
GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

RG3600 Rolgroefgereedschap voor buizen

TM-RG3600-DUT

WAARSCHUWING

Vertaling van de originele instructies

 WAARSCHUWING
Het niet-naleven van deze instructies en waarschuwingen kan leiden 
tot ernstig persoonlijk letsel, materiële schade en/of schade aan 
het product.

• Lees, voordat u rolgroefgereedschap gebruikt of enig onderhoud
ervan start, alle instructies in deze handleiding en alle
waarschuwingslabels op het gereedschap.

• Draag een veiligheidsbril, helm, veiligheidsschoenen
en gehoorbescherming als u met deze machine werkt.

• Bewaar deze gebruiks- en onderhoudshandleiding op een plaats
waar ze beschikbaar is voor alle gebruikers van deze machine.

Indien u bijkomende kopieën nodig hebt van documentatie of vragen wilt stellen betreffende  
de veilige installatie en bediening van dit gereedschap, neem dan contact op met Victaulic, P.O. 
Box 31, Easton, PA 18044-0031, VS, telefoon: 1-800-PICK VIC, e-mail: pickvic@victaulic.com.
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GEVARENIDENTIFICATIE
Hieronder vindt u de bepalingen voor de 
identificatie van de diverse gevarenniveaus .

Dit veiligheidswaarschuwingssymbool 
duidt op belangrijke 
veiligheidsberichten . Als u dit 
symbool ziet, wees dan voorzichtig 

zodat u geen letsel oploopt . Lees het volgende 
bericht aandachtig en zorg ervoor dat u dit goed 
begrijpt .

 GEVAAR
• Het gebruik van het woord “GEVAAR” 

identificeert een onmiddellijk gevaar 
met erg waarschijnlijk de dood of ernstig 
persoonlijk letsel als gevolg indien 
de instructies, inclusief de aanbevolen 
voorzorgsmaatregelen, niet worden gevolgd.

 WAARSCHUWING
• Het gebruik van het woord 

“WAARSCHUWING” duidt op de 
aanwezigheid van gevaren of onveilige 
praktijken die kunnen leiden tot de 
dood of ernstig persoonlijk letsel als 
de instructies, inclusief de aanbevolen 
voorzorgsmaatregelen, niet worden gevolgd.

 OPGELET
• Het gebruik van het woord “OPGELET” 

duidt op mogelijke gevaren of onveilige 
praktijken die kunnen leiden tot 
persoonlijk letsel en beschadigingen 
van producten of eigendommen als 
de instructies, inclusief de aanbevolen 
voorzorgsmaatregelen, niet worden 
nageleefd.

KENNISGEVING
• Het gebruik van het woord 

“KENNISGEVING” duidt op speciale 
instructies die belangrijk zijn, maar 
niets te maken hebben met gevaren.

INSTRUCTIES VOOR 
EEN VEILIGE BEDIENING
De RG3600 rolgroefmachine is alleen 
bedoeld voor het rolgroeven van buizen . 
Elke gebruiker moet deze instructies gelezen 
en begrepen hebben VOORDAT hij/zij met 
het rolgroefgereedschap werkt . Deze handleiding 
beschrijft de veilige werking van het gereedschap,  
inclusief de instelling en het onderhoud . 
Elke gebruiker moet vertrouwd zijn met 
de werking, de toepassingen en de beperkingen 
van het gereedschap . Er moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan het lezen en begrijpen van 
de info over de gevaren, waarschuwingen en 
opmerkingen in deze handleiding .
Om dit gereedschap te kunnen gebruiken, 
moet de gebruiker handig zijn, over mechanische  
vaardigheden beschikken en moet hij/zij 
op een veilige manier werken . Hoewel deze 
gereedschappen zijn ontworpen en gefabriceerd 
voor een veilige en betrouwbare werking, is het 
moeilijk om te anticiperen op alle combinaties 
van omstandigheden die in een ongeval kunnen  
resulteren . De volgende instructies zijn 
aanbevolen voor de veilige bediening van deze 
gereedschappen . De gebruiker moet de veiligheid 
altijd vooropstellen bij iedere fase van het gebruik, 
inclusief tijdens het instellen en het onderhoud . 
Het is de verantwoordelijkheid van de huurder 
of gebruiker van deze gereedschappen om te 
controleren of alle gebruikers deze handleiding 
gelezen hebben en de bediening ervan volledig 
begrepen hebben .
Bewaar deze handleiding op een schone, 
droge plaats waar deze altijd beschikbaar is . 
Op verzoek zijn bijkomende kopieën van deze 
handleiding verkrijgbaar bij Victaulic .

 GEVAAR
1.  Vermijd om het gereedschap te gebruiken 

in potentieel gevaarlijke omgevingen. 
Het gereedschap niet blootstellen aan 
regen en het niet gebruiken op vochtige 
of natte plaatsen . Gebruik het gereedschap 
niet op hellende of oneffen oppervlakken . 
Houd de werkomgeving goed verlicht . 
Voorzie voldoende ruimte om correct met 
het gereedschap te kunnen werken .

2.  Aard de elektrische aandrijving 
om de gebruiker tegen elektrische 
schokken te beschermen. Controleer 
ofde elektrische aandrijving aangesloten 
is op een intern geaarde elektrische bron .
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3.  Koppel de stroomkabel af van de elektrische 
bron voordat u onderhoud aan het 
gereedschap uitvoert. Alleen geautoriseerd 
personeel mag het gereedschap onderhouden .  
Koppel de stroomkabel altijd los van de 
elektrische bron voordat u onderhoud aan 
het gereedschap uitvoert of voordat u het 
gereedschap afstelt .

 WAARSCHUWING

1.  Voorkom letsel aan uw rug. Gebruik altijd 
geschikte heftechnieken als u aan de 
gereedschaponderdelen werkt .

2.  Draag passende kleding. Draag nooit losse 
kleding, sierraden of iets anders dat verstrikt 
kan raken tussen de bewegende delen .

3. Draag beschermende items als u met 
gereedschappen werkt. Draag altijd een 
veiligheidsbril, een helm, veiligheidsschoenen 
en een gehoorbescherming (tijdens de 
groefprocessen kunnen geluidsniveaus 
tot 93,5 decibel ontstaan) .

4.  Blijft met handen en gereedschappen uit 
de buurt van de groefrollen tijdens het 
rolgroeven. Groefrollen kunnen vingers en 
handen pletten of snijwonden veroorzaken .

5.  Grijp tijdens de werking nooit in de 
buisuiteinden. De buisuiteinden kunnen 
scherp zijn en kunnen handschoenen 
en hemdsmouwen scheuren of snijwonden 
aan de handen veroorzaken .

