
 WAARSCHUWING

• Het niet naleven van deze instructies en waarschuwingen 
kan resulteren in ernstig letsel.

• Voor het installeren, gebruiken of onderhouden van het VE416FS 
of VE416FSD gereedschap, lees de handleiding en alle 
waarschuwingslabels op dit gereedschap.

• Draag altijd een veiligheidsbril en veiligheidsschoenen.

Indien u bijkomende kopieën nodig hebt van de handleiding of vragen wilt stellen 
betreffende de veilige werking van dit product, neem contact op met Victaulic Tool 
Company, P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031, 610-559-3300.
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LEES DIT EERST – 
GEVARENIDENTIFICATIE
Definities voor het identificeren van diverse 
risiconiveaus op waarschuwingslabels of 
om gepaste veiligheidsprocedures aan te geven 
in deze handleiding vindt u hieronder .

Dit veiligheidswaarschuwingssymbool 
geeft belangrijke veiligheidsberichten 
aan op waarschuwingslabels en in 
deze handleiding . Als u dit symbool 
ziet, wees dan voorzichtig voor 
de mogelijkheid tot persoonlijke 
verwondingen . Lees het bericht dat 
volgt zorgvuldig en begrijp het volledig .

 GEVAAR
• Het gebruik van het woord “GEVAAR” 

identificeert steeds een onmiddellijk 
risico met waarschijnlijkheid van ernstig 
persoonlijk letsel of dood indien de 
instructies, inbegrepen de aanbevolen 
voorzorgsmaatregelen, niet gevolgd worden.

 WAARSCHUWING
• Het gebruik van het woord 

“WAARSCHUWING” wijst op 
de aanwezigheid van gevaren of onveilige 
praktijken die kunnen leiden tot ernstige 
persoonlijke verwondingen als de 
instructies, inclusief de aanbevolen 
voorzorgen, niet worden nageleefd.

 OPGELET
• Het gebruik van het woord “OPGELET” 

wijst op mogelijke gevaren of onveilige 
praktijken die kunnen leiden tot 
lichte persoonlijke verwondingen en 
beschadigingen van producten of eigendom 
als de instructies, inclusief de aanbevolen 
voorzorgen, niet worden nageleefd.

KENNISGEVING
• Het gebruik van het woord 

“KENNISGEVING” wijst op speciale 
instructies die belangrijk zijn, maar 
niets te maken hebben met gevaren.
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INSTRUCTIES VOOR EEN 
VEILIGE BEDIENING
Dit gereedschap is ontworpen voor het rolgroeven 
van buizen . Hiervoor is handigheid en mechanische 
kennis evenals gezonde veiligheidsgewoontes vereist . 
Alhoewel dit gereedschap vervaardigd is voor een 
veilige betrouwbare werking, is het onmogelijk om 
een combinatie van omstandigheden te voorzien 
die zouden kunnen resulteren in een ongeval . De 
volgende instructies zijn aanbevolen voor de veilige 
werking van dit gereedschap . De operator moet  
ervoor zorgen altijd “Veiligheid eerst” voorop te stellen 
tijdens elke gebruiksfase, inbegrepen de installatie 
en het onderhoud van deze eenheid .

ALGEMEEN

1. Lees en begrijp deze handleiding voor het 
gebruiken of uitvoeren van onderhoud van deze 
gereedschappen. Zorg dat u vertrouwd raakt 
met de bediening, toepassingsmogelijkheden 
en beperkingen van het gereedschap . Blijf steeds 
bedacht op de specifieke risico’s . Bewaar deze 
handleiding op een propere plaats waar ze snel 
bereikbaar is . Bijkomende exemplaren zijn op  
vraag gratis verkrijgbaar . Schrijf of bel hiervoor  
naar Victaulic Tool Company .

2. Gebruik enkel aanbevolen accessoires. 
Het gebruik van incorrecte accessoires kan gevaar 
opleveren . Zie Accessoires op pagina 26 .

3. Dit gereedschap is ontworpen ENKEL 
voor het rolgroeven van buismaten, 
materialen en wanddiktes aangegeven onder 
Gereedschapswaarden en Rolselectie, pagina 28 
en 29.

INSTALLATIE VAN HET GEREEDSCHAP

1. Zorg dat de aandrijving of het gereedschap 
geaard is. Zorg dat de aandrijving die u met de 
VE416FS of de VE416FSD aandrijfmotor gebruikt, 
verbonden is met een intern geaard elektrisch 
systeem .

2. Vermijd gevaarlijke omgevingen. Gebruik 
het gereedschap niet in vochtige of natte locaties . 
Gebruik het gereedschap niet op schuine of oneven 
vloeren . Zorg ervoor dat de werkplek goed verlicht is . 
Laat voldoende ruimte vrij om het gereedschap en 
de accessoires juist te laten werken en om anderen 
veilig te laten passeren .

3. Voorkom rugletsels. Tijdens de installatie 
van het gereedschap, kan een persoon het 
VE416FS gereedschapskopgedeelte niet veilig 
tillen noch hanteren omdat het ten minste 
150 lbs weegt . Er zijn twee mensen nodig 
om de constructie veilig te tillen en te hanteren . 
Indien een hijstoestel beschikbaar is, gebruik 
het om het gereedschapskopdeel in positie te tillen .

WERKING VAN GEREEDSCHAP

1. Inspecteer de uitrusting. Voor u het gereedschap 
start, controleer de beweegbare delen op obstructies . 
Zorg ervoor dat de veiligheidsvoorzieningen en 
onderdelen juist geïnstalleerd en ingesteld zijn .

2. Voorkom toevallig opstarten. Plaats de schakelaar 
van de bijbehorende aandrijving (alleen VE416FS) 
in de stand “OFF”, voordat u de stekker van de 
eenheid insteekt .

3. Bedien alleen met de voetpedaal. 
De aandrijving (alleen VE416FS) moet met een 
veilige bedieningspedaal worden bediend omdat 
het gebruik van het gereedschap door de operator 
veilig moet gebeuren . Als uw aandrijving niet met 
een voetpedaal is uitgerust, contacteer de fabrikant 
van de aandrijving . De VE416FSD is uitgerust met 
een veilige bedieningspedaal .

4. Houd de handen weg van de groefrollen 
en het stabilisatorwiel tijdens de groefbewerking. 
Groefrollen kunnen vingers en handen pletten 
of snijden .

5. Steek tijdens de werking nooit de handen  
in de buisuiteinden.
6. Reik niet te ver. Houd de voeten altijd op de grond 
en blijf in evenwicht . Zorg ervoor dat u de voetpedaal 
altijd veilig kunt bereiken . Reik niet over het  
gereedschap of de buis heen . Houd de handen en  
losse gereedschappen weg van de bewegende delen .

7. Draag een veiligheidsbril en schoenen.
8. Houd de werkplek proper. Onoverzichtelijke 
omgevingen, banken en gladde vloeren vragen 
om ongelukken .

9. Draag oorbeschermers indien u te lange 
periodes blootgesteld bent aan zeer luide 
atelierbewerkingen.
10. Houd bezoekers op een afstand. Alle 
bezoekers moeten op een veilige afstand 
van de werkplek blijven .

11. Wees alert. Bedien geen gereedschap indien 
u ziek of slaperig door medicijnen of vermoeidheid 
bent . Vermijd loltrapperij rond het gereedschap en 
houd de omstaanders op een veilige afstand van 
het gereedschap en van de buis die gegroefd wordt .
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12. Bedien geen gereedschap aan snelheden 
die hoger liggen dan de waarden die in deze 
handleiding zijn gespecificeerd.

13. Draag de juiste kleding. Draag nooit losse 
kleding (niet vast geknoopte vesten of losse 
manchetten), losse handschoenen of juwelen die 
verstrikt kunnen geraken in de bewegende delen .

14. Forceer het gereedschap niet. Het zal 
de job beter en veiliger uitvoeren tegen de snelheid 
waarvoor het gereedschap ontwikkeld werd .

15. Ondersteun het werk. Ondersteun een lange 
buis met een buizensteun die bevestigd is aan 
de vloer of aan de grond .

16. Misbruik het gereedschap niet. Voer 
enkel de functies uit waarvoor het gereedschap 
ontworpen is . Overlaad het gereedschap niet .

ONDERHOUD VAN HET GEREEDSCHAP

1. Koppel de elektrische stroom los voor het 
onderhoud. Reparaties mogen enkel door bevoegde 
personen worden uitgevoerd . Koppel altijd los 
van de elektriciteit voor uitvoeren van onderhoud 
of aanpassingen .

2. Houd het gereedschap in topconditie. Houd 
het gereedschap proper voor de beste en veiligste 
prestaties . Volg de smeerinstructies .

INTRODUCTIE
Het Victaulic® Vic-Easy® Series 416 gereedschap 
is beschikbaar in twee (2) verschillende modellen . 
Beide zijn ontworpen voor het rolgroeven van  
buizen van diverse materialen en wanddiktes,  
om ze voor te bereiden voor invoer van Victaulic  
gegroefde buiskoppelingen (zie tabellen 
Gereedschaps waarden en Rolselectie op pagina 28 
and 29) . Beide zijn semi-automatische, hydraulisch 
gevoede gereedschappen bedoeld voor gebruik 
in de werkplaats of ter plaatse .

De VE416FSD is een volledig onafhankelijke 
eenheid met een servomotor, veilige bedienings-
pedaal en stroomkabel/plug . Voor de VE416FS 
is een gescheiden aandrijving . Zie deel Aandrijving 
hieronder .

 OPGELET
• Deze gereedschappen mogen alleen worden 

gebruikt voor het rolgroeven van buizen 
vermeld in de tabel “Gereedschapswaarden 
en Rolselectie” op pagina 29 en 30.

Het gebruik van de gereedschappen voor 
andere doeleinden of het overschrijden 
van de maximale buisdiktes zal de 
gereedschappen overbelasten, de levensduur 
van de gereedschappen verkorten en schade 
aan de gereedschappen veroorzaken.

Aandrijving

Het VE416FS gereedschap is ontworpen voor 
servobediening bij rechtstreekse montage op een 
Victaulic VPD752 van een Ridgid 300® aandrijving, 
(45 tpm maximum klauwsnelheid) . Consulteer de 
instructies van de fabrikant voor correcte bediening

 GEVAAR
• Om het risico op elektrische 

schok te beperken, 
controleer de elektrische 
bron voor een correcte 
aarding en volg de 
instructies hieronder.

• Voor het uitvoeren van reparaties 
of onderhoud, koppel het gereedschap 
los van de elektrische bron.

Het niet naleven van deze instructies kan 
leiden tot de dood of ernstig persoonlijk letsel.

