Victaulic® valserillingsverktøy for rør
RG3210

24.18-NOB

1.0 PRODUKTBESKRIVELSE
Rillingsegenskaper
• 2 – 12"/60,3 mm – 323,9 mm
Bruksområder
• Hydraulisk drevet verktøy til bruk på verksted eller i felten
• Anti-utvidelse rillingsegenskap for å unngå utvidelse av rørender1
Ytelse2
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1		Bruk

kun anti-utvidelse rillevalsene som følger med verktøyet. Alternative Victaulic rillevalser eller deler fra andre produsenter må ikke brukes sammen
med RG3210 rilleverktøyet.

2		Maksimumsverdier

for stålrør er begrenset til 180 BHN (Brinell hardhetstnummer) og under.

Hastighet: 32 o/min
Maksimum arbeidstrykk: 8000 kg
Maksimum oljesylindertrykk: 40 MPa

LES ALLTID EVENTUELLE MERKNADER SIST I DETTE DOKUMENTET ANGÅENDE INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD OG STØTTE FOR DETTE PRODUKTET.
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2.0 SERTIFISERING/LISTEOPPFØRINGER

Dette produktet er designet og produsert under Victaulics kvalitetstyringssystem, slik som sertifisert av LPCB i
samsvar med ISO-9001:2008.

3.0 SPESIFIKASJONER
Krav til drev: Selvstendig
Strømkrav:
• 220 V, 1,5 KW, 50 Hz/60 Hz, en-fase
• RG3210 kan også leveres for bruk med ulike globale spenninger
• Kontakt Victaulic for detaljer
Oljetankens kapasitet: 150 ml

4.0 TILBEHØR/KOMPONENTER
• Ett (1) verktøy med motor og hydraulisk pumpehåndtak
• En (1) fotbryter
• Ett (1) PS3210 rørstativ
• En (1) valsesett-enhet med fem (5) valser. Disse 5 valsene er: 2" – 76,1 mm nedre valse, 3" – 6" nedre valse,
8" – 12" nedre valse; 2" – 6" øvre valse og 8" – 12" øvre valse.
• To (2) håndbøker for bruk og vedlikehold
MERKNADER
Det er nødvendig å bruke Victaulic rørstativ PS3210 for at RG3210 skal kunne fungere på riktig måte.
Valse-settene for RG3210 er ikke kompatible med andre Victaulic rilleverktøy.

5.0 DIMENSJONER
RG3210 verktøy
A

B

C

Dimensjoner
A
mm
tommer
1100
43

B
mm
tommer
1300
51
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C
mm
tommer
820
32

Verktøy
vekt
kg
lb
137
302
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6.0 MERKNADER
ADVARSEL

Hvis instruksjoner og advarsler ikke tas hensyn til, kan det resultere i at noen blir drept eller alvorlig skadet,
og i skader på eiendom.
•

Les alle instruksjonene i TM-RG3210 håndboken for bruk og vedlikehold og på alle advarselsetikettene
på verktøyet før oppsett, bruk og service av RG3210 valserillingsverktøyet.

•

Bruk vernebriller, vernehjelm, vernesko og hørselsvern når du arbeider i nærheten av verktøyet.

7.0 REFERANSEMATERIALE
TM-RG3210: RG3210 håndbok for bruk og vedlikehold
25.01: Original Groove System (OGS) rillespesifikasjoner

Brukerens ansvar for valg av riktig produkt
Hver bruker har det endelige ansvaret for å avgjøre om et Victaulic produkt egner seg
til det planlagte formålet med hensyn til industristandarder og prosjektspesifikasjoner,
og gjeldende byggeregler og relaterte forskrifter samt instruksjonene fra Victaulic angående
ytelse, vedlikehold, sikkerhet og advarsler. Ikke noe av innholdet i dette eller andre
dokumenter eller muntlige anbefalinger, råd eller meninger fra en ansatt hos Victaulic,
kan endre, variere, erstatte eller kansellere vilkår i Victaulic Companys standard
salgsbetingelser, installasjonsveiledning eller i denne ansvarsfraskrivelsen.

Merk
Dette produktet skal produseres av Victaulic eller i henhold til spesifikasjoner fra Victaulic.
Alle produkter skal installeres i samsvar med gjeldende installasjons-/monteringsinstruksjoner
fra Victaulic. Victaulic forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner,
design og standardutstyr uten varsel og uten å pådra seg forpliktelser.
Installasjon
Se alltid Victaulic installasjonshåndboken eller installasjonsinstruksjonene for produktet som
installeres. Håndbøker med komplette installasjons- og monteringsdata følger med hver
forsendelse av Victaulic-produkter, og fås i PDF-format på vårt nettsted på www.victaulic.
com.

Intellektuell eiendomsrett
Ingen påstander i dette dokumentet angående mulig eller foreslått bruk av materialer,
produkter, service eller design, er beregnet på eller skal brukes til å innvilge lisenser under
patenter eller annen intellektuell eiendomsrett som tilhører Victaulic eller noen av deres
datterselskaper eller tilknyttede selskaper som dekker slik bruk eller design, eller som en
anbefaling for bruk av slikt materiale, produkt, service eller design hvis dette er brudd på en
patent eller annen intellektuell eiendomsrett. Uttrykket «Patentbeskyttet» eller «Patentanmeldt»
henviser til design eller brukspatenter eller patentsøknader for gjenstander og/eller
bruksmetoder i USA og/eller i andre land.
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Garanti
Se avsnittet om garanti i den gjeldende prislisten eller kontakt Victaulic for mer informasjon.
Varemerker
Victaulic og alle andre Victaulic merker er varemerker eller registrerte varemerker som
tilhører Victaulic Company og/eller deres tilknyttede enheter, i USA og/eller i andre land.
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