6. Bedien het gereedschap alleen met een 
pedaal voor veilige bediening. De elektrische 
aandrijving moet worden bediend met een 
pedaal voor veilige bediening dat zich op 
een gemakkelijk toegankelijke plaats bevindt . 
Nooit over bewegende delen grijpen . Als het 
gereedschap niet over een pedaal voor veilige 
bediening beschikt, neem dan contact op 
met Victaulic .

7.  Vermijd verrekkingen. Zorg ervoor dat u 
altijd evenwichtig en stevig staat . Controleer 
of het pedaal voor veilige bediening goed 
toegankelijk is voor de gebruiker .

8.  Breng geen wijzigingen aan aan 
het gereedschap. Verwijder geen 
veiligheidsvoorzieningen of onderdelen 
die de prestaties van het gereedschap 
kunnen beïnvloeden .

 OPGELET
1.  De RG3600 is UITSLUITEND bedoeld voor 

het rolgroeven van buismaten, materialen 
en wanddiktes vermeld in het hoofdstuk 
“Gereedschapswaarden en rollenselectie”.

2.  Inspecteer de uitrusting. Controleer 
bewegende delen op obstructies voordat u 
het gereedschap gebruikt . Controleer of de 
gereedschapsonderdelen zijn geïnstalleerd 
en aangepast in overeenstemming met het 
hoofdstuk “Instelling van het gereedschap” . 
Controleer of correct op elkaar afgestemde 
rollensets zijn geïnstalleerd en of deze 
gesmeerd zijn .

3.  Blijf alert. Gebruik het gereedschap niet 
als u suf bent door een geneesmiddel 
of vermoeidheid .

4.  Houd bezoekers, stagiairs en toeschouwers 
uit de buurt van uw onmiddellijke werk-
omgeving. Alle bezoekers moeten altijd op  
een veilige afstand van de apparatuur blijven .

5.  Houd de werkzones schoon. Houd de 
werkzone rond het gereedschap vrij van 
alle hindernissen die de bewegingen van 
de gebruiker zouden kunnen beperken . 
Ruim alle gemorste materiaal op .

6.  Zet het werkstuk, de machine en de 
accessoires goed vast. Controleer of het 
gereedschap stabiel is . Zie het hoofdstuk 
“Instellen van het gereedschap” .

7.  Ondersteun het werkstuk. Ondersteun 
lange buizen met een buizensteun, 
in overeenstemming met het hoofdstuk 
“Lange buizen” .

8.  Forceer het gereedschap niet. Forceer 
het gereedschap of de accessoires niet om 
functies uit te voeren die de capaciteiten 
beschreven in deze handleiding overschrijden .  
Overbelast het gereedschap niet .

9.  Onderhoud het gereedschap zorgvuldig. 
Hou het gereedschap schoon om een propere 
en veilige werking te garanderen . Volg de 
instructies voor het afstemmen van rollensets 
en het smeren van gereedschapsonderdelen .

10.  Gebruik alleen de door Victaulic geleverde 
vervangingsonderdelen en accessoires. 
Het gebruik van enige andere onderdelen kan 
de garantie tenietdoen en kan resulteren in 
een onjuiste werking en gevaarlijke situaties . 
Zie de hoofdstukken “Informatie voor het 
bestellen van onderdelen” en “Accessoires” .

11.  Verwijder geen labels van het gereedschap. 
Vervang alle beschadigde of versleten labels .
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INLEIDING

KENNISGEVING
• Tekeningen en/of afbeeldingen in deze 

handleiding kunnen uitvergroot zijn 
ter verduidelijking.

• Het gereedschap en deze installatie-, 
onderhoudshandleiding bevatten 
handelsmerken, copyrights en/of patenten 
die de exclusieve eigendom zijn van 
Victaulic Company.

Het RG3600-rolgroefgereedschap is een 
halfautomatisch, hydraulisch aangedreven 
gereedschap voor het rolgroeven van buizen om 
gegroefde Victaulic-buisproducten te bekomen . 
Het standaard gereedschap is voorzien van 
rollensets die geschikt zijn voor het groeven 
van roestvaste stalen buizen met afmetingen 
van 60,3–168,3 mm en 216,3–323,9 mm, 
en een wanddikte van 2,0–3,4 mm . Optionele 
rollen voor het groeven van roestvaste stalen 
buizen van 216,3-323,0 mm met een wanddikte 
van 3,5-4,5 mm moeten afzonderlijk worden 
besteld . Rollensets zijn gemarkeerd met de 
afmeting en het onderdeelnummer en hebben 
een blauwe kleurcodering om te identificeren 
dat ze specifiek geschikt zijn voor het RG3600-
systeem .

 OPGELET
• Deze machines mogen ALLEEN 

worden gebruikt voor het rolgroeven 
van buizen vermeld in de tabel 
“Gereedschapswaarden en rollenselectie” 
in deze handleiding.

• Controleer of de bovenste en onderste 
groefrollen een bij elkaar horende set 
vormen.

Niet-naleving van deze instructies kan het 
gereedschap beschadigen en kan tot een 
defect aan het product leiden, wat ernstig 
persoonlijk letsel en/of materiële schade 
kan veroorzaken.

INONTVANGSTNAME 
VAN HET GEREEDSCHAP

Het RG3600-rolgroefgereedschap wordt individueel 
op een pallet gezet en zit in een kartonnen koker 
die bestemd is voor herhaaldelijke verzending .  
Bewaar de originele container voor het terugsturen  
van gehuurde gereedschappen en accessoires .

Bevestig dat alle nodige onderdelen inbegrepen 
zijn bij ontvangst van het gereedschap . Als er 
enige onderdelen ontbreken, neem dan contact 
op met Victaulic .

INHOUD VAN DE CONTAINER

Aantal Beschrijving

1 Gereedschapskopassemblage

1 Hydraulische handpompassemblage

1 Hendel hydraulische handpomp

1 Aandrijfmotor

1
Rollenset voor roestvaststalen buis van  
60,3–168,3-mm (standaard - in de fabriek  
op het gereedschap gemonteerd)

1
Rollenset voor roestvaststalen buis van  
216,3–323,9-mm (standaard - in de fabriek op  
de zijkant van het gereedschap gemonteerd)

1 Pedaal voor veilige bediening

2 Gebruiks- en onderhoudshandleiding

1 GDC-   
Go/No-Go groefdiameterkabel
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STROOMVEREISTEN

 GEVAAR
• Controleer of de elektrische 

bron voorzien is van een 
correcte aarding om het 
risico van een elektrische 
schok te beperken.