STROOMVEREISTEN
De stroom moet geleverd worden via een veilige 
bedieningspedaal om een veilige werking te 
verzekeren (standaard op VE416FSD) . Zorg ervoor 
dat de aandrijving correct geaard is overeenkomstig 
Artikel 250 van de National Electrical Code . Indien 
een verlengsnoer gebruikt moet worden, zie tabel 
Vereisten verlengsnoeren voor maataanbevelingen 
op pagina 4 en raadpleeg steeds de instructies 
van de fabrikant van de aandrijving, voordat 
u deze in gebruik neemt .
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VEREISTEN VERLENGSNOER
Wanneer vooraf bedrade uitgangen 
niet verkrijgbaar zijn en een verlengsnoer 
gebruikt moet worden, is het belangrijk  
om de juiste snoermaat te gebruiken 
(bijv . aansluiting AWG - American Wire Gauge) .  
De selectie van de snoermaat is gebaseerd 
op gereedschapswaarden (amps) en snoerlengte 
(voet) . Het gebruik van een snoerdikte 
(gauge) die dunner is dan vereist, zal een 
aanzienlijke spanningsval aan de aandrijving 
of gereedschapsmotor veroorzaken tijdens de 
werking van het gereedschap . De spanningsval 
kan schade aan de aandrijving of motor 
veroorzaken en resulteren in een niet-correcte 
werking van het gereedschap . Het gebruik 
van een zwaardere snoerdikte (gauge) 
dan nodig is aanvaardbaar .

De tabel hieronder vermeldt de aanbevolen 
snoerdikte voor snoerlengtes tot en met 
100 feet . Het gebruik van verengsnoeren van 
meer dan 100 feet lang moet vermeden worden .

Tabel met verlengsnoerdiktes (gauge)

Aandrijving

Aandrijvings-
waarde

Volt/Amps

Snoerlengtes

25’ 50’ 100’

VPD752 115/15 12 12 10

Ridgid 300® 115/15 12 12 10

VE416FSD 115/15 12 12 10

® Gedeponeerd handelsmerk van Ridge Tool 
Company

KENNISGEVING
• Tekeningen en/of afbeeldingen in deze 

handleiding kunnen uitvergroot zijn 
ter verduidelijking.

TM-VE416FS/FSD-DUT_4

TM-VE416FS/FSD-DUTGEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

www.victaulic.com
VICTAULIC IS EEN GEDEPONEERD HANDELSMERK VAN VICTAULIC COMPANY.

REV_A



TERMINOLOGIE VAN HET GEREEDSCHAP
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WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Groefrollen kunnen vingers en handen 
pletten of snijden.
• Schakel altijd de stroom uit voor u aanpassingen 

uitvoert aan de bescherming.
• Zorg ervoor dat de bescherming correct 

is aangepast voor het groeven van een buis.
• Houd de handen weg van de groefrollen 

en het stabilisatorwiel.
• Steek de handen nooit in de buiseinden of over het gereedschap 

of de buis tijdens de werking.
• Groef met de hand nooit een buis die korter is dan de aanbevolen lengte.
• Draag nooit losse kledij, losse handschoenen of juwelen terwijl 

u het gereedschap bedient. 416FSD   R009417LAB

Het niet naleven van deze instructies 
en waarschuwingen kan resulteren 
in ernstig letsel.
• Voor het installeren, gebruiken 

of onderhouden van dit gereedschap, 
lees en begrijp de gebruikersinstructies 
en alle waarschuwingslabels op dit 
gereedschap.

Indien u vragen hebt over de veilige werking van dit gereedschap, contacteer Victaulic 
Tool Company, P.O Box 31, Easton, PA 18044-0031, 610-559-3300.

• Draag altijd een veiligheidsbril en veiligheidsschoenen.

0396 Rev. B

BEWAAR DIT VLAK ALTIJD BIJ HET 
GEREEDSCHAP. GEBRUIK HET OM 
DE BESCHERMINGEN IN TE STELLEN 
OVEREENKOMSTIG DE GEBRUIKS- EN 
ONDERHOUDSHANDLEIDING VAN 
HET GEREEDSCHAP

Snelle hydraulische 
aansluiting

Groefdiametertabel

Aandrijving

Pomp

Beschermings-
instellingsvlak

Bovenste rolbout

Stabilisatorwiel

Steunarm 
aandrijving

Rolbeveiliging

Steun 
aandrijving

416FS 
uitschuifbare poten

Voetschakelaar aandrijving

Indicator buisgrootte

Hydraulische cilinder

Diepteaanpassing

Diepteaanpassing vergrendeling

Rolbeveiliging

Stabilisatorhandwiel

Stabilisatorsysteem

Pomphendel

Bovenste rol

Onderste rol

Voetpedaal

416FSD poten

VE416FSD

VE416FS

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Groefrollen kunnen vingers en handen pletten 
of snijden.
• Schakel altijd de stroom uit voor u aanpassingen uitvoert 

aan de bescherming.
• Zorg ervoor dat de bescherming correct is aangepast 

voor het groeven van een buis.
• Houd de handen weg van de groefrollen 

en het stabilisatorwiel.
• Steek de handen nooit in de buiseinden of over het gereedschap 

of de buis tijdens de werking.
• Groef de buis altijd alleen met de klok mee.
• Groef met de hand nooit een buis die korter is dan de aanbevolen lengte.
• Draag nooit losse kledij, losse handschoenen of juwelen terwijl u het gereedschap 

bedient. 416FS   R009416LAB

Het niet naleven van deze instructies 
en waarschuwingen kan resulteren 
in ernstig letsel.
• Voor het installeren, gebruiken of 

onderhouden van dit gereedschap, lees 
en begrijp de gebruikersinstructies en alle 
waarschuwingslabels op dit gereedschap.

Indien u vragen hebt over de veilige werking van dit gereedschap, contacteer Victaulic Tool 
Company, P.O Box 31, Easton, PA 18044-0031, 610-559-3300.

• Draag altijd een veiligheidsbril en veiligheidsschoenen.

0396 Rev. B
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GEREEDSCHAPONTVANGST
VE416FS gereedschappen zijn individueel verpakt 
in robuuste containers, ontworpen voor gebruik 
in overlaadgereedschap na afsluiting van het 
huurcontract indien van toepassing .

OPMERKING: Zorg ervoor dat u de originele 
verzendcontainer bewaart voor het terugzenden 
van gehuurde gereedschappen .

Nadat het gereedschap ontvangen werd, moet 
u zich ervan vergewissen dat alle onderdelen 
inbegrepen zijn . Indien er delen ontbreken, 
verwittig uw Victaulic-distributeur of Victaulic-
vertegenwoordiger .

VE416FS CONTAINERINHOUD

 

VE416FS GETOOND

VE416FS pallet moet omvatten:

A. Een kleine doos met als inhoud:

 1. 2” – 3 1/2” rollenset, compleet .

B. Een grote doos met als inhoud:

 1. Gereedschapskopdeel/montagesteun .
 2. Twee (2) uitschuifbare poten .
 3. Pomp/pompsteundeel .
 4. Pomphendel .
 5. Rollenopbergkoffer met extra rolmaten .
 6. Twee (2) Gebruiks-  

en onderhoudshandleidingen .

VE416FSD gepalletiseerde doos moet bevatten:

1. VE416FSD gereedschap omvat: 
gereedschapskopdeel/stabilisator, montagetafel/
servomotor, handpomp, pompsteun, vier (4) poten 
en bedieningspedaal met snoer .

2. Koffer bevat 2 – 3 1/2” rollenset .
3. Rollenopbergkoffer met extra rolmaten .
4. Pomphendel .
5. Twee (2) Gebruiks- en onderhoudshandleidingen 
voor gereedschappen .
Serie 416 gereedschappen worden volledig met 
2” tot 16” standaard groefrollensets (met 8” 
tot 12” rollen geïnstalleerd op het gereedschap), 
tenzij anders gespecificeerd in de bestelling . 
Controleer voor alle zekerheid bestelling en rollen 
op het gereedschap . De rollen zijn voor het gemak 
gemarkeerd met afmeting en onderdeelnummer . 
Voor het groeven volgens andere specificaties 
en van andere materialen, zie tabellen 
Gereedschapswaarden en Rolselectie op pagina 
28 en 29 . Groefrollen voor andere specificaties 
en andere materialen moeten afzonderlijk worden 
gekocht .

INSTALLATIE VAN 
HET GEREEDSCHAP

 WAARSCHUWING
• Sluit de stroom niet aan tot u hiervoor 

de instructie krijgt.
Accidentele opstart van het gereedschap 
kan leiden tot ernstige verwondingen.

VE416FS

Voor het groeven moeten gereedschapskop 
en poten op een VPD752 of een Ridgid 300  
aandrijving worden gemonteerd . Het gereedschap 
en de aandrijving moeten op een vlakke ondergrond 
worden geplaatst en bevestigd op een platform 
of vloer . Zie Installatie van het gereedschap in de 
Instructies voor een veilige bediening op pagina 2 .

 WAARSCHUWING
• Tijdens de installatie van het gereedschap, 

kan een persoon het gereedschap niet veilig 
hanteren omdat het 150 lbs weegt. Er zijn 
ten minste twee mensen nodig om het 
gereedschapskopdeel veilig te hanteren. Indien 
een hijstoestel beschikbaar is, gebruik het om 
het gereedschapskopdeel in positie te tillen.

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

1. Verwijder alle componenten en controleer om er 
zeker van te zijn dat alle nodige items inbegrepen 
zijn . Zie de lijst onder Gereedschapsontvangst .

TM-VE416FS/FSD-DUT_6

TM-VE416FS/FSD-DUTGEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

www.victaulic.com
VICTAULIC IS EEN GEDEPONEERD HANDELSMERK VAN VICTAULIC COMPANY.

REV_A



2. Selecteer de locatie voor de aandrijving, het 
gereedschap en de buizensteun . Kies een locatie met:

 a. De vereiste stroom . Raadpleeg 
de instructies van de fabrikant van 
de aandrijving .

 b. De ruimte nodig om adequaat de 
te groeven buis te kunnen hanteren .

 c. Een waterpas en vlak oppervlak voor 
aandrijving, het gereedschap, de buizensteun 
en de voeten .

3. Maak de aandrijvingseenheid klaar om het 
VE416FS gereedschap te monteren . Verwijder 
draadmallen, afkorthulpstukken etc . van de 
aandrijving . Trek de twee (2) buisarmen volledig 
uit tot ongeveer 9 3/4” voorbij de aandrijvingsklauw . 
Zie afbeelding hieronder . Bevestig de steunarmen 
in deze positie . (Raadpleeg instructies 
van de fabrikant van de aandrijving .)

