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KONTROLLERA ALLTID OM DET FINNS MEDDELANDE I SLUTET AV DET HÄR DOKUMENTET ANGÅENDE PRODUKTENS INSTALLATION, UNDERHÅLL ELLER SUPPORT.

1.0 PRODUKTBESKRIVNING

Rillningskapacitet
• DN50 – DN300/2 – 12" StrengThin™ 100 rillningsprofil

Tillämpning
• Bärbar lätt rillare för fältanvändning

• Konstruerad för rillning av DN50 – DN150/2 – 6", 1,6 – 2,7 mm väggtjocklek och DN200 – DN300/8 – 12",  
2,0 – 4,5 mm väggtjocklek

• Levereras med StrengThin™ 100 rullsatser

Prestanda 

Verktygsvärden — max. 
rördimension

Rördimension (DN)/väggtjocklek

Modell Rörmaterial DN50 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300

RG3600 Rostfritt stål 1,6 – 2,7 mm   2,0 – 3,4 mm 

ANMÄRKNINGAR

• Alternativ rullsats finns för DN200 – DN300/8 – 12", 3,5 – 4,5 mm väggtjocklek.

• Konstruerad för användning på enbart 1.4301/1.4307 (304/304L) eller 1.4401/1.4404 (316/316L) rostfritt stålrör enligt SS-EN 10217-7.

• Integrerat djupstopp. Ingen justering av operatören behövs.

2.0 CERTIFIERING/LISTNINGAR

Uppfyller maskindirektiv 2006/42/EC

 

Victaulic® StrengThin™ 100 rillrullare
Modell RG3600 24.08-SWE
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Inlämnat av Datum

Specifikationsavsnitt Stycke

Godkänd Datum
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3.0 SPECIFIKATIONER

• Krav på drivenhet: REMS Amigo 2, alternativt Ridgid™  700 drivenhet kan användas. 

• Effektbehov: 230 VAC 50/60 Hz

4.0 TILLBEHÖR/KOMPONENTER

• Ett (1) verktygshuvud

• En (1) hydraulhandpump

• Ett (1) hydraulhandpumphandtag

• En (1) drivmotor

• En (1) rullsats

• En (1) säkerhetsfotbrytare

• En (1) GDC-StrengThin™ 100 Go/No-Go spårdiameterkabel

• Tillvalet stativ RG3600 finns att beställa

5.0 DIMENSIONER

E

D

C

A

B

E

D

C

A

B

Dimensioner

Verktygsvikt 
A B C D E

mm  
 tum

mm  
 tum

mm  
 tum

mm  
 tum

mm  
 tum

kg  
 lb

643 521 343 534 648 29
25.3 20.5 13.5 21.0 25.5 55
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6.0 MEDDELANDEN

 VARNING

Underlåtenhet att följa instruktioner och varningar kan resultera i allvarliga personskador.

• Läs alla instruktioner i denna handbok och alla varningsdekaler på verktyget innan du använder verktyget eller 
utför service av det.

• Bär skyddsglasögon, skyddshjälm, skyddsskor och hörselskydd.

Om du har frågor om säker och korrekt funktion av verktyget, kontakta Victaulic, P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031, 
Telefon: 1-800-PICK VIC, E-post: pickvic@victaulic.com.

Rillrullar kan krossa eller kapa av �ngrar 
och händer.
• Koppla alltid bort verktyget från strömkällan
 innan du justerar ett verktyg.
• Kontrollera att skyddet är rätt justerat innan 
 du rillar röret.
• Lastning/avlastning av rör gör att  händerna  
 kommer nära rullarna. Håll händerna borta 
 från rillrullarna och rullen på rörstabilisatorn  
 under arbetet.
• Stoppa aldrig in händerna i rörändar eller  
 över verktyget eller röret under arbetet.
• Rilla aldrig rör kortare än de längder som  
 rekommenderas i handboken för använd  
 ning och underhåll.
• Bär aldrig löst sittande kläder, handskar 
 eller. något annat som kan trassla in sig 
 i de rörliga delarna.

2244 Rev. D R007276LBL
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Användarens ansvar för val av produkt och dess lämplighet
Varje användare ansvarar för utvärderandet av Victaulic-produkternas lämplighet 
för en viss slutanvändning i enlighet med industristandarder och projektspecifikationer, 
gällande bygglagar och motsvarande föreskrifter samt Victaulics instruktioner 
om prestanda, underhåll, säkerhet och varningar. Inget i detta eller något annat 
dokument, eller genom muntliga rekommendationer, råd eller åsikter från någon 
Victaulic- anställd ska anses kunna ändra, variera, ersätta eller åsidosätta någon 
bestämmelse i Victaulic Company standard försäljningsvillkor, installationsguide 
eller den här friskrivningsklausulen.

Immateriella rättigheter
Inget uttalande häri gällande en möjlig eller föreslagen användning av något material, 
produkt, tjänst eller design är att anse som eller ska användas för att bevilja en licens 
under något patent eller övrig immateriell rättighet tillhörande Victaulic eller något 
av dess dotterbolag eller filialer som täcker sådan användning eller design, eller 
som rekommendation för användning av sådant material, produkt, tjänst eller design 
som bryter mot något patent eller immateriell rättighet. Termerna "Patenterad" eller 
"Patentsökt" gäller design- eller användningspatent eller patentanvändningar för artiklar 
och/eller metoder som används i USA och/eller andra länder.

Anmärkning
Den här produkten ska tillverkas av Victaulic eller enligt Victaulic specifikationer. 
Alla produkter ska installeras i enlighet med aktuella installations-/monteringsinstruktioner 
från Victaulic. Företaget Victaulic förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer, 
former och standardutrustningar utan föregående meddelande och förpliktelser.

Installation
Läs alltid igenom Victaulic installationshandbok eller installationsinstruktioner för produkten 
som du installerar. Handböckerna ingår i varje leverans av Victaulic- produkter 
och ger en komplett information om installation och montering och finns tillgängliga 
i PDF- format på vår hemsida på www.victaulic.com.

Garanti
Se garantiavsnittet i gällande prislista eller kontakta Victaulic för information.

Varumärken
Victaulic och alla övriga Victaulic-märken är varumärken eller registrerade varumärken 
som tillhör företaget Victaulic, och/eller dess filialer i USA och/eller andra länder.

7.0 REFERENSMATERIAL
25.13: StrengThin™ 100 rillspecifikationer

29.01: Villkor/Garanti

TM-RG3600: Bruksanvisning och underhållshandbok

TM-VAPS112: Vic-Easy rörstativ, bruks- och skötselhandbok, VAPS 112
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