• Koppel, voor het uitvoeren 
van enig onderhoud aan het 
gereedschap, de stroomkabel 
los van het stroomnet.

Niet-naleving van deze instructies kan leiden 
tot de dood of tot ernstig persoonlijk letsel.

Het RG3600-rolgroefgereedschap is uitgerust 
met een 230 VAC 50/60-Hz motor . De maximale 
opgenomen stroom bedraagt 8 A . Bovendien 
zijn de gereedschappen voorzien van een 
geaarde stekker .

De stroom moet aan de motor/aandrijving 
worden geleverd via een pedaal voor veilige 
bediening om de veilige werking te garanderen . 
Controleer of de motor/aandrijving correct 
geaard is volgens de plaatselijke wetgeving .

Als een verlengkabel nodig is, raadpleeg dan 
het hoofdstuk “Vereisten verlengkabels” .

VEREISTEN VERLENGKABELS

Als voorbedrade stopcontacten niet beschikbaar 
zijn en er een verlengkabel moet worden 
gebruikt, is het belangrijk om er een met 
de juiste dimensionering te gebruiken 
(bijv . een stroomkabel volgens de AWG-norm 
(American Wire Gauge)) . De selectie van het 
juiste type stroomkabel is gebaseerd op het 
vermogen van het gereedschap (amp) en 
de kabellengte (meter) . Het gebruik van een 
dunnere stroomkabel (mm²) dan vereist zal 
een aanzienlijke spanningsval aan de elektrische 
aandrijving of de motor van het gereedschap tot 
gevolg hebben als het gereedschap in werking 
wordt gesteld . Spanningsvallen kunnen schade 
veroorzaken aan de elektrische aandrijving of de 
motor van het gereedschap, wat kan resulteren 
in een onjuiste werking van het gereedschap . 
OPMERKING: Het is aanvaardbaar om een 
dikkere stroomkabel te gebruiken dan vereist .

De tabel hieronder vermeldt de aanbevolen 
kabeldikte (mm²) voor kabellengtes tot en met 
31 meter . Het gebruik van verlengkabels langer 
dan 31 meter moet worden vermeden .

Specificatie 
elektrische 
aandrijving 
volt/ampère

Kabellengte - meter

8 15 31

230 1,5 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2
8
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TERMINOLOGIE VAN HET GEREEDSCHAP

KENNISGEVING

• Tekeningen en/of afbeeldingen in deze handleiding kunnen uitvergroot zijn ter verduidelijking.

• Het gereedschap en deze installatie-, onderhoudshandleiding bevatten handelsmerken, 
copyrights en/of patenten die de exclusieve eigendom zijn van Victaulic.

Hydraulische
cilinder

Basisplaat

Elektrische aandrijving

Onderste rol/
hoofdas

Bescherming 
bovenste rol

Hydraulische
handpomp

Hendel

Hydraulische
klep handpomp

Pedaal

Het niet-naleven van deze instructies en waarschuwingen 
kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel, materiële schade 
en/of schade aan het product.
• Lees voorafgaand aan het installeren, gebruiken 
of onderhouden van buisbewerkingsgereedschap 
de gebruikersinstructies en alle waarschuwingslabels 
op het gereedschap.
• Draag een veiligheidsbril, helm, veiligheidsschoenen en 
gehoorbescherming als u in de buurt van gereedschappen 
werkt.

0567 Rev. D R031272LAB

Indien u bijkomende kopieën nodig hebt van documentatie, of vragen wilt stellen betreffende de veilige 
installatie en bediening van buisbewerkingsgereedschap, neem dan contact op met Victaulic, 
P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031, VS, telefoon: 1-800-PICK VIC, E-mail: pickvic@victaulic.com.

WAARSCHUWING

 3318 Rev. D                                     R040416LAB

BUISROTATIE

ALLEEN

LABELS MET BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE OP HET GEREEDSCHAP
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AFMETINGEN EN KENMERKEN VAN HET GEREEDSCHAP

Het gereedschap weegt 29 kilo . Het gereedschap omvat de kopassemblage 
en de handpompassemblage .

De geluidsdruk van het gereedschap is 85,5 dB(A), terwijl het geluidsvermogen 93,5 dB(A) 
bedraagt . Ale metingen werden gedaan met een elektrische Rems Amigo 2-aandrijving . 

OPMERKING: Geluidsmetingen zijn afhankelijk van de gebruikte elektrische aandrijving 
en zullen variëren op basis van de configuratie . Controleer steeds de documentatie  
van de fabrikant van de elektrische aandrijving .

508 mm

711 mm

546 mm
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SETUP VAN DE KOPASSEMBLAGE 
VAN HET GEREEDSCHAP

 WAARSCHUWING

• Gebruik altijd geschikte heftechnieken 
als u aan de assemblage van de 
gereedschapskop werkt.

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

1. Verwijder alle componenten uit de 
verpakking en bevestig dat alle nodige 
onderdelen aanwezig zijn . Zie het hoofdstuk 
"Inontvangstname van het gereedschap” .

2. Het gereedschap moet op een waterpas 
tafel of stevige basis worden geplaatst . 
Nadat een geschikte plaats is gekozen, 
moet het gereedschap van voor naar 
achter waterpas worden geplaatst en 
veilig via de basisplaat worden verankerd 
met bouten of klemmen . 

 OPMERKING: Als het gereedschap 
niet waterpas staat, kan dit het groeven 
beïnvloeden . Om te controleren of het 
gereedschap waterpas staat, plaatst u 
de waterpas op de hydraulische cilinder, 
zoals hierboven getoond . 

3. Kies een plaats voor het gereedschap 
en de buizensteun en houd rekening 
met het volgende:

 a. De vereiste stroomvoorziening 
(zie het hoofdstuk “Stroomvereisten”)

 b. Vereisten omgevingstemperatuur 
van -21º C tot 26º C

 c. Een waterpas basis voor het gereedschap 
en de buizensteun

 d. Voldoende ruimte voor het hanteren 
van de buislengten

 e. Voldoende vrije ruimte rond 
het gereedschap voor de afstelling 
en het onderhoud .

4. Steek de hendel van de handpomp 
in de hefboomarm van de hydraulische 
handpomp . Plaats de hendel van de 
handpomp met de hendelgreep naar 
buiten gericht . Vergrendel de hendel in 
deze positie met de bijgeleverde borgpen .
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SETUP VAN DE ELEKTRISCHE 
AANDRIJVING

 GEVAAR
• Sluit de stroom NIET aan tot 

u hiervoor de instructie krijgt.