 

 

4. Open de aandrijvingsklauw volledig (Raadpleeg 
instructies van de fabrikant van de aandrijving) .

 WAARSCHUWING
• Als het gereedschapskopdeel op de 

aandrijvingsarmen rust, en de steunpoten 
zijn niet geïnstalleerd, dan is de installatie 
frontzwaar en kan ze omkantelen. Laat iemand  
het gereedschapskopdeel ondersteunen om 
omkantelen te voorkomen – tot de poten op 
hun plaats zijn bevestigd.

 

5. Schuif gereedschapskopdeel/montagesteun 
zoals getoond volledig op de aandrijvingsarmen 
met  de lugflens gelijk tegen de aandrijvingsklauw .

 

6. Lijn de inkepingen van de aandrijfas uit met 
de klauwplaten door de onderste rol te draaien .

 

7. Zet de klauw vast en zorg dat de platen stevig 
in de inkepingen van de aandrijfas zitten .
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8. Draai de vier (4) stelbouten aan zoals getoond, 
en bevestig het gereedschap zo op de steunarmen .

9. Pas de twee (2) volledig in de fittingen van 
de bovenpoot en draai de zeskantbouten met 
de hand vast .

 

10. Steek het bovenste uiteinde van de poot 
volledig in de fitting onder het gereedschapskopdeel . 
Roteer de poot zo dat hij volledig in de fitting zit . 
De zeskantbouten van de poten moeten naar 
de achterzijde van de machine wijzen (naar 
de aandrijving) . Haal de zeskantbouten aan 
met een moersleutel . 

 

11. Maak het gereedschap waterpas van 
voorkant naar achterkant . De bovenkant van de 
cilindermontageplaat is een goede plaats om te 
meten of het gereedschap waterpas staat .

 

12. Draai de zeskantbouten los om de onderpoten 
(2) te ontgrendelen zodat ze tot op de grond kunnen 
zakken . Draai onderaan aan de steunvoeten tot ze 
vlak op de grond rusten, en haal de zeskantbouten 
aan wanneer het gereedschap waterpas staat .

 

13. Monteer het handpomp/pompsteungedeelte . 
Draai de schroefknop vast en vervolgens de 
vleugelstelschroef onderaan de pompsteun zoals 
getoond .

 

14. Sluit de hydraulische slang van de handpomp 
aan op de aandrijfcilinder via de voorziene 
snelconnectors .
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15. Voer de hendel van de handpomp 
in de hendelarm van de pomp . Plaats de hendel 
met de hendelgreep naar beneden . Vergrendel 
de hendel in deze positie met de voorziene 
bevestigingsschroef of moer en bout .

 GEVAAR
• Om het risico op 

elektrische schok te 
beperken, controleer de 
elektrische bron voor een 
correcte aarding en volg 
de instructies hieronder.

• Voor het uitvoeren van reparaties 
of onderhoud, koppel het gereedschap 
los van de elektrische bron.

Het niet naleven van deze instructies kan 
leiden tot de dood of ernstig persoonlijk letsel.

16. Zorg dat de aandrijving in de “Off”-positie 
staat (raadpleeg de instructies van de fabrikant 
van de aandrijving) . Sluit de aandrijving aan op een 
intern geaard elektrisch stopcontact . Installatie van 
het gereedschap in de Instructies voor een veilige 
bediening op pagina 2 . Het stopcontact moet 
voldoen aan de stroomvereisten van de aandrijving 
(raadpleeg de aanbevelingen van de fabrikant 
van de aandrijving) . Zie pagina 4 voor informatie 
over verlengsnoeren, indien gebruikt .

 WAARSCHUWING
• De aandrijving moet worden bediend met 

een veilige bedieningspedaal, omdat de 
operator het gereedschap veilig moet 
kunnen bedienen. Als uw aandrijving niet is 
uitgerust met een veilige bedieningspedaal, 
contacteer de fabrikant van de aandrijving.

 

17. Zet de schakelaar van de aandrijving in positie 
om de klauw rechtsom te laten draaien, wanneer 
bekeken van de voorkant van het gereedschap . 
Op de Victaulic VPD752 en Ridgid 300, met de 
schakelaar in de omgekeerde positie, zorgt dit voor 
rechtsom draaien van de klauw, de onderste rol en 
de buis . Duw de bedieningspedaal in en controleer 
de rotatierichting en stabiliteit van het gereedschap . 
Als de rotatie linksom is, zet u de schakelaar van 
de aandrijving om . Als het gereedschap wiebelt, 
controleer dan of het gereedschap recht in de 
klauw is gemonteerd en het gereedschap waterpas 
staat . Als het wiebelen niet kan worden verholpen, 
zijn de steunarmen van de aandrijving gebogen, 
of de aandrijving is beschadigd . Tref de nodige 
maatregelen om de aandrijving te herstellen als 
het wiebelen aanhoudt .

18. Koppel los van de stroom . Schakel de 
aandrijving uit of trek de stekker van de aandrijving 
uit het stopcontact .

VE416FS installatie van het gereedschap is voltooid .

VE416FSD

 WAARSCHUWING
• Sluit de stroom niet aan tot u hiervoor 

de instructie krijgt.
Per ongeluk inschakelen van het gereedschap 
kan resulteren in ernstig letsel.

1. Verwijder alle componenten en ga na om zeker 
te zijn dat alle nodige items inbegrepen zijn . Zie lijst 
onder Gereedschapontvangst .

2. Selecteer de locatie voor het gereedschap en de 
buizensteun . Kies een locatie met:

a. De vereiste stroom . Raadpleeg de Stroomvereisten 
op pagina 3 .
b. De benodigde ruimte om de te groeven buis 
adequaat te kunnen hanteren .
c. Een waterpas en vlak oppervlak voor aandrijving, 
gereedschap, buizensteun en voeten .
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3. Plaats het gereedschap op een waterpas 
vloer of platform en bevestig aan het platform 
of de vloer . De poten van het gereedschap zijn 
in de lengte verstelbaar om te compenseren 
voor ongelijke oppervlakken . Pas aan indien 
nodig om het gereedschap waterpas te houden .

 

4. Maak het gereedschap waterpas van voorkant 
naar achterkant . De bovenkant van de hydraulische 
stuw is een goede plaats om te meten of het 
gereedschap waterpas staat .

 

5. Voer de hendel van de handpomp in de hendelarm 
van de pomp . Plaats de hendel met de hendelgreep 
naar beneden . Vergrendel de hendel in deze positie 
met de voorziene bevestigingsschroef of moer en 
bout .

6. De installatie van het gereedschap is voltooid .

AANPASSINGEN VOOR 
DE WERKING
Elk Vic-Easy rolgereedschap wordt gecontroleerd, 
aangepast en getest in de fabriek voor het verzonden 
wordt . Voor u probeert het gereedschap te gebruiken, 
moet u echter de volgende aanpassingen uitvoeren 
om ervoor te zorgen dat het gereedschap juist werkt .

 WAARSCHUWING
• Schakel altijd de stroom uit voor 

u aanpassingen uitvoert.
Accidentele opstart van het gereedschap 
kan leiden tot ernstige verwondingen.

GROEFROLLEN

Zorg ervoor dat op het gereedschap de juiste rollenset 
is geïnstalleerd voor de buismaat en het materiaal 
dat wordt gegroefd . De rollensets zijn gemarkeerd 
met de buismaat, onderdeelnummer en kleurcode 
voor het te groeven buismateriaal . Zie tabellen 
Gereedschapswaarden en Rolselectie op pagina 28 
en 29 . Indien de juiste rollen niet op het gereedschap 
zitten, raadpleeg het deel “Vervangen van de rol” 
op pagina 20 .

 OPGELET
• Zorg ervoor dat de rolborgbouten 

vastgedraaid zijn.
Losse borgbouten zouden zowel het gereedschap 
als de rollen ernstig kunnen beschadigen.

BUISVOORBEREIDING

Voor een juiste werking van het gereedschap 
en de productie van correcte buisgroeven, moet u 
zorgvuldig de volgende buisvoorbereidingtips volgen .

1. Buiseinden moeten rechts worden afgesneden 
(zie opmerking voor Kolom 2 in de juiste tabel 
rolgroefspecificaties, pagina 31 - 34) .

2. Interne of externe lasnaden moeten vlak geslepen 
worden met het buisoppervlak tot op 2” van het 
buisuiteinde .

3. Het uiteinde van de buis, aan binnen- en 
buitenkant moet gereinigd zijn van loszittend roest, 
ruwe aanslag, vuil en andere vreemde stoffen .

 OPGELET
• Vreemde stoffen zoals ruwe aanslag 

of vuil, kunnen de groefrollen hinderen 
of beschadigen of de groef vervormen. Roest 
is een schurend materiaal en zal de neiging 
hebben om het oppervlak van de groefrollen 
te verslijten. Voor een maximale levensduur 
van de groefrol moet u alle vreemde 
materiaal en roest verwijderen.
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GROEFBARE BUISLENGTES

De VE416FS/FSD kan korte buislengtes groeven 
zonder gebruik van een buizensteun (zie Tabel 1, 
op deze pagina), of lange buislengtes tot willekeurige 
dubbele lengtes (ongeveer 40 ft ./12 m), met gebruik 
van de juiste buizensteunen .

KENNISGEVING
ALLE EIGENAARS EN GEBRUIKERS 
VAN VICTAULIC ROLGROEFGEREEDSCHAP
Nieuwe verbeterde looprollen (ETR) voor Victaulic 
rolgroefgereedschappen
Verbeterde looprollen (ETR)
Eind 1993 introduceerde Victaulic een verbeterd 
type looprol: de ETR of Enhanced Tracking Roll. 
De gepatenteerde ETR maakt handenvrij groeven 
mogelijk voor korte pijplengtes vermeld in tabel 1. 
De onderstaande foto toont u het verschil in aanzien 
tussen de nieuwe ETR en het oude roltype. De 
nieuwe looprollen hebben twee smalle groeven in 
de gekartelde oppervlakken; de oudere rollen niet.
ETR-rollen zijn alleen bedoeld voor de lagere rol. 
Uw bovenste rol is compatibel met de nieuwe ETR.

 
 Nieuwe ETR-rol Rol van het oude type

OPMERKING: Voor het rolgroeven van korte 
buislengten moet u de handen dichtbij de rollen 
plaatsen. Gebruik van de lagere rol van het oude 
type vereist dat u de buis met de hand geleid tijdens 
het groeven van korte buizen. Met nieuwe ETR-rol 
is handenvrij groeven mogelijk.

Wie heeft ETR-rollen?
U hebt mogelijk ETR-rollen hebben, als u:

• een Victaulic rolgroefgereedschap hebt gekocht 
of gehuurd na december 1993

• groefrollen ter vervanging hebt gekocht na 
december 1993

OPMERKING: Het is belangrijk om uit te zoeken welk 
type groefrollen u hebt. Als u rollen ter vervanging 
hebt gekocht, hebt u mogelijk beide types. Als u geen 
ETR-rollen hebt en ze wenst te bestellen, contacteer 
dan Victaulic voor details.

