Narzędzie do walcowania rowków Victaulic® StrengThin™ 100
Model RG3600

1.0

24.08-POL

OPIS PRODUKTU

Wykonywanie rowkowania
•• Profil rowka DN50 – DN300/2 – 12" StrengThin™ 100
Zastosowanie
•• Przenośne i lekkie narzędzie do rowkowania
•• Przeznaczone do wykonywania rowków DN50 – DN150/2 – 6", grubość ścianki 1,6 – 2,7 mm i DN200 – DN300/8 – 12",
grubość ścianki 2,0 – 4,5 mm
•• Z zestawem walców StrengThin™ 100
Wydajność
Parametry znamionowe
narzędzia — maksymalne
wielkości rur
Model

Materiał rury

RG3600

Stal nierdzewna

Rozmiar rur (DN)/ nominalna grubość ścianki
DN50

DN100

DN150

DN200

1,6 - 2,7 mm

DN250

DN300

2,0 - 3,4 mm

UWAGI
•• Dostępny opcjonalny zestaw walców do DN200 – DN300/8 – 12", grubość ścianki 3,5 – 4,5 mm.
•• Zaprojektowany wyłącznie dla rur ze stali nierdzewnej 1.4301/1.4307 (Typ 304/304L) lub 1.4401/1.4404 (Typ 316/316L) zgodnie z normą EN 10217-7.
•• Zintegrowany ogranicznik głębokości. Nie jest wymagana regulacja.

2.0

CERTYFIKATY/ATESTY

Zgodność z dyrektywą maszynową 2006/42/WE

ZAWSZE NALEŻY SPRAWDZAĆ INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA KOŃCU TEGO DOKUMENTU, ODNOSZĄCE SIĘ DO MONTAŻU,
KONSERWACJI I POMOCY TECHNICZNEJ DLA PRODUKTU.

Nr systemowy

Lokalizacja

Sekcja spec.

Paragraf

Przedstawił

Data

Zatwierdził

Data
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3.0

SPECYFIKACJE

•• Wymagania dotyczące napędu: REMS Amigo 2, może być zastosowany opcjonalny napęd Ridgid™ 700
•• Wymagane zasilanie: 230 VAC 50/60 Hz

4.0

AKCESORIA/ KOMPONENTY
A

•• Jeden (1) zespół głowicy
•• Jeden (1) zespół ręcznej pompy hydraulicznej

B

•• Jeden (1) uchwyt ręcznej pompy hydraulicznej
•• Jeden (1) silnik napędowy
•• Jeden (1) zestaw walców
•• Jeden (1) nożny wyłącznik bezpieczeństwa

C

•• Jeden (1) sprawdzian średnicy rowka typu „przechodzi/nie przechodzi” GDC-StrengThin™ 100
•• Dostępny jest opcjonalny zestaw trójnogu RG3600

D

5.0 WYMIARY
A

B

C

E
D

Wymiary

A
mm
cale
643
25.3

B
mm
cale
521
20.5
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E

C
mm
cale
343
13.5

D
mm
cale
534
21.0
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E
mm
cale
648
25.5

Masa
narzędzia
kg
funty
29
55
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6.0

INFORMACJE

OSTRZEŻENIE

Niezastosowanie się do tych instrukcji i ostrzeżeń może spowodować poważne obrażenia ciała.
•• Przed przystąpieniem do obsługi narzędzia należy przeczytać wszystkie wskazówki podane w tej instrukcji
obsługi oraz wszystkie etykiety umieszczone na narzędziu.
•• Zawsze nosić kask, okulary ochronne, obuwie ochronne i ochronniki słuchu.
W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa i właściwej obsługi narzędzia prosimy o kontakt z Victaulic, P.O. Box 31,
Easton, Pensylwania 18044-0031, tel: 1-800-PICK VIC, e-mail: pickvic@victaulic.com.

