrengThin™ 100 Roll Groove Specifications
29.01: Terms and Conditions/Warranty

Käyttäjän vastuu tuotteen valinnasta ja sopivuudesta
Jokainen käyttäjä kantaa itse lopullisen vastuun päättäessään, sopivatko Victaulic-tuotteet
aiottuihin käyttötarkoituksiin huomioiden alan standardit, projektikohtaiset vaatimukset,
voimassa olevat rakennusmääräykset sekä Victaulicin ohjeet liittyen tuotteiden käyttöön,
huoltoon, käyttöturvallisuuteen ja varoituksiin. Mikään tässä tai muussa asiakirjassa annettu
suositus, neuvo tai lausunto tai mikään Victaulicin työntekijän antama suullinen suositus,
neuvo tai lausunto ei muuta, muokkaa, korvaa tai poista Victaulic Companyn tavanomaisia
myyntiehtoja, asennusohjeita tai tätä vastuuvapauslauseketta.

Huomautus
Tämän tuotteen valmistaa Victaulic tai se valmistetaan Victaulicin määrityksien mukaisesti.
Kaikki tuotteet on asennettava tällä hetkellä voimassa olevien Victaulicin asennusohjeiden
mukaisesti. Victaulic pidättää oikeuden tuotteita, malleja ja standardilaitteita koskeviin
muutoksiin siitä erikseen ilmoittamatta ja ilman niihin liittyviä velvollisuuksia.
Asennus
Noudata aina tuotetta asentaessasi Victaulicin asennuskäsikirjassa tai asennettavan
tuotteen asennusohjeissa annettuja neuvoja. Jokaisen toimitetun Victaulic-tuotteen
mukana toimitetaan asennuskäsikirja, joka sisältää täydelliset asennus- ja kokoamisohjeet.
Asennuskäsikirjat ovat saatavilla PDF-muodossa verkkosivuillamme osoitteessa
www.victaulic.com.

Immateriaalioikeudet
Mitkään tämän asiakirjan sisältämät lausunnot liittyen materiaalien, tuotteiden, palvelujen tai
asennusten mahdolliseen tai ehdotettuun käyttöön eivät myönnä mitään lisenssiä Victaulicin
tai sen tytäryhtiöiden tai yhtiökumppaneiden patentti- tai immateriaalioikeuksien nojalla.
Mitään tällaisia materiaaleihin, tuotteisiin, palveluihin tai asennuksiin liittyviä lausuntoja
ei myöskään voida pitää suosituksena rikkoa mitään patentti- tai immateriaalioikeuksia.
Termit “patentoitu” tai “patentti vireillä” tarkoittavat suunnittelupatentteja, käyttömalleja tai
patenttihakemuksia koskien tuotteita ja/tai käyttötapoja, joita käytetään Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.
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Takuu
Katso nykyisen hinnaston takuuosio tai ota yhteys Victauliciin saadaksesi lisätietoja.
Tavaramerkit
Victaulic ja kaikki muut Victaulic-brändit ovat Victaulic Companyn ja/tai sen tytäryhtiöiden
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
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