KORTE PIJPLENGTES VERWERKT  
MET ETR-ROLLEN

Tabel 1 toont de minimum en maximum buislengtes 
die gegroefd kunnen worden zonder de behoefte 
aan een buizensteun . Raadpleeg de Groefbewerking 
op pagina 17 voor instructies betreffende hoe korte 
buislengtes te groeven . Voor buizen die langer zijn 
dan getoond in Tabel 1, raadpleeg Lange buislengtes 
op pagina 12 .

 WAARSCHUWING
Groefrollen kunnen 
vingers en handen pletten 
of snijden.
• Het laden en lossen 

van buizen zal uw 
handen dicht bij 
de rollers plaatsen.

• Groef nooit buizen die korter zijn dan 
aanbevolen in Tabel 1 op deze pagina.

TABEL 1 - GROEFBARE BUISLENGTES
AFMETINGEN – (inches)

Nom. 
diameter

Min. 
lengte

Max. 
Lengte

Nom. 
diameter

Min. 
lengte

Max. 
Lengte

2 8 36 6 10 28

2 1/2 8 36 8 O.D. 10 24

3 8 36 8 10 24

3 1/2 8 36 10 10 20

4 8 36 12 12 18

4 1/2 8 32 14 12 16

5 8 32 16 12 16

6 O.D. 10 30

Indien een buis nodig is die korter is dan de minimum 
lengte in Tabel 1, verkort dan indien mogelijk het 
voorlaatste stuk van de buis voldoende zodat het 
laatste deel van de buis even lang of langer is dan de 
minimum lengte aangegeven in Tabel 1 . Zie voorbeeld 
hieronder .

KENNISGEVING
• Buisnippels die korter zijn dan deze 

in Tabel 1 zijn beschikbaar bij Victaulic.

Voorbeeld: Een stalen buis van 20’, 4”/6,2 m lang 
met een diameter van 10” is nodig om een deel te  
beëindigen en u hebt enkel de lengte 20’/6,1 m 
beschikbaar . In plaats van een buislengte van 
20’/6,1 m en een buislengte van 4”/102 mm  
te rolgroeven, volg deze stappen:

1  Raadpleeg tabel 1 en lees af dat voor een buis met 
een diameter van 10”/255 mm de minimumlengte 
voor het rolgroeven 10”/255 mm is .

2. Rolgroef een 19’ 6’’ buisstuk en een 10” buisstuk . 
Raadpleeg de Lange buislengtes op pagina 12 .
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LANGE BUISLENGTES

Voor buis die langer is dan de maximum lengte 
getoond in Tabel 1, moet een roltype buizensteun 
gebruikt worden .

KENNISGEVING
• Afbeelding 1 toont de Victaulic aanpasbare 

buizensteun (VAPS 112). VAPS 112 
is geschikt voor ¾” tot 12” buis. 
Ook beschikbaar is Victaulic model VAPS 
224 geschikt voor maten 2” tot 24”. 
Zie Accessoires op pagina 26.

1. Plaats de buizensteun iets verder dan de 
helft van de buislengte vanaf het gereedschap 
(zie afbeelding 1) .

 

CL

GEREEDSCHAP 
HARTLIJN

BUIS 
HARTLIJN

BUISHOEK 
UITVERGROOT 

VOOR DE 
DUIDELIJKHEID

½ "X" + 5%
"X" BUIS

FIGUUR 1

½°
CL

2. Plaats de buizensteun ongeveer 1/2° naar links 
(trackinghoek) . Zie afbeelding 2 .

 

FIGUUR 2

GEREEDSCHAP 
HARTLIJN

BUIS 
HARTLIJN

BUISHOEK 
UITVERGROOT VOOR 

DE DUIDELIJKHEID

0° TOT ½ ° MAX
CL

CL

 OPGELET
• De “trackinghoek” heeft invloed op 

de flare van het buisuiteinde. Als de flare 
buitensporig is, moet de tracking van rechts 
naar links tot een minimum beperkt blijven. 
Het kan nodig zijn om een hoek van minder 
dan 1/2° te gebruiken.

Buizen met een flare die groter is dan maximaal 
toegelaten, Kolom 8, Rolgroefspecificaties, 
pagina 31 - 34, kunnen een naadloze montage 
van koppelingen verhinderen, wat buisverwijding 
in de hand werkt en kan in materiële schade 
kan resulteren. Ook lekkage bij verbindingen 
kan het gevolg zijn van buitensporige 
vervorming/beschadiging van de dichting.

3.  Pas de hoogte van de buizensteun aan, zodat 
de buis ongeveer 1/2° onder pas wordt gepositioneerd . 
Zie afbeelding 1 . De buis moet zich op zijn plaats op 
de lagere rol van het gereedschap bevinden, terwijl 
de positie onder pas wordt gecontroleerd .

 OPGELET
• Zorg dat het gereedschap waterpas staat 

(zie Installatie van het gereedschap). Indien 
de buis gegroefd is met het achtereinde 
van de buis (einde van de buis die niet in 
gereedschap zit) hoger dan het einde dat 
gegroefd wordt, zal de buis mogelijk niet 
tracken en kan flare van het buiseinde het 
gevolg zijn.

Buizen met een flare die groter is dan maximaal 
toegelaten, Kolom 8, Rolgroefspecificaties, 
pagina 31 - 34, kunnen een naadloze montage 
van koppelingen verhinderen, wat buisverwijding 
in de hand werkt en kan in materiële schade 
kan resulteren. Ook lekkage bij verbindingen 
kan het gevolg zijn van buitensporige 
vervorming/beschadiging van de dichting.

KENNISGEVING
• Voor extra informatie over buissteunen, 

raadpleeg de gebruiksinstructies die bij 
uw buizensteun geleverd werden.
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AANPASSING VAN ROLBESCHERMING

De VE416FS/FSD beschermingen moeten 
aangepast worden telkens rollen worden vervangen 
of een buismaat of wanddikte anders is dan 
de vorige gegroefde buis .

 WAARSCHUWING
• Schakel altijd de stroom uit voor 

u aanpassingen uitvoert.

Accidentele opstart van het gereedschap 
kan leiden tot ernstige verwondingen.

 

1. Zorg ervoor dat op het gereedschap de juiste 
rollenset is geïnstalleerd voor de buismaat en 
het materiaal dat wordt gegroefd . De sets zijn 
voor het gemak gemarkeerd met de buismaat, 
onderdeelnummer en kleurcode voor buismateriaal . 
Zie tabellen Gereedschapswaarden en Rolselectie 
op pagina 28 en 29 . Indien de juiste rollen niet 
op het gereedschap zijn geïnstalleerd, raadpleeg 
het deel “Vervangen van de rol” op pagina 20 .

 

2. Maak de vleugelmoeren los en verplaats de 
aanpasbare beschermingen naar de positie volledig 
omhoog . Draai de vleugelmoeren vast .

 

3. Stel de groefdiameterstop in op de te groeven 
buismaat en schedule/dikte . Verwijder hiervoor de 
vergrendeling van de diepte-aanpassing, aligneer 
de diepte-aanpassing met de juiste diameter en 
dikte . Vergrendel de diepte-aanpassing in positie 
met de vergrendeling van de diepte-aanpassing .

 

4.  Voeg een buisstuk van de correcte maat 
en schedule/dikte om gegroefd te worden over de 
ondere rol met het buisuiteinde tegen de backstop 
flens van de onderste rol . Zie Buisvoorbereiding 
op pagina 10 .

 

5. Trek indien nodig de stabilisator terug om de buis 
in te voeren . Maak hiervoor de vergrendelingshendel 
los en trek de stabilisatorrol met het handwiel terug 
om de buis vrij te maken wanneer ze op de onderste 
rol geplaatst wordt .
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6. Sluit de afsluiter van de handpomp .

 

7.  Breng de bovenste rol stevig in contact met  
de buis .

 

8. Verwijder het beschermingsvlak van zijn 
opslaghaak onder de pompsteun . Houd het 
beschermingsvlak stevig tegen de buis en duw 
het onder de aanpasbare beschermingen vlak 
tegen de rode plaat .

 

 

9. Maak de vleugelmoeren los en pas elke 
bescherming aan om te conformeren en klem het 
vlak tegen de buis . Draai de vleugemoeren dicht 
om de beschermingen in positie te bevestigen .

10. Verwijder het beschermingsvlak . Bewaar het 
vlak aan de voorziene haak onder de pompbasis .

AANPASSING VAN BUISSTABILISATOR

De Serie 416 buisstabilisator is ontworpen om 
het zwaaien van buizen te voorkomen op 6” tot 
16” nominale IPS buismaten . Dit geldt zowel voor 
korte als voor lange buizen . Wanneer de stabilisator 
aangepast is voor een geselecteerde buismaat en 
wanddikte, vereist deze geen verdere aanpassing 
op die maat en dikte . Buizen van dezelfde maat en 
dikte kunnen in en uit het gereedschap verplaatst 
worden zonder de stabilisator terug te trekken .

 WAARSCHUWING
• Schakel de stroom uit tot anders wordt 

aangegeven. 

Accidentele opstart van het gereedschap 
kan leiden tot ernstige verwondingen.
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AANPASSING PROCEDURE

1. Zorg dat op het gereedschap de juiste rolset is 
geïnstalleerd voor de buismaat die wordt gegroefd . 
De rollen zijn gemarkeerd met buismaat en 
onderdeelnummer .

 

2. Voer een buisstuk van de correcte maat en 
schedule om gegroefd te worden over de onderste 
rol met het buisuiteinde tegen de backstop flens 
van de onderste rol .

 

3. Ontgrendel de vergrendelingshendel en trek 
met het handwiel de stabilisatorrol voldoende terug 
om de buis vrij te maken wanneer ze in de lagere 
rol wordt gevoerd .

 

4. Sluit de handpompafsluiter en breng de 
bovenste rol in stevig contact met de buis .

 

5. Breng de stabilisator met het handwiel verder 
binnenwaarts tot het stabilisatorwiel de buis lichtjes 
omklemt (zie afbeelding), zet dan de vergrendeling 
vast .

 OPGELET
• Pas de stabilisator niet aan om de buis naar 

links te duwen en verwijderd van de hartlijn 
van de rollen. Dit doen zal een verhoogde 
flare van het buiseinde veroorzaken en de 
levensduur van de rollen verkorten.

Buizen met een flare die groter is dan maximaal 
toegelaten, Kolom 8, Rolgroefspecificaties, 
pagina 31 - 34, kunnen een naadloze montage 
van koppelingen verhinderen, wat buisverwijding 
in de hand werkt en kan in materiële schade 
kan resulteren. Ook lekkage bij verbindingen 
kan het gevolg zijn van buitensporige 
vervorming/beschadiging van de dichting.