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

1. Verwijder de borgplaat en de bout van 
de universele driver adapter aan de 
achterzijde van het gereedschap .

2. Verwijder de aandrijfbus van de universele 
aandrijfadapter .

3. Steek de aandrijfbus in de aandrijfmotor .

4. Schuif de aandrijfmotor over de universele 
aandrijfadapter tot de motor gelijkkomt 
met het achterste lager van de hoofdas .

5. Breng de borgplaat en de bout weer aan 
over de aandrijfmotor .
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6. De bout zekeren met een sleutel van 
19 mm . De bout niet overdraaien .

 WAARSCHUWING
• Gebruik de elektrische aandrijving NIET 

zonder een pedaal voor veilige bediening. 
Als het gereedschap niet over een pedaal 
voor veilige bediening beschikt, neem 
dan contact op met Victaulic.

Het gebruik van het gereedschap zonder 
een pedaal voor veilige bediening zou in 
ernstig persoonlijk letsel kunnen resulteren.

 GEVAAR
• Controleer of de 

elektrische bron voorzien 
is van een correcte 
aarding om het risico 
van een elektrische 
schok te beperken.

• Koppel, voor het 
uitvoeren van onderhoud 
aan het gereedschap, 
de stroomkabel los van 
het stroomnet.

Niet-naleving van deze instructies kan leiden 
tot de dood of tot ernstig persoonlijk letsel.

7. Sluit de Rems Amigo2-stroomkabel aan 
op het pedaal voor veilige bediening . 
Zie de gebruikshandleiding van de 
fabrikant van de elektrische aandrijving 
voor bijkomende informatie .

 Controleer of de schakelaar zich aan 
dezelfde kant van het gereedschap bevindt 
als de hendel van de handpomp, met 
voldoende ruimte voor een gemakkelijk 
gebruik en om struikelgevaar te vermijden .

8. Druk het pedaal voor veilige bediening in .  
Controleer of de onderste rol van de 
gebruiker weg draait, bekeken vanaf 
de voorkant van het gereedschap . 
(Zie afbeelding 2 op pagina 16 voor meer 
informatie .) Als de onderste rol naar de 
gebruiker toe draait, draai de rotatiering 
dan om zoals uitgelegd in stap 9 hieronder . 
Haal uw voet van het pedaal voor veilige 
bediening .

Rotatiering

9a. Kijk in welke positie de rotatiering 
onderaan de behuizing van  
de Rems-aandrijving staat .
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9b. De behuizing van de aandrijving heeft 
L (linker) en R (rechter) markeringen . 
Om de draairichting om te keren, 
de ring draaien om de pijl in lijn te brengen 
met de tegenoverliggende markering .

10. Controleer of het gereedschap stabiel is . 
Als het gereedschap waggelt, controleer 
dan of de klem of bouten correct zijn 
afgesteld en of het gereedschap waterpas 
staat . Als het waggelen aanhoudt, moet 
het gereedschap worden verzet naar 
een vlakkere plaats .

CONTROLES EN AFSTELLINGEN 
VOOR HET GEBRUIK
Elk Victaulic-rolgroefgereedschap is voor 
de verzending gecontroleerd, afgesteld en 
getest in de fabriek . Voor het gebruik van het 
gereedschap moeten de volgende controles en 
afstellingen gebeuren om de correcte werking 
van het gereedschap te controleren . Bovendien 
moet het gereedschap worden geïnspecteerd 
op schade die ontstaan kan zijn tijdens de 
verzending en de goederenbehandeling .

 GEVAAR
• Koppel, voor het aanpassen 

van de afstellingen 
van het gereedschap, 
de stroomkabel af van 
het stroomnet.

Een accidenteel opstarten van 
het gereedschap kan resulteren 
in ernstig persoonlijk letsel.

GROEFROLLEN

Controleer of de juiste rollenset is geïnstalleerd 
op het gereedschap voor de te groeven 
buisafmeting . Rollensets zijn gemarkeerd 
met de buisafmeting en het onderdeelnummer 
en hebben een blauwe kleurcodering . 
Zie het hoofdstuk “Gereedschapswaarden en 
rollenselectie” . Zie het hoofdstuk “Vervangen 
van de rollen” indien niet de juiste rollenset 
op het gereedschap is geïnstalleerd .

 OPGELET
• Controleer of de bouten en moeren die de 

rollen vasthouden goed zijn aangedraaid.

• Controleer of de bovenste en onderste 
groefrollen een bij elkaar horende set 
vormen.

Niet-naleving van deze instructies kan het 
gereedschap beschadigen en kan tot een 
defect aan het product leiden, wat ernstig 
persoonlijk letsel en/of materiële schade 
kan veroorzaken.
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BUISVOORBEREIDING

Voor een correcte werking van het gereedschap 
en de productie van groeven die voldoen 
aan de specificaties van Victaulic, moet aan 
de volgende richtlijnen worden voldaan .

1. Gebruik alleen recht afgezaagde buizen  
met  producten .

OPMERKING: Rolgroeven van een buis 
met schuin uiteinde zal resulteren in een 
onaanvaardbare verwijding of vernauwing .

2. Verheven interne of externe lasnaden 
en zomen moeten vlak geslepen worden 
met het buisoppervlak tot op 50 mm van 
de buisuiteinden .

3. Alle grove aanslag, vuil en ander vreemd 
materiaal moet van de interne en externe 
oppervlakken van de buisuiteinden worden 
verwijderd .

 OPGELET
• Voor een maximale levensduur van de 

groefrollen moet alle vreemd materiaal 
van de interne en externe oppervlakken 
van de buisuiteinden worden verwijderd.

Vreemd materiaal kan interfereren met 
de groefrollen of kan deze beschadigen, 
wat resulteert in lekken en materiële 
schade.

VEREISTEN INZAKE 
DE BUISLENGTE
RG3600-rolgroefgereedschappen kunnen korte 
buizen rolgroeven zonder dat een buizensteun 
hoeft te worden gebruikt . Zie het hoofdstuk 
“Korte buislengten” . 

Buislengten langer dan deze vermeld in Tabel 
1 op deze pagina (en tot 6 meter) moeten met 
een buizensteun ondersteund worden .

Buislengten vanaf 6 meter tot dubbele willekeurige 
lengten (circa 12 meter) moeten door twee 
buissteunen worden ondersteund .

KORTE BUISLENGTEN

 WAARSCHUWING
• Groefrollen kunnen vingers 

en handen pletten of 
snijwonden veroorzaken.

Breng nooit een groef aan 
in een buis die korter is dan 
de aanbevolen lengten die 
in deze handleiding vermeld 
staan.