OSTRZEŻENIE

Walce rowkujące mogą zmiażdżyć
lub uciąć palce i dłonie.

• Zawsze odłączać narzędzie od zasilania
elektrycznego przed wykonaniem
jakichkolwiek regulacji.
• Sprawdzić, czy osłona jest prawidłowo
ustawiona przed rozpoczęciem rowkowania.
• Podczas zakładania i zdejmowania rury
ręce znajdują się blisko walców rowkujących.
Trzymać ręce z dala od walców rowkujących
i rolki stabilizatora podczas pracy.
• Nigdy nie sięgać do wnętrza rury ani nie
wychylać się przez narzędzie lub rurę
podczas obsługi narzędzia.
• Nigdy nie należy rowkować rur o
długościach krótszych niż przedstawione
w instrukcji obsługi o konserwacji.
• Nigdy nie nosić luźnych ubrań, luźnych
rękawic ani innych części garderoby, które
mogą wkręcić się w poruszające się elementy
narzędzia.
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7.0

MATERIAŁY REFERENCYJNE

TM-RG3600: Instrukcja obsługi i konserwacji
TM-VAPS112: Instrukcja obsługi stojaka do rur Vic-Easy O&M typu VAPS 112
25.13: Specyfikacja rowków walcowanych StrengThin™ 100
29.01: Zasady i warunki/ gwarancja

Odpowiedzialność użytkownika za wybór odpowiedniego produktu
Każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór odpowiedniego produktu Victaulic
do danego zastosowania zgodnie z normami branżowymi i specyfikacją projektową, kodami
budowlanymi i przepisami, a także zgodnie z instrukcjami wydajności, konserwacji, bezpieczeństwa
i ostrzeżeniami firmy Victaulic. Nic w tym lub innych dokumentach, żadne rekomendacje ustne,
porady lub opinie pracowników Victaulic nie zmieniają, nie zastępują ani nie uchylają żadnego
zapisu standardowych warunków sprzedaży, instrukcji montażu lub niniejszego zastrzeżenia
firmy Victaulic.

Uwaga
Niniejszy produkt zostanie wyprodukowany przez firmę Victaulic lub zgodnie ze specyfikacjami
firmy Victaulic. Wszystkie produkty muszą zostać zamontowane zgodnie z aktualnymi instrukcjami
instalacji/montażu firmy Victaulic. Firma Victaulic zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji
produktu, konstrukcji i standardowego wyposażenia bez powiadomienia oraz bez żadnych
zobowiązań.
Montaż
Zawsze należy zapoznać się z podręcznikiem montażu Victaulic lub instrukcją montażu danego
produktu. Podręcznik jest dołączony do każdej dostawy produktów Victaulic z danymi dotyczącymi
montażu i dostępny jest także w formacie PDF na stronie internetowej www.victaulic.com.

Prawa do własności intelektualnej
Żadne stwierdzenie znajdujące się w niniejszym dokumencie dotyczące możliwości zastosowania
dowolnego materiału, produktu, usługi lub projektu nie stanowi przyznania jakiejkolwiek gwarancji
podlegającej przepisom prawa patentowego lub innych praw własności intelektualnej firmy
Victaulic lub jej podmiotów zależnych dotyczących zastosowania lub projektu nie stanowi też
rekomendacji zastosowania takich materiałów, produktów, usług lub projektu naruszających
jakikolwiek patent lub inne prawo własności intelektualnej. Terminy „opatentowany” lub „złożony
wniosek patentowy” odnoszą się do patentów wzorów przemysłowych lub użytkowych lub
wniosków patentowych dla wyrobów i/lub sposobów użytkowania w USA i/lub innych krajach.
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Gwarancja
Aktualny cennik można znaleźć w części poświęconej gwarancji lub skontaktować
się z firmą Victaulic.
Znaki towarowe
Victaulic i inne oznaczenia Victaulic są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Victaulic Company i/lub jej spółek zależnych w USA i/lub innych krajach.
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