6. Voltooi de aanpassingen die voor de 
bediening moeten gebeuren, en groef de buis 
(zie Groefbewerking, pagina 17) . Observeer het 
stabilisatorwiel tijdens het groeven . Deze moet 
steeds in contact blijven met de buis en de buis 
moet vlot draaien zonder van de ene naar de 
andere kant te zwaaien . Indien dit niet zo is, breng 
de stabilisatorwielen verder binnenwaarts . Test 
opnieuw en pas verder aan indien nodig . Pas de 
stabilisator niet te veel naar binnen aan omdat deze 
de buis naar de linkerkant zal draaien en mogelijk 
kan resulteren in buitensporige flaring van het 
buiseinde .

GROEFDIAMETERSTOP AANPASSING

De groefdiameterstop moet worden aangepast 
voor elke buismaat of verandering van wanddikte . 
Groefdiameter, geïdentificeerd als de “C” 
afmeting voor elke buismaat, is vermeld onder 
Rolgroefspecificaties, pagina 31 - 34 . Voor het 
gemak bevindt zich ook een “C” Diameter tabel 
op het gereedschap .
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KENNISGEVING
• Om de volgende aanpassingen uit te voeren, 

gebruik verschillende korte oude buisstukken 
(maar niet korter dan de lengte aanbevolen in 
Tabel 1, pagina 11) van het juiste materiaal, 
diameter en dikte om te worden gegroefd.

Om de juiste diameter te verkrijgen:

1. Bepaal de afmeting en wanddikte van de buis 
die wordt gegroefd . Zie buisafmetingen pagina 30  
om de juiste schedule te bepalen .

 

2. Zoek de correcte afmeting en dikte op 
de buismaatindicator boven de hydraulische 
cilinder . Deze is draaibaar voor een goed zicht .

 

3. Beweeg de vergrendeling van de diepte-
aanpassing achteruit . Aligneer de diepte-aanpassing 
met de juiste afmeting en schedule zoals getoond . 
Vergrendel de diepte-aanpassing in positie met de 
vergrendeling van de diepte-aanpassing .

KENNISGEVING
• De markeringen geven een ruwe aanpassing 

van de groefdiameter en zijn geen “exacte” 
groefdiameterinstellingen. Schommelingen 
in de werkelijke buitendiameter van de buis 
en wanddikte maken het onmogelijk om de 
groefdiameterstop exact te kalibreren.

 

4. Met behulp van buisafval of een kort buisstuk 
(zie tabel Groefbare buislengtes op pagina 11) 
met de afmeting en wanddikte die moet worden 
gegroefd, plaatst u de buis over de onderste rol 
met het buisuiteinde tegen de eindaanslagflens 
van de onderste rol .

 WAARSCHUWING
Groefrollen kunnen vingers 
en handen pletten of 
snijden.
• Houd de handen weg 

van de groefrollen en 
het stabilisatorwiel.

• Steek de handen niet in de buiseinden 
of over het gereedschap of de buis tijdens 
de werking.

• Groef de buis altijd alleen met de klok mee.
• Groef nooit een buis die korter is dan 

de aanbevolen lengte.
• Draag nooit losse kledij, losse handschoenen 

of juwelen terwijl u het gereedschap bedient.

5. Bereid een testgroef voor . Volg hiervoor de 
Groefbewerkingprocedures uiteengezet op 
pagina 17 .
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6. Nadat een rolgroef voorbereid is en de buis 
verwijderd is uit het gereedschap, controleer 
zorgvuldig de groefdiameter (“C” afmeting) 
zoals in de tabel op pagina 31 - 34 onder 
Rolgroefspecificaties . De “C” afmeting wordt het 
best gecontroleerd met een buistape . Deze kan ook 
worden gecontroleerd met een schuifmaat of een 
dunne land micrometer op twee locaties, 90°uit 
elkaar rond de groef . De gemiddelde waarde moet 
gelijk zijn aan de vereiste groefdiameterspecificatie .

 OPGELET
• De “C” afmeting (groefdiameter) moet altijd 

conform zijn aan de specificaties onder 
Rolgroefspecificaties, pagina 31 - 34, om een 
correcte verbindingsprestatie te verzekeren.

Dat nalaten kan leiden tot ernstig persoonlijk 
letsel, materiële schade, incorrecte installatie, 
lekkage bij verbindingen of het losraken van 
verbindingen.

7. Indien de groefdiameter (“C” afmeting) niet 
binnen de tolerantie valt, moet de diameterstop 
aangepast worden om de juiste afmeting te 
verkrijgen . Om aan te passen voor een kleinere 
groefdiameter, draai de diepte-aanpassing en 
de vergrendeling van de diepte-aanpassing linksom . 
Om aan te passen voor een grotere groefdiameter, 
draai de diepte-aanpassing rechtsom . Een kwart 
draai naar elke kant zal de aanpassing van de 
groefdiameter met 0 .031” (0 .125” per volledige 
draai) wijzigen .

8. Bereid een andere testgroef voor en controleer 
de groefdiameter opnieuw (stappen 6 en 7) tot 
de groefdiameter binnen de tolerantie valt .

GROEFBEWERKING

 OPGELET
• De Vic-Easy Serie VE 416 gereedschappen 

zijn ontworpen ENKEL voor het rolgroeven 
van buismaten, materialen en wanddiktes 
aangegeven onder Gereedschapswaarden 
en Rolselectie, pagina 28 en 29.

Het groeven van andere buizen dan deze 
aanbevolen zal leiden tot een incorrecte 
buiseindconfiguratie of incorrecte 
groefafmetingen voor het toepassen 
van Victaulic-producten.

Voor het groeven, zorg ervoor dat u alle instructies 
gevolgd hebt in:

• Installatie van het gereedschap – Pagina 6
• Groefrollen – Pagina 10
• Buisvoorbereiding – Pagina 10
• Groefbare buislengtes – Op pagina 11
• Aanpassing van rolbescherming – Pagina 13
• Aanpassing van buisstabilisator – Pagina 14
• Groefdiameter stopaanpassing – Pagina 15

 WAARSCHUWING
• Bekijk voor het gebruik 

van het gereedschap alle 
veiligheidsmaatregelen 
op pagina 2.

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

 GEVAAR
• Om het risico op 

elektrische schok te 
beperken, controleer de 
elektrische bron voor een 
correcte aarding en volg 
de instructies hieronder.

Het niet naleven van deze instructies kan 
leiden tot de dood of ernstig persoonlijk letsel.

1. Plug de VE416FSD of aandrijving in een intern 
geaarde elektrische voeding . Zorg dat de VE416FSD 
of aandrijving geaard is . Raadpleeg de instructies 
van de fabrikant van de aandrijving bij gebruik van 
de VE416FS .
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2. Bij gebruik van de VE416FS zet u de schakelaar 
van de aandrijving in positie om de onderste rol en 
de buis rechtsom te laten draaien, wanneer bekeken 
van de voorkant van het gereedschap . Op de 
Victaulic VPD752 en Ridgid 300, met de schakelaar 
in OMGEKEERDE positie, zorgt dit voor rechtsom 
draaien van de onderste rol en buis .

 WAARSCHUWING
• De aandrijving moet worden bediend 

met een veilige bedieningspedaal, omdat 
de operator het gereedschap veilig moet 
kunnen bedienen. Als uw aandrijving niet 
is uitgerust met een veilige bedieningspedaal, 
contacteer de fabrikant van de aandrijving.

3. Activeer de bedieningspedaal door erop te 
drukken met de voet om zeker te zijn dat een 
bepaald gereedschap werkt, de stroomtoevoer 
beschikbaar is en dat de onderste rol rechtsom 
draait wanneer bekeken van de voorkant . Haal 
de voet van de pedaal af .

 

4. Open de overdrukklep van de hydraulische pomp 
door linksom te draaien . Hierdoor zullen de bovenste 
rol en arm naar de positie volledig omhoog gaan .

 WAARSCHUWING
Groefrollen kunnen 
vingers en handen pletten 
of snijden.

• Houd de handen weg 
van de groefrollen 
en het stabilisatorwiel.

• Steek de handen niet in de buiseinden 
of over het gereedschap of de buis tijdens 
de werking.

• Groef de buis altijd alleen met de klok mee.

• Groef nooit een buis die korter is dan 
de aanbevolen lengte.

• Draag nooit losse kledij, losse handschoenen 
of juwelen terwijl u het gereedschap bedient.

 

5. Voeg een buisstuk van de correcte maat en 
dikte om gegroefd te worden over de onderste rol 
met het buisuiteinde recht tegen de backstop flens 
van de onderste rol . Indien een buis gegroefd wordt 
die ondersteund is door een buizensteun, verwijder 
de handen van de buis .

 

6. Sluit de overdrukklep van de pomp door rechtsom 
te draaien .
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7. De operator moet gepositioneerd zijn zoals 
getoond .

8. Pomp de hendel verschillende keren om 
de bovenste rol licht maar toch stevig in contact 
te brengen met de buis .

9. Bij gebruik van ETR-rollen (zie opmerking 
op pagina 11) bij het groeven van een korte buis 
(zie tabel 1, pagina 11), laat de buis los .

10. Bij het groeven van een kort buisstuk 
(lengte minimum 8”) met rollen van het oude type 
(zie opmerking op pagina 11) trekt u de buis met  
uw rechter hand naar links en omlaag . Lift de buis 
niet op of duw hem niet naar rechts, omdat de buis 
niet volgt en van de rollen kan tollen (dansen) . Om 
de stroom in te schakelen, duw de bedieningspedaal 
in en houd deze ingeduwd . Dit zorgt voor rotatie van 
de onderste rol die dient om de buis te roteren welke 
op zijn beurt de bovenste rol doet draaien . Controleer 
de tracking van de buis tijdens het roteren, om te 
garanderen dat hij stevig tegen de eindaanslagflens 
van de onderste rol blijft . Als dit niet het geval is, 
stop dan de rotatie door de veilige bedieningspedaal 
los te laten en ga voor de zekerheid na of de buis 
waterpas en correct in positie ligt .

 

11. Houd de bedieningspedaal ingedrukt . De buis 
zal rechtsom beginnen te draaien . Naarmate de 
buis draait, begin te groeven door de pomphendel 
traag te pompen .

KENNISGEVING
• Bedien de handpomp niet te snel, maar aan 

een snelheid die voldoende moet zijn om de 
buis te groeven en een hoorbare gemiddelde 
tot zware belasting op de motor/aandrijving 
te behouden.

 

12. Blijf verder groeven tot de dieptestop 
volledig in contact komt met de bovenkant van de 
hydraulische cilinder . Laat de buis nog één (1) tot 
drie (3) keer ronddraaien om de groef te voltooien .