Tabel 1 toont de minimale en maximale 
buislengten die zonder een buizensteun kunnen 
worden gegroefd . Zie het hoofdstuk “Groeven” 
voor instructies betreffende het groeven van 
korte buizen . Voor langere buizen dan deze 
vermeld in Tabel 1, zie het hoofdstuk “Lange 
buizen” .

KENNISGEVING
• Gegroefde buismoffen die korter zijn dan 

deze vermeld in Tabel 1 zijn beschikbaar 
bij Victaulic.
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Als een stuk buis nodig is dat korter is 
dan de minimumlengte in tabel 1, maak dan 
het voorlaatste stuk buis wat korter zodat het 
laatste stuk minstens de vereiste lengte heeft .

VOORBEELD: Om een sectie te eindigen is een 
roestvaststalen buis met diameter 273,0 mm 
van 6,2 m lang vereist en er zijn slechts lengten 
van 6,1 m beschikbaar . In plaats van een 
roestvaststalen buis met een lengte van 6,1 m 
en een roestvaststalen buis met een lengte van 
102 mm te rolgroeven, volgt u deze stappen:

1. Raadpleeg tabel 1 en merk op dat voor 
een roestvaststalen buis met een diameter 
van 273,0 mm de minimumlengte voor 
het rolgroeven 255 mm bedraagt .

2. Rolgroef een buislengte van 5,9 m 
en een van 255 mm . Zie het hoofdstuk 
"Lange buislengten" .

TABEL 1 - BUISLENGTEN GESCHIKT 
VOOR HET GROEVEN ZONDER GEBRUIK 
VAN EEN BUIZENSTEUN

Feitelijke  
buitendiameter  

van de buis

Lengte (millimeter)

Minimum Maximum

60,3 mm 203 914

76,1 mm 203 914

88,9 mm 203 914

114,3 mm 205 915

139,7 mm 205 815

168,3 mm 255 715

219,1 mm 255 610

273,0 mm 255 510

323,9 mm 305 460

LANGE BUISLENGTES

 OPGELET
• Voor lange buizen moet u controleren 

of de buizensteun correct is geplaatst.

• Dit gereedschap mag ALLEEN worden 
gebruikt voor het rolgroeven van buizen 
vermeld in de tabel “Gereedschapswaarden 
en rollenselectie” in deze handleiding.

• Raadpleeg altijd de tabel 
“Groefspecificaties” voor meer informatie.

Niet-naleving van deze instructie kan leiden 
tot een slechte werking van het product 
en kan materiële schade veroorzaken.

Bij het rolgroeven van een buis die de maximale 
lengte vermeld in tabel 1 overschrijdt, moet een 
buizensteun van het type met rollen gebruikt 
worden . De buizensteun van het type met rollen 
moet het gewicht van de buis aankunnen, terwijl 
de buis vrij moet kunnen draaien .

1. Controleer of het gereedschap stabiel staat . 
Zie het hoofdstuk “Instellen gereedschap” 
voor de nivelleringsvereisten .

Hartlijn 
gereedschap 

(waterpas)

Buislengte van 6 meter

3 m + 0,3 m - 0

1/2 to 1°

Pipe
Centerline

FIGUUR 1: BUISONDERSTEUNING

2. Plaats de buizensteun iets verder dan 
de helft van de buislengte vanaf het 
gereedschap . Zie bovenstaande tekening .
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Kant van 
de bediener

De buis moet 
in uurwijzerzin 

draaien

Hartlijn buis 
0 tot ½° Hartlijn 

gereedschap

Buislengte 
van 6 meter

FIGUUR 2: ZELFTREKKENDE HOEK

3. Plaats de buizensteun circa 0 - 1/2 graad 
naar links voor de zelftrekkende hoek . 
Zie bovenstaande tekening . OPMERKING: 
De tracking van rechts naar links moet 
minimaal worden gehouden . Het kan nodig 
zijn om minder dan een halve graad te 
gebruiken voor de zelftrekkende hoek .

4. Als het gereedschap correct is ingesteld 
op een waterpas vlak, maar het achterste 
uiteinde van de buis zich hoger bevindt 
dan het uiteinde dat wordt gegroefd, 
kan het zijn dat de buis niet zelftrekkend 
is . Zie het hoofdstuk “Instellen van het 
gereedschap” en de bovenstaande 
tekeningen voor de instelling van het 
gereedschap en de vereisten inzake 
de positionering van de buis .

5. Controleer voor het groeven of alle instructies  
in de vorige hoofdstukken van deze 
handleiding werden nageleefd .

GROEFBEWERKING

 GEVAAR
• Controleer of de 

elektrische bron voorzien 
is van een correcte 
aarding om het risico 
van een elektrische 
schok te beperken.

• Raadpleeg het hoofdstuk “Instructies voor 
een veilige bediening” in deze handleiding 
voordat u het gereedschap gebruikt.

Niet-naleving van deze instructies kan leiden 
tot de dood of tot ernstig persoonlijk letsel.

 OPGELET
• Dit gereedschap mag ALLEEN worden 

gebruikt voor het rolgroeven van buizen 
vermeld in de tabel “Gereedschapswaarden 
en rollenselectie” in deze handleiding.

Niet-naleving van deze instructie kan het 
gereedschap overbelasten, wat kan resulteren 
in een gereduceerde levensduur, beschadiging 
van het gereedschap of persoonlijk letsel.

1. Controleer voor het groeven of alle instructies 
in de vorige hoofdstukken van deze 
handleiding werden nageleefd .

2. Sluit de Rems Amigo2-stroomkabel aan op 
het pedaal voor veilige bediening . Zie de 
gebruikshandleiding van de fabrikant van 
de elektrische aandrijving voor bijkomende 
informatie .

 WAARSCHUWING
• De elektrische aandrijving moet worden 

bediend met een pedaal voor veilige 
bediening. Als de elektrische aandrijving 
niet werd geleverd met een pedaal voor 
veilige bediening, neem dan contact 
op met Victaulic.

Het gebruik van het gereedschap zonder een 
pedaal voor veilige bediening zou in ernstig 
persoonlijk letsel kunnen resulteren.
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3. Druk het pedaal voor veilige bediening in . 
Controleer of de onderste rol van de gebruiker 
weg draait, bekeken vanaf de voorkant van 
het gereedschap . Als de onderste rol naar de 
gebruiker toe draait, raadpleeg dan het hoofdstuk 
“Instelling van de elektrische aandrijving” voor 
instructies om de rotatie om te keren . Haal uw 
voet van het pedaal voor veilige bediening .

 WAARSCHUWING
Groefrollen kunnen vingers en 
handen pletten of snijwonden 
veroorzaken.

•   Koppel, voor het uitvoeren 
van alle afstellingen 
aan het gereedschap, 
de stroomkabel altijd 
los van het stroomnet.

• Het plaatsen en verwijderen van buizen 
zal uw handen dicht bij de rollen 
plaatsen. Houd uw handen uit de buurt 
van de groefrollen tijdens de werking.

• Controleer altijd of de rolbeschermingen 
gesloten zijn voor het groeven.

• Steek uw handen nooit in de buiseinden 
en reik nooit over het gereedschap tijdens 
de werking.

• Groef buizen altijd met een rotatie weg 
van de gebruiker.

• Breng nooit een groef aan in een buis 
die korter is dan de aanbevolen lengten 
die in deze handleiding vermeld staan.

• Draag nooit losse kleding, losse 
handschoenen of iets anders dat verstrikt 
kan raken tussen de bewegende delen.

4. Steek een stuk buis met de correcte 
afmeting en wanddikte over de onderste 
rol . Controleer of het buiseinde contact 
maakt met de stopflens van de onderste 
rol . De buis moet op de bovenkant van 
de rol rusten en mag niet scheeftrekken 
naar een van de kanten .

5. Controleer of de klep op de hydraulische 
handpomp gesloten is . Probeer zachtjes 
om de klep tegen uurwijzerzin te draaien 
om te controleren of de stoppin verdere 
beweging belet . 
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6. De gebruiker moet zich aan de kant 
van het pedaal voor veilige bediening/
van de hydraulische handpomp van 
het gereedschap bevinden . Pomp, terwijl 
de buis wordt ondersteund, met de hendel 
van de hydraulische handpomp om de 
bovenste rol in stevig contact te brengen 
met de buis .

7. Haal uw handen van de buis . Voor 
lange buislengten ondersteund met een 
buizensteun, moet u controleren of de buis 
correct afhelt en correct gepositioneerd is . 
Zie het hoofdstuk "Lange buislengten" .

 WAARSCHUWING
• Alle beschermingen moeten zich op hun 

plaats bevinden en moeten correct zijn 
afgesteld voordat het groeven begint.

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

8. Druk het pedaal voor veilige bediening 
in en houd dit ingedrukt .

9. Als de buis draait, start u het groefproces 
door op een traag en gestadig ritme met 
de hendel van de hydraulische handpomp 
te pompen . Controleer of de buis tegen 
de stopflens van de onderste rol aan blijft 
lopen . Als de buis niet tegen de stopflens 
van de onderste rol aan blijft lopen, haal 
dan uw voet van het pedaal voor veilige 
bediening en herpositioneer de buis .

KENNISGEVING
• Pomp niet te snel met de hendel van 

de hydraulische handpomp. De snelheid 
moet voldoende zijn om de buis te 
groeven en om een hoorbare, matige tot 
zware belasting op de motor/aandrijving 
uit te oefenen.

10. Ga verder met het groefproces tot 
de handpomp weerstand biedt tegen 
de beweging van de hendel .

11. Laat het pedaal voor veilige bediening 
los en haal uw voet van het pedaal .
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 WAARSCHUWING
• PLAATS uw handen NIET in het buiseinde 

of in de buurt van de groefrollen terwijl 
de buis nog draait.

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

12. Als er geen buizensteun wordt gebruikt, 
ondersteunt u de buis handmatig tijdens 
het verwijderen om te vermijden dat ze valt 
als ze uit het gereedschap wordt genomen .

 Open de klep op de hydraulische 
handpomp door deze tegen uurwijzerzin 
in te draaien om de buis vrij te geven . 
Verwijder de buis uit het gereedschap .

13. Koppel het gereedschap af van de elektrische 
stroombron als er geen bijkomend rolgroeven 
zal worden uitgevoerd .

14. Controleer zorgvuldig de groefdiameter 
(afmeting “C”) met de GDC-

  
Go/No-Go-groefdiameterkabel .

VERVANGEN VAN DE ROLLEN
Het RG3600-rolgroefgereedschap is ontworpen 
met rollen die geschikt zijn voor diverse 
buisafmetingen en die het overbodig maken 
om de rollen frequent te veranderen .

Als er een andere buisafmeting moet worden 
gegroefd, moeten de bovenste en onderste rollen 
worden vervangen . Raadpleeg het hoofdstuk 
“Gereedschapswaarde en rollenselectie” 
voor een correcte selectie van de rollen .

VERWIJDERING VAN DE BOVENSTE ROL

 GEVAAR
• Koppel het gereedschap 

altijd af van de stroombron 
voordat u de rollen verandert.

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

1. Til de bovenste rolbescherming op .
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2. Til de vergrendeling van de bovenste rolas op .

3. Houd de bovenste rol met een hand 
op zijn plaats,en gebruik uw andere 
hand om de bovenste as uit de voorkant 
van het gereedschap te trekken . Plaats 
de bovenste as op een veilige plaats .

4. Til de bovenste rol uit de behuizing van 
het gereedschap .
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VERWIJDERING VAN DE ONDERSTE ROL

1. Zet, met behulp van een sleutel van 24 mm, 
de moer en de onderlegring van de hoofdas 
los en verwijder deze . Leg deze op een 
veilige plaats .

2. Verwijder het onderste rolgeheel van de 
hoofdas door dit recht uit het gereedschap 
te trekken .

3. Verwijder de alternatieve bovenste rol 
van de opslagpin en vervang deze door 
de rol die net uit het gereedschap werd 
verwijderd .

INSTALLATIE VAN DE ONDERSTE ROL

1. Plaats de onderste rol over de hoofdas .

2. Herplaats de moer en de onderlegring 
van de hoofdas en haal deze aan . 
Haal de moer NIET te hard aan .
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INSTALLATIE VAN DE BOVENSTE ROL

1. Plaats de bovenste rol in de behuizing 
van het gereedschap .

2. Steek de bovenste as door de bovenste rol .

3. Sluit de vergrendeling van de as 
van de bovenste rol .

4. Sluit de bescherming van de bovenste rol .

5. De installatie van de rollenset is nu voltooid .  
Controleer voor het groeven of alle 
instructies in de vorige hoofdstukken 
van deze handleiding werden nageleefd .
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ONDERHOUD

 GEVAAR

• Schakel de 
stroomvoorziening van 
het gereeschap altijd 
uit voordat u enige 
afstellingen aan het 
gereedschap verandert of 
enig onderhoud uitvoert.

Niet-naleving van deze instructies kan leiden 
tot de dood of tot ernstige persoonlijke letsels.

Dit gedeelte legt uit hoe het gereedschap in 
goede staat van werking moet worden gehouden 
en geeft richtlijnen over de uitvoering van 
eventueel nodige reparaties . Vergeet niet dat 
preventief onderhoud tijdens de werking zichzelf 
zal terugbetalen door besparingen op reparatie- 
en werkingskosten .