13. Laat de bedieningspedaal los en neem 
de voet van de pedaal .

 WAARSCHUWING
• Plaats de handen niet in het buiseinde 

om de buis uit het gereedschap te trekken 
of plaats de handen of in de omgeving 
van de groefrollen of stabilisatorrol.

14. Ondersteun de buis, om een kort stuk buis  
na het groeven te kunnen verwijderen .
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15. Open de hydraulische ontgrendelingsafsluiter 
om de buis los te laten . Verwijder de buis uit het 
gereedschap .

KENNISGEVING
• De groefdiameter moet correct zijn voor 

de diameter en wanddikte van de buis 
waarvoor deze was ingesteld in de aanpassing 
van de groefdiameterstop. De groefdiameter 
moet periodiek gecontroleerd en aangepast 
worden indien nodig om te zorgen dat 
de groeven binnen de specificaties vallen.

VERVANGEN VAN DE ROL

 WAARSCHUWING
• Schakel altijd de stroom uit of trek 

de stekker uit het stopcontact, voordat  
u het gereedschap aanpast.

Accidentele opstart van het gereedschap  
kan leiden tot ernstige verwondingen.

VERWIJDEREN VAN ROLLEN 4 – 16”

De Vic-Easy Serie 416 rolgroefgereedschappen 
zijn ontworpen om snel en eenvoudig te groeven . 
De rollen zijn geschikt voor verschillende buismaten 
(raadpleeg de tabellen Gereedschapswaarden en 
Rolselectie op pagina 28 en 29) en elimineren de 
behoefte om de rollen vaak te vervangen . Wanneer 
een ander maatgamma tegengekomen wordt 
of bijzondere groefstijlen vereist zijn, moeten de 
rollen vervangen worden en aanpassingen voor 
de bewerking opnieuw uitgevoerd worden . Andere 
buismaterialen kunnen ook vereisen dat de rollen 
vervangen moeten worden . Raadpleeg de tabellen 
Gereedschapswaarden en Rolselectie op pagina 28 
en 29 voor een correcte rolselectie .

BOVENSTE ROL

 

1. Open de ontgrendelingsafsluiter van de handpomp 
(draai knop linksom), waardoor de slede naar de 
positie “volledig open” zal gaan .

 

2. Maak met behulp van een sleutel de bout van 
de bovenste rol en borgplaat los en verwijder, zoals 
getoond . Plaats op een proper oppervlak .

 

3. Schuif de bovenste rol van de bovenste as, zoals 
getoond, en berg op in de bijgeleverde laadkist voor 
rollen .
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ONDERSTE ROL

 

1. Maak de bout en de borgplaat los en verwijder, 
zoals getoond . Plaats op een proper oppervlak .

 

2. Schuif de onderste rol van de hoofdas, zoals 
getoond, en berg op in de bijgeleverde laadkist 
voor rollen .

 

KENNISGEVING
• Zorg dat u de schijfspie niet verliest. Hij 

moet in de onderste as blijven. Inspecteer 
de schijfspie en vervang bij beschadiging.

INSTALLATIE VAN ROLLEN 4 – 16”

Maak bovenste as, hoofdas en boring in de onderste 
rol schoon van alle vuil en/of aanslag, voordat u 
de rollen installeert . Inspecteer de het rollenlager 
in de bovenste rol op voldoende smering en goede 
toestand . Voer herstellingen door indien nodig .

ONDERSTE ROL

 

1. Schuif de onderste rol met de gewenste diameter 
volledig op de hoofdas met de gemarkeerde zijde 
naar voren gedraaid (zie afbeelding) . Zorg dat 
de rol correct is uitgelijnd met de schijfspie op 
de hoofdas . OPMERKING: Om de rol er later weer 
makkelijk af te nemen, kunt u een dunne laag 
olie of vet (antiseize smeermiddel) op de hoofdas 
aanbrengen voordat u de onderste rol installeert .

 

2. Installeer de borgplaat van de onderste rol 
(gemarkeerd R-106-416-VEO) en zet vast met bouten 
zoals getoond . Draai de bout met een moersleutel 
veilig vast .

BOVENSTE ROL

 

1. Schuif de bovenste rol met de gewenste afmeting 
voorzichtig op de bovenste as, zoals getoond, met de 
markeringen naar de voorkant gedraaid .
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2. Installeer de borgplaat van de bovenste rol 
en zet vast met bouten . Lijn het lipje op de plaat 
uit met de uitsparing in de slede zoals getoond . 
Draai de bout met een moersleutel veilig vast .

 

3. Smeer het bovenste rollager in met een nr . 2EP vet 
op lithiumbasis zoals getoond . Raadpleeg het gedeelte 
over onderhoud voor aanvullende informatie .

4. De installatie van de rol is voltooid .

INSTALLATIE VAN ROLLEN 2 – 3 1/2”

1. Verwijder bestaande rollen indien nodig . 
Raadpleeg Verwijderen van bovenste en onderste 
rollen 4” – 16” (pagina 20 en 21) .

 

2. Smeer de onderste as lichtjes in met een dunnen 
laag olie of vet, voordat u de onderste rol installeert . 
Schuif de onderste rol (onderdeelnr . R-902-416-L03) 
op de hoofdas . Zorg dat u de rol correct uitlijnt met 
de schijfspie op de hoofdas .

 

3. Plaats 3/4” vlakke sluitring (onderdeelnr .  
N-W01-120-000) op 3/4” X 3/4” zeskantbout (Part 
No . N-S02-120-304) . Installeer bout en sluitring 
zoals getoond . Draai de bout met een moersleutel 
veilig vast .

 

4. Schuif de complete bovenste rol op de bovenste 
as . Zorg dat u de bovenste steunblok correct uitlijnt 
met de uitsparing in de slede, zoals getoond .

 

5. Pas de bout van de bovenste steunblok 
(onderdeelnr . R-902-416-M03) in de bovenste 
as zoals getoond . Draai veilig vast .
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6. Smeer de bovenste rol in met nr . 2EP vet op 
lithiumbasis, zoals getoond . Raadpleeg het gedeelte 
over onderhoud voor aanvullende informatie .

KENNISGEVING
• Door de bout van de bovenste steunblok wordt 

vast te draaien, wordt de complete bovenste 
rol juist uitgelijnd met de onderste rol.

INSTALLATIE VAN KOPEREN  
ROLLEN 2 – 6” EN 8”

Installatie en verwijdering van 2 – 6” rollenset 
voor koperen buizen is identiek aan de installatie 
en verwijdering van standaard rollenset voor  
2 – 3 1/2” stalen buizen . Zie pagina 22 .

Installatie en verwijdering van 8” rollenset voor 
koperen buizen is identiek aan de installatie en 
verwijdering van standaard rollensets voor 4 – 16” 
stalen buizen . Zie pagina 21 .

ONDERHOUDSPROCEDURES
ALGEMEEN

Deze handleiding verstrekt informatie die de 
gebruiker van Serie 416 gereedschappen in staat 
stelt om zijn gereedschap in perfect operationele 
toestand te houden en om een houvast te bieden 
tijdens herstellingen als dit nodig mocht zijn .

De vervangonderdelen, enkel van toepassing 
op deze gereedschappen, moeten bij Victaulic 
besteld worden om de correcte werking van 
dit gereedschap te verzekeren . Alle speciale 
onderdelen zijn FOB Easton, Pennsylvania, 
tegen de prijs die van kracht is op het ogenblik 
van de bestelling .

KENNISGEVING
• Vergeet niet dat preventief onderhoud 

tijdens de werking zichzelf zal terugbetalen 
door besparingen op het vlak van veiligheid, 
reparatie en werking.

 GEVAAR
• Voor het uitvoeren van 

reparaties of onderhoud, 
koppel het gereedschap 
los van de elektrische bron 
om het toevallige opstarten 
van het gereedschap 
te voorkomen.

Het niet naleven van deze instructies kan 
leiden tot de dood of ernstig persoonlijk letsel.

Smeer het gereedschap na elke acht uur werking . 
Smeer altijd de bovenste rollagers wanneer 
de rollen vervangen worden .

 

1. Smeer de glijspieën in . Er zijn twee smeerfittingen, 
zoals getoond .

 

2. Smeer het bovenste rollager aan de voorziene 
fitting in, zoals getoond .
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3. Smeer de hoofdaslagers aan de voorziene 
fittingen in, zoals getoond .

ALLEEN VE416FSD
SMERING – MAANDELIJKS

 

1. Smeer het aandrijfmechanisme zoals 
getoond in met een heavy duty smeermiddel 
als spray voor open aandrijvingen (Lubriplate 
Gear Shield Extra Heavy of gelijkwaardig) . 
Om grondig te smeren, sluit het gereedschap 
aan op een veilig stopcontact, en duw het 
mechanisme rond naar diverse locaties door 
de voetschakelaar kortstondig in te duwen, en 
dan de versnellingen te smeren op elke positie .

VE416FS EN VE416FSD 
HYDRAULISCHE SYSTEMEN

Het niveau van hydraulische vloeistof in 
de pomp moet voor ingebruikname worden 
gecontroleerd, en moet halfjaarlijks of wanneer 
het pompen sponsachtig aanvoelt, nagekeken 
worden .

VULLEN EN CONTROLEREN

 

1. Open de ontgrendelingsafsluiter van de pomp 
volledig door linksom te draaien .

 

2. Verwijder de pomp- en montagetafel 
van de zijde van het gereedschap .

 

3. Maak los maar verwijder de hydraulisch 
vulplug/peilstok niet volledig aan het achtereinde 
van de pomp .
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4. Houd de pomp zo dat het vulplugeinde BOVEN 
de hydraulische cilinder is . Dit zal voorkomen 
dat olie overgeheveld wordt van de hydraulische 
cilinder door de pomp .
5. Controleer het vloeistofniveau . Voeg 
hydraulische olie toe tot aan het juiste niveau 
indien vereist . Op modellen zonder een peilstok, 
verwijder de dop; de olie moet ongeveer 1/2” tot 1” 
van het einde verwijderd zijn .

AFTAPPEN VAN LUCHT

 

1. Om lucht uit het systeem af te tappen, houd 
de volledige pomp boven de hydraulische cilinder . 
Sluit de ontgrendelingsafsluiter van de pomp door 
linksom te draaien . Open de vulplug één volledige 
draai .

 

2. Pomp de pomphendel verschillende keer 
om druk op te bouwen .

 

3. Open de ontgrendelingsafsluiter door 
linksom te draaien en laat lucht ontsnappen .
4. Herhaal stappen 1-3 verschillende keren 
om alle lucht uit het systeem af te tappen .
5. Controleer het olieniveau en voeg olie toe 
indien nodig .
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6. Blijf de hydraulische handpomp boven de 
hydraulische cilinder houden en sluit de hydraulische 
vulplug .