De vervangingsonderdelen moeten bij Victaulic 
worden besteld om de correcte en veilige werking  
van het gereedschap te garanderen .

SMERING

Smeer het gereedschap na elke acht werkuren . 
Smeer de lagers van de bovenste rol altijd als 
de rollen worden vervangen . Zie het hoofdstuk 
“Aanbevolen smeermiddelen” voor het 
correcte vet .

1. Smeer de lagers van de bovenste rol telkens 
wanneer de rollen worden vervangen en na 
elke acht werkuren . Er is een smeernippel 
voorzien zoals hierboven getoond .

2. Smeer de lagers van de hoofdas via de 
smeernippel achter de verticale hoofdplaat, 
zoals hierboven getoond .
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CONTROLEREN EN BIJVULLEN 
VAN HET HYDRAULIEKOLIEPEIL 
IN DE HANDPOMP

Het hydrauliekoliepeil in de hydraulische 
handpomp moet minimaal om de zes maanden 
worden gecontroleerd (afhankelijk van het 
gereedschapsgebruik), of als het pompen 
sponzig aanvoelt .

1. Open de klep op de hydraulische handpomp 
door deze tegen uurwijzerzin in te draaien .

2a. Verwijder de hydrauliekolievulplug 
achteraan de hydraulische handpomp .

2b. Controleer het hydrauliekoliepeil . Voeg, 
indien nodig, hydrauliekolie die geschikt 
is voor krikken toe tot de onderzijde van 
de tapopening . Blijf olie bijvullen tot de 
vloeistof eruit begint te druppelen .

2c. Herplaats de vulplug voor de hydrauliekolie .

AANBEVOLEN SMEERMIDDELEN

KENNISGEVING
• De hieronder vermelde producten zijn 

alleen aanbevelingen. Victaulic promoot 
noch sponsort onderstaande fabrikanten 
en heeft er geen connecties mee.

• Altijd controleren of het vet of de olie 
geschikt is voor de beoogde dienst door 
het veiligheidsinformatieblad (SDS) van 
het product te raadplegen.

Lager- en glijlagervet – NLGI #2 Summer 
Grade Graphite Moly Base 
(EP-vet op lithiumbasis voor algemene doeleinden)

Fabrikant Product
BP Energrease LS-EP2

Gulf Oil International Gulf Crown EP 2

LUBRIPLATE Nr. 630-2

Exxon Mobile Corporation Mobilux EP2

Pennzoil Products Company Pennlith EP 712

Shell Alvania EP2

Chevron Multifak EP2

Hydrauliekolie 
(ISO Grade 22-hydrauliekolie, bestand tegen 
hoge druk, met anti-slijtagewerking/anti-
schuimeigenschappen)

Fabrikant Product
BP Energol HLP-HM 32

Gulf Oil International Harmony AW 32

LUBRIPLATE HO-32

Exxon Mobile Corporation Mobil DTE 20 Series

Pennzoil Products Company Pennzbell AW 32

Shell Tellus 32

Chevron Rando HD 32

OPMERKING: 
Energrease LS-EP en Energol HLP-HM zijn 
handelsmerken van BP p .l .c . 
Gulf is een geregistreerd handelsmerk van Gulf Oil 
International 
LUBRIPLATE is een geregistreerd handelsmerk 
van LUBRIPLATE Lubricants Company 
Mobilux en Mobil DTE zijn handelsmerken 
van de Exxon Mobile Corporation 
Pennzoil, Pennlith, en Pennzbell zijn geregistreerde 
handelsmerken van SOPUS Products 
Shell is een geregistreerd handelsmerk van Shell 
International Petroleum Company Limited (SIPC) 
Multifak en Rando zijn geregisteerde handelsmerken 
van Chevron Intellectual Property LLC
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PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
De buis blijft niet in 
de groefrollen.

Onjuiste buispositionering van lange buizen. Zie het hoofdstuk “Lange buislengten”.

De onderste rol en de buis draaien niet in uurwijzerzin. Zie het hoofdstuk “Instelling van de elektrische aandrijving”.

De buis stopt met draaien 
tijdens het groeven.

Er heeft zich vuil opgehoopt op de onderste rol. Verwijder de vuilaccumulatie van de onderste rol 
met een stijve draadborstel.

Versleten groefrollen. Inspecteer de onderste rol op een afgesleten slijtage 
kartelpatroon. Vervang de onderste rol als overdreven 
slijtage aanwezig is.

De motor/aandrijving is stilgevallen door overdreven 
pompen van de hydraulische handpomp.

Open de klep op de hydraulische handpomp om de buis vrij 
te geven. Sluit de klep op de hydraulische handpomp en ga 
verder met het groeven. Bedien de hydraulische handpomp 
op een matig ritme.

De automaat is aangesproken of een zekering 
is gesprongen in de stroomkring die de aandrijving 
van stroom voorziet.

Contacteer een geautoriseerde persoon om de elektrische 
bestanddelen en de kring te inspecteren en de automaat te 
resetten of de zekering te vervangen.

Tijdens het groeven klinkt 
er een luid geknars door 
de buis.

Incorrecte positionering van de buisondersteuning 
van lange buizen. De buis heeft te veel “tracking”.

Verplaats de buizensteun naar rechts. Zie het hoofdstuk 
“Groeven van lange buizen”.

Het buiseinde is niet recht afgezaagd. Zaag het buiseinde recht af.

De buis wrijft te veel tegen de stopflens 
van de onderste rol.

Verwijder de buis van het gereedschap en breng een lichte 
coating lintzaagwas aan op de rand van het buiseinde.

Tijdens het groeven zijn 
bij elke omwenteling van 
de buis luide dreunen of 
klappen hoorbaar.

De buis heeft een uitgesproken lasnaad. Slijp de verheven naden gelijk met het binnenste en 
buitenste oppervlak van de buis, tot op 50 mm van het 
buiseinde.

Het gereedschap wil 
de buis niet groeven.

De klep op de hydraulische handpomp is niet goed 
gesloten.

Zet de klep van de hydraulische handpomp vast.

Het hydrauliekoliepeil in de hydraulische handpomp 
staat te laag.

Zie het hoofdstuk “Controleren en bijvullen van het 
hydrauliekoliepeil in de handpomp”.

De wanddikte van de buis overstijgt de 
vermogenscapaciteit van het gereedschap voor het 
betreffende buismateriaal.

Zie het hoofdstuk “Gereedschapswaarden en rollenselectie”.

De buisgroefdiameters 
voldoen niet aan de 
specificaties van Victaulic.

De wanddikte van de buis valt buiten de capaciteit van 
het gereedschap, of het buismateriaal is te hard.

Zie het hoofdstuk “Gereedschapswaarden en rollenselectie”.

De afmetingen van de 
dichtingszitting “A” of de 
groefbreedte “B” voldoen 
niet aan de specificaties 
van Victaulic.

De lager van de bovenste rol is niet voldoende gesmeerd. Zie hoofdstuk “Onderhoud”.

Onjuiste bovenste rol, onderste rol of beide 
geïnstalleerd op het gereedschap

Installeer de correcte rollen. Zie het hoofdstuk 
“Gereedschapswaarden en rollenselectie”.

Buis niet volledig over de onderste rol gestoken, of 
geen correcte tracking van de buis.

Controleer of de buis zich tegen de stopflens van 
de onderste rol bevindt. Zie het hoofdstuk “Lange buizen” 
voor de juiste positonering van de buizensteun.

Als het gereedschap slecht werkt om een andere reden dan vermeld in het hoofdstuk Probleemoplossing, 
neem dan voor hulp contact op met Victaulic Engineering Services.
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GEREEDSCHAPSWAARDEN EN ROLLENSELECTIE
Rollen voor roestvaststalen buizen – Blauwe kleurcodering

Feitelijke buitendiameter  
van de buis Nominale wanddikte buis Onderdeelnummers rollen

60,3 mm 2,0 mm

Bovenste rol 
RG013600U06
Onderste rol 

RG013600L06

76,1 mm 2,0 mm

88,9 mm 2,0 mm

114,3 mm 2,0 mm

139,7 mm 2,0 mm

168,3 mm 2,0 mm

219,1 mm 3,0 mm
Bovenste rol 

RG013600U12
Onderste rol 

RG013600L12

273,0 mm 3,0 mm

323,9 mm 3,0 mm
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UITLEG OVER KRITISCHE GROEFAFMETINGEN

 WAARSCHUWING
• Om een goede buisverbinding te garanderen moeten de buis- en groefafmetingen binnen 

de toleranties vallen die in de tabel op de volgende pagina zijn vermeld.

Het niet inhouden van deze specificaties kan het falen van de buisverbinding veroorzaken, 
met de door, ernstig persoonlijk letsel en/of materiële schade als mogelijke gevolgen.

Nominale wanddikte buis
2,0 mm voor buisafmetingen 60,3 – 168,3 mm

3,0 mm voor buisafmetingen 219,1 – 323,9 mm

A

C OD

De tekening werd uitvergroot voor de duidelijkheid

“OD” Buitendiameter van de buis – metrische afmeting van de buis (ISO 4200) – De gemiddelde 
buitendiameter van de buis mag niet afwijken van de specificaties vermeld in de tabel op de volgende 
pagina . Maximale toelaatbare ovaliteit van de buis mag niet meer dan 1% afwijken . Grotere afwijkingen 
tussen de grootste en kleinste diameters zullen resulteren in een moeilijke assemblage van de koppeling .

De maximaal toelaatbare tolerantie van recht gesneden buisuiteinden 
bedraagt 1,6 mm. Dit wordt gemeten ten opzichte van de ideale loodrechte 
zaagsnede .

“S” Max.

Alle interne en externe lasrupsen of -naden moeten gelijk geslepen worden met het buisoppervlak . 
De binnendiameter van het buiseinde moet worden gereinigd om vreemd materiaal te verwijderen 
dat kan interfereren met de groefrollen of deze kan beschadigen . De voorste rand van het buisuiteinde 
moet uniform zijn en mag geen holle/bolle oppervlakkenmerken vertonen die voor onjuist trekken 
van de groefrollen kunnen zorgen of die kunnen resulteren in moeilijkheden bij de assemblage 
van de koppeling .

Afmeting “A” – De afmeting “A”, of de afstand van het buiseinde tot de groef, komt overeen met de 
zone van de dichtingzitting . Dit gedeelte moet vrij zijn van inkepingen, projecties (inclusief lasnaden) 
en rolmarkeringen van het buiseinde tot de groef om een lekvrije dichting te waarborgen . Alle vreemd 
materiaal, zoals losse verf, olie, vet, spanen en vuil, moet worden verwijderd .

Afmeting “C” – De afmeting “C” is de gemiddelde diameter op de bodem van de groef . De afmeting 
moet binnen de diametertolerantie vallen en moet concentrisch zijn met de OD voor een goede passing 
van de koppeling . De diepte van de groef moet uniform zijn over de volledige omtrek van de buis .
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EG-INBOUWVERKLARING 
Voldoet aan de machinerichtlijn 2006/42/EG 

Victaulic Company, met hoofdzetel in 4901 Kesslersville Road, Easton, PA 18040, VS, verklaart hierbij dat de 
hieronder vermelde machine voldoet aan de essentiële veiligheidsvereisten van de machinerichtlijn, 2006/42/EG. 

 

Productmodel: RG3600 

Serienr.: Zie kenplaatje van de machine 

Productbeschrijving: Draagbaar lichtgewicht rolgroefgereedschap 
 

Conformiteitsbeoordeling: 2006/42/EG, Bijlage I 

Technische documentatie: De relevante technische documentatie, voorbereid in 
overeenstemming met bijlage VII (B) van de 
Machinerichtlijn 2006/42/EG, is op verzoek van de 
bevoegde instaties beschikbaar. 

Compatibele elektrische aandrijvingen: Bij een installatie met de volgende elektrische 
aandrijfeenheid, waarbij elk apparaat beschikt over een 
passende EG-verklaring van overeenstemming volgens 
Bijlage II (A) van de Richtlijn 2006/42/EG, kunnen alle 
hierboven vermelde RG3600-modellen in bedrijf worden 
gesteld voor het beoogde doel: 

 
 

Geautoriseerde vertegenwoordiger: Victaulic Company 
c/o Victaulic Europe BVBA 
Prijkelstraat 36 
9810 Nazareth, België 

Ondertekend door, in naam van Victaulic Company, 

Mr. Len R. Swantek 
Directeur – Global Regulatory Compliance Machinery 
Manufacturer Representative (vertegenwoordiger 
van de fabrikant voor de wereldwijde overeenstemming 
van machines met de reglementeringen) 

 
Plaats van uitgifte: Easton, Pennsylvania, USA 
Datum van uitgifte:  16 september 2016 

 
MD_DoI_RGT_006_091616_nl.docx 

 

REMS Amigo II 

VICTAULIC IS EEN GEREGISTREERD HANDELSMERK VAN VICTAULIC COMPANY. ©2013 VICTAULIC COMPANY. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. 
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