 

7. Vervang de pomp en tafel veilig aan de zijkant 
van het gereedschap .

INFORMATIE OVER BESTELLEN 
VAN ONDERDELEN
Wanneer onderdelen besteld worden, is de volgende 
informatie nodig voor Victaulic om de bestelling te 
verwerken en de correcte onderdelen te zenden: 
Vraag naar RP-416FS/FSD voor gedetailleerde 
tekeningen en onderdeellijsten .

(1) Gereedschap Modelnummer . VE416FS  
of VE416FSD .

(2). Gereedschap Serienummer . Het serienummer 
kan gevonden worden aan de zijkant van het 
gereedschapkopdeel .

(3) (Hoeveelheid), onderdeelnummer en beschrijving .
   Bijvoorbeeld: (1) Part #R-105-416-VEO, 

bovenste as .

(4) Naar waar moeten de onderdelen worden 
verzonden:
  Bedrijfsnaam
  Adres

(5) Ter attentie van wie moeten de onderdelen 
worden verzonden .
  Naam van de persoon

(6) Aankoopbestelnummer
Bestel onderdelen bij het dichtstbijzijnde  
Victaulic-verkoopskantoor . Raadpleeg de achterzijde 
van deze handleiding voor het dichtstbijzijnde 
Victaulic-verkoopskantoor .

ACCESSOIRES
VICTAULIC VERSTELBARE BUIZENSTEUNEN

 

Victaulic Model 112, een draagbaar, aanpaspaar, 
roltype, buizensteun met vier poten voor 
gebruik met Serie VE416 en andere Victaulic 
rolgroefgereedschappen, is verkrijgbaar bij Victaulic . 
Kogeltransferrollen, aanpasbaar voor buizen van  
3/4 – 12”, zal lineaire en roterende bewegingen 
opvangen . Het draaiontwerp laat een eenvoudige 
kanteling toe voor het groeven van de beide 
buisuiteinden . Neem contact op met Victaulic 
voor de gegevens hierover .

 

Ook beschikbaar is Victaulic Model 224 . 
Het biedtfuncties die gelijk zijn aan Model 112 . 
Het is geschikt voor de buismaten 2 – 24” . Neem 
contact op met Victaulic voor de gegevens hierover .

AANDRIJVING
De Victaulic VPD752 is beschikbaar voor gebruik 
met VE416FS en andere gereedschappen . 
Raadpleeg Victaulic voor details .

OPTIONELE ROLLEN
Zie de tabellen Gereedschapswaarden en 
Rolselectie op pagina 28 en 29 voor informatie 
over andere materialen en groefspecificaties .
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PROBLEMEN OPLOSSEN

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

Incorrecte buispositie op lange buizen. Zie “Groefbare buislengtes”.

Aandrijving draait linksom (VE416FS). Zie “Installatie van het gereedschap” (VE416FS)

De buis stopt met draaien 
tijdens het groeven.

Er heeft zich roest of vuil opgestapeld  
op de onderste rol.

Verwijder de accumulatie van de onderste rol met een stijve 
draadborstel.

Versleten groefrollen Inspecteer de onderste rol voor slijtageuitsteeksels, vervang indien 
versleten.

Schijfspie van onderste rol is gebroken  
of verloren.

Verwijder onderste rol, vervang spie en installeer onderste rol. 
Zie “Vervangen van de rol”.

Aandrijvingklauw is niet op de aandrijfas 
gekoppeld.

Zie “Installatie van het gereedschap”.

Aandrijving slaat af omwille van teveel 
handpompen.

Open de ontgrendelingsafsluiter om de buis vrij te maken, sluit  
de ontgrendelingsafsluiter en ga verder met het groeven en pomp 
met een matige snelheid.

De stroomonderbreker is geactiveerd of een 
zekering is gesprongen op het elektrische 
circuit dat de aandrijving aanstuurt.

Reset de onderbreker of vervang de zekering.

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

Incorrecte buisondersteuning op lange 
buizen, de buis heeft teveel tracking.

Verplaats de buisondersteuning naar rechts.  
Zie “Lange buislengtes”.

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

De buis wrijft teveel over de onderste 
rolflens.

Verwijder de buis uit het gereedschap en voeg vet toe aan het vlak 
van de onderste rolflens zoals nodig.

Tijdens het groeven treden bij 
elke omwenteling van de buis 
luide dreunen of klappen op.

De buis heeft een uitgesproken lasnaad. Slijp de lasnaden gelijk met het buizenoppervlak aan binnen-  
en buitenkant 2” verwijderd van het buiseinde.

De buisflare is buitensporig. De buisondersteuning is te hoog ingesteld 
op lange buizen.

Zie “Lange buislengtes”.

Het gereedschap is naar voor gekanteld bij 
het groeven van lange buizen.

Zie “Installatie van het gereedschap”.

Incorrecte buisondersteuning op lange 
buizen, de buis heeft teveel tracking.

Verplaats de buisondersteuning naar rechts.  
Zie “Lange buislengtes”.

Stabilisator is te veel naar binnen 
aangepast.

Trek stabilisator terug naar het verste punt waar  
het de buis nog doeltreffend kan stabiliseren.

Buis zwaait of trilt van  
de ene kant naar de andere.

Incorrecte stabilisatoraanpassing. Verplaats de stabilisator naar binnen of naar buiten  
tot de buis vlot draait.

Het gereedschap wil geen buis 
groeven.

De handpompafsluiter is niet stevig 
dichtgedraaid.

Draai de afsluiter steviger dicht.

De handpomp heeft te weinig olie. Zie “Onderhoud”.

Lucht in hydraulisch systeem. Zie “Onderhoud”.

De buis is dikker dan de 
wanddiktemogelijkheid  
van het gereedschap.

Zie “Gereedschapswaarden en rolselectie”.
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GEREEDSCHAPSWAARDEN EN ROLSELECTIE
STANDAARD EN “ES” ROLLEN – KLEURCODE ZWART

Nom.  
diameter
Inch/mm

1 2 3 4

Nummers
standaard

rollen
Nummers

“ES”-rollen

Nominale wanddikte afmetingen – inch/mm

Stalen
buis

Roestvaststalen
buis

Aluminium
buis

PVC plastic
buis

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

2 0.065 0.154 0.154 0.154 0.065 0.154 0.154 0.154

Onderste rol
R902416L03

Bovenste rol
R9A2416U03

Onderste rol
RZ02416L03

Bovenste rol
RZA2416U03

50 1,65 3,91 3,91 3,91 1,7 3,91 3,91 3,91

21/2 0.083 0.203 0.203 0.203 0.083 0.203 0.203 0.276
65 2,111 5,16 5,16 5,16 2,111 5,16 5,16 7,01

3 0.083 0.216 0.216 0.216 0.083 0.216 0.216 0.300
80 2,11 5,49 5,49 5,49 2,11 5,49 5,49 7,62

31/2 0.083 0.226 0.226 0.226 0.083 0.226 0.226 0.318
90 2,11 5,74 5,74 5,74 2,11 5,74 5,74 8,07

4 0.083 0.375 0.237 0.237 0.083 0.237 0.237 0.337

Onderste rol
R904416L06

Bovenste rol
R9A4416U06

Onderste rol
RZ04416L06

Bovenste rol
RZA4416U06

100 2,11 9,53 6,02 6,02 2,11 6,02 6,02 8,55

41/2 0.095 0.375 0.237 0.237 0.095 0.237 – –
120 2,41 9,53 6,02 6,02 2,41 6,02 – –

5 0.109 0.375 0.258 0.258 0.109 0.258 0.258 0.375
125 2,77 9,53 6,55 6,55 2,77 6,55 6,55 9,53

6 O.D. 0.109 0.375 0.258 0.258 0.109 0.258 – –
2,77 9,53 6,55 6,55 2,77 6,55 – –

6 0.109 0.375 0.280 0.280 0.109 0.280 0.280 0.432
150 2,77 9,53 7,11 7,11 2,77 7,11 7,11 10,97

8 O.D. 0.109 0.375 0.250 0.322 0.109 0.322 – –

Onderste rol
R908416L12

Bovenste rol
R9A8416U16

Onderste rol
RZ08416L12

Bovenste rol
RZA8416U12

2.77 9.53 6.35 8.22 2.77 8.22 – –
8 0.109 0.375 0.250 0.322 0.109 0.322 0.322 0.500

200 2,77 9,53 6,35 8,22 2,77 8,22 8,22 12,70

10 0.134 0.375 0.250 0.365 0.134 0.250 0.365 0.593
250 3,4 9,53 6,35 9,27 3,40 6,35 9,27 15,06

12 0.156 0.375 0.250 0.375 0.156 0.250 0.406 0.687
300 4,0 9,53 6,35 9,53 3,96 6,35 10,3 17,45

14 0.156 0.375 0.312 0.375 – – 0.438 0.438

Onderste rol
R914416L16

Bovenste rol
R9A8416U16

–
–

350 3,96 9,53 7,92 9,53 – – 11,13 11,13

15 Buiten
diameter

0.165 0.375 0.312 0.375 – – – –
4,19 9,53 7,92 9,53 – – – –

16 0.165 0.375 0.312 0.375 – – 0.500 0.500
450 4,19 9,53 7,92 9,53 – – 12,70 12,70

Opmerkingen voor standaard en “ES”-rollen:

KOLOM 1: Maximum waarden op staal zijn beperkt tot buizen van 180 BHN (Brinnel Hardness Number) en minder .
KOLOM 2: Types 304 en 316
KOLOM 3: Legeringen 6061-T4 en 6063-T4
KOLOM 4: PVC Type I Klasse I - PVC1120; PVC Type I Klasse II - PVC1220; PVC Type II Klasse I - PVC2116
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ROLLEN VOOR SCHEDULE 5S EN 10S ROESTVASTSTALEN PIPE †  
(RX ROLLS) – VERCHROOMDE PLAAT

Nominale diameter
Inch/mm

Nominale roestvaststalen buiswanddikte
Inch/mm Nummers  

RX-rollenSch. 5S Sch. 10S Sch. 10

2 0.065 0.109 –

Onderste rol
RX02416L03

Bovenste rol
RXA2416U03

50 1,7 2,8 –
2 1/2 0.083 0.120 –
65 2,1 3,0 –
3 0.083 0.120 –

80 2,1 3,0 –
3 1/2 0.083 0.120 –
90 2,1 3,0 –
4 0.083 0.120 –

Onderste rol
RX04416L06

Bovenste rol
RXA4416U06

100 2,1 3,0 –
5 0.109 0.134 –

125 2,8 3,4 –
6 0.109 0.134 –

150 2,8 3,4 –
8 0.109 0.148 –

Onderste rol
RX08416L12

Bovenste rol
RXA8416U16

200 2,8 3,8 –
10 0.134 0.165 –

250 3,4 4,2 –
12 0.156 0.180 –

300 4,0 4,6 –
14 0.156 0.188 0.250

Onderste rol
RX14416L16

Bovenste rol
RXA8416U16

350 3,96 4,77 6,35
16 0.165 0.188 0.250

450 4,19 4,77 6,35
† types 304 en 316 .

ROLLEN VOOR KOPEREN BUIZEN – KLEURCODE KOPER †

Nominale diameter
Inch/mm

Nominale wanddikte koperen buizen
Inch/mm Nummers  

koperen rolenMin. Max.

2 0.042 0.083

Onderste rol
RR02416L06

Bovenste rol
RRA2416U06

50 1,1 2,1
2 1/2 0.065 0.095
65 1,7 2,4
3 0.045 0.109

80 1,1 2,8
4 0.058 0.134

100 1,5 3,4
5 0.072 0.160

125 1,8 4,1
6 0.083 0.192

150 2,1 4,9
8 0.109 0.271 Onderste rol

RR08416L08
Bovenste rol
RRA8416U08200 2,8 6,9

† Getrokken koperen buizen – DWV, ASTM B306 - type “M”, ASTM B88 – Type “L”, ASTM B88 – type “K”, ASTM B88 .
Rollen zijn beschikbaar voor het groeven van koperen buizen conform British Standard, Australian Standard en DIN-norm, 
contacteer Victaulic voor details .
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AFMETINGEN
NAADLOZE EN GELAST STALEN BUIS

Nominale 
diameter

Inch
mm

Buis  
O.D.
Inch
mm

Nominale wanddikte – Inch/mm

Sch. 5S Sch. 10S Sch. 10 Sch. 20 Sch. 30 Sch. 40 Sch. STD. Sch. 80

2 2.375 0.065 0.109 — — — 0.154 0.154 0.218
50 60,3 1,7 2,8 — — — 3,9 3,9 5,5

2 1/2 2.875 0.083 0.120 — — — 0.203 0.203 0.276
65 73,0 2,1 3,0 — — — 5,2 5,2 7,0
3 3.500 0.083 0.120 — — — 0.216 0.216 0.300

80 88,9 2,1 3,0 — — — 5,5 5,5 7,6
3 1/2 4.000 0.083 0.120 — — — 0.226 0.226 0.318
90 101,6 2,1 3,0 — — — 5,7 5,7 8,1
4 4.500 0.083 0.120 — — — 0.237 0.237 0.337

100 114,3 2,1 3,0 — — — 6,0 6,0 8,6
5 5.563 0.109 0.134 — — — 0.258 0.258 0.375

125 141,3 2,8 3,4 — — — 6,6 6,6 9,5
6 6.625 0.109 0.134 — — — 0.280 0.280 0.432

150 168,3 2,8 3,4 — — — 7,1 7,1 11,0
8 8.625 0.109 0.148 — 0.250 0.277 0.322 0.322 0.500

200 219,1 2,8 3,8 — 6,4 7,0 8,2 8,2 12,7
10 10.750 0.134 0.165 — 0.250 0.307 0.365 0.365 0.594

250 273,0 3,4 4,2 — 6,4 7,8 9,3 9,3 15,1
12 12.750 0.156 0.180 — 0.250 0.330 0.406 0.375 0.688

300 323,9 4,0 4,6 — 6,4 8,4 10,3 9,5 17,4
14 14.000 0.156 0.188 0.250 0.312 0.375 0.437 0.375 0.750

350 350 4,0 4,8 6,4 7,9 9,5 11,1 9,5 19,0
16 16.000 0.165 0.188 0.250 0.312 0.375 0.500 0.375 0.843

450 450 4,2 4,8 6,4 7,9 9,5 12,7 9,5 21,4

GETROKKEN KOPEREN BUIZEN

Nominale  
buisafmeting

Inch
mm Buitendiameter

Nominale wanddikte – Inch/mm

DWV ASTM B-306
Type “M” ASTM 

B-88
Type “L” ASTM  

B-88
Type “K” ASTM 

B-88

2 2.125 0.042 0.058 0.070 0.083
50 54,0 1,1 1,5 1,8 2,1

2 1/2 2.625 — 0.065 0.080 0.095
65 66,7 — 1,7 2 2,4

3 3.125 0.045 0.072 0.090 0.109
80 79,4 1,1 1,8 2,3 2,8

4 4.125 0.058 0.095 0.110 0.134
100 104,8 1,5 2,4 2,8 3,4

5 5.125 0.072 0.109 0.125 0.160
125 130,2 1,8 2,8 3,2 4,1

6 6.125 0.083 0.122 0.140 0.192
150 155,6 2,1 3,1 3,6 4,9

8 8.125 0.109 0.170 0.200 0.271
200 206,4 2,8 4,3 5,1 6,9
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ROLGROEFSPECIFICATIES
STALEN BUIS EN ALLE MATERIALEN GEGROEFD  
MET STANDAARD EN RX ROLLEN

1 2 3 4 5 6 7 8

Nom.  
buisaf-
meting

Inch/mm

Afmetingen – inch/millimeter

Buitendiameter van de buis
Dichting-

zitting  
A

±0,03
±0.76

Groef-
breedte  

B
±0,03
±0.76

Groefdiam. C

Groef-
diepte  
“D”  
(ref.)

Min. 
toelaatb. 

wanddikte 
“T”

Max. 
toelaatb. 
flarediam.Basis

Tolerantie
+ - Basis

Tol. 
+0,000
+0.00

2 2.375 0.024 0.024 0.625 0.344 2.250 –0.015 0.063 0.065 2.48
50 60,3 0,61 0,61 15,88 8,74 57,15 0,38 1,60 1,65 63,0

2 1/2 2.875 0.029 0.029 0.625 0.344 2.720 –0.018 0.078 0.083 2.98
65 73,0 0,74 0,74 15,88 8,74 69,09 0,46 1,98 2,11 75,7

3 buiten
diameter

3.000 0.030 0.030 0.625 0.344 2.845 –0.018 0.078 0.083 3.10
76,1 0,76 0,76 15,88 8,74 72,26 0,46 1,98 2,11 78,7

3 3.500 0.035 0.031 0.625 0.344 3.344 –0.018 0.078 0.083 3.60
80 88,9 0,89 0,79 15,88 8,74 84,94 0,46 1,98 2,11 91,4

3 1/2 4.000 0.040 0.031 0.625 0.344 3.834 –0.020 0.083 0.083 4.10
90 101,6 1,02 0,79 15,88 8,74 97,38 0,51 2,11 2,11 104,1

4 1/2 buiten
diameter

4.250 0.043 0.031 0.625 0.344 4.084 –0.020 0.083 0.083 4.35
108,0 1,04 0,79 15,88 8,74 103,73 0,51 2,11 2,11 110,5

4 4.500 0.045 0.031 0.625 0.344 4.334 –0.020 0.083 0.083 4.60
100 114,3 1,14 0,79 15,88 8,74 110,08 0,51 2,11 2,11 116,8

4 1/2 5.000 0.050 0.031 0.625 0.344 4.834 –0.020 0.083 0.095 5.10
120 127,0 1,27 0,79 15,88 8,74 122,78 0,51 2,11 2,41 129,5

5 1/4 buiten
diameter

5.250 0.053 0.031 0.625 0.344 5.084 –0.020 0.083 0.109 5.35
133,0 1,70 0,79 15,88 8,74 129,13 0,51 2,11 2,77 135,9

5 1/2 buiten
diameter

5.500 0.056 0.031 0.625 0.344 5.334 –0.020 0.083 0.109 5.60
139,7 1,42 0,79 15,88 8,74 135,48 0,51 2,11 2,77 142,2

5 5.563 0.056 0.031 0.625 0.344 5.395 –0.022 0.084 0.109 5.66
125 141,3 1,42 0,79 15,88 8,74 137,03 0,56 2,13 2,77 143,8

6 O.D. 6.000 0.056 0.031 0.625 0.344 5.830 –0.022 0.085 0.109 6.10
152,4 1,42 0,79 15,88 8,74 148,08 0,56 2,16 2,77 154,9

6 1/4 buiten
diameter

6.250 0.063 0.031 0.625 0.344 6.032 –0.030 0.085 0.109 6.35
159,0 1,60 0,79 15,88 8,74 153,21 0,56 2,16 2,77 161,3

6 1/2 buiten
diameter

6.500 0.063 0.031 0.625 0.344 6.330 –0.022 0.085 0.109 6.60
165,1 1,60 0,79 15,88 8,74 160,78 0,56 2,16 2,77 167,6

6 6.625 0.063 0.031 0.625 0.344 6.455 –0.022 0.085 0.109 6.73
150 168,3 1,60 0,79 15,88 8,74 163,96 0,56 2,16 2,77 170,9

8 O.D. 8.000 0.063 0.031 0.750 0.469 7.816 –0.025 0.092 0.109 8.17
203,2 1,60 0,79 19,05 11,91 198,53 0,64 2,34 2,77 207,5

8 8.625 0.063 0.031 0.750 0.469 8.441 –0.025 0.092 0.109 8.80
200 219,1 1,60 0,79 19,05 11,91 214,40 0,64 2,34 2,77 223,5

10 buiten
diameter

10.000 0.063 0.031 0.750 0.469 9.812 –0.027 0.094 0.134 10.17 
254,0 1,60 0,79 19,05 11,91 249,23 0,69 2,39 3,40 258,3

Tabel gaat verder op pagina 33 . Zie kolom opmerkingen op pagina 33 .

A B

D

B

T

CFOD

E
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ROLGROEFSPECIFICATIES (VERVOLG)
STALEN BUIS EN ALLE MATERIALEN GEGROEFD MET STANDAARD  
EN RX ROLLEN

1 2 3 4 5 6 7 8

Nom. buisaf-
meting

Inch/mm

Afmetingen – inch/millimeter

Buitendiameter van de buis Dichtings-
zitting  

A
±0,03
±0.76

Groef-
breedte  

B
±0,03
±0.76

Groefdiam. C

Groef-
diepte 
 “D”  
(ref.)

Min. 
toelaatb. 

wanddikte 
“T”

Max. 
toelaatb. 
flarediam.Basis

Tolerantie
+ - Basis

Tol.
+0,000
+0.00

10 10.750 0.063 0.031 0.750 0.469 10.562 –0.027 0.094 0.134 10.92 
250 273,0 1,60 0,79 19,05 11,91 268,28 0,69 2,39 3,40 277,4

12 
buitendiameter

12.000 0.063 0.031 0.750 0.469 11.781 –0.030 0.109 0.156 12.17 
304,8 1,60 0,79 19,05 11,91 299,24 0,76 2,77 3,96 309,1

12 12.750 0.063 0.031 0.750 0.469 12.531 –0.030 0.109 0.156 12.92 
300 323,9 1,60 0,79 19,05 11,91 318,29 0,76 2,77 3,96 328,2

14 
buitendiameter

14.000 0.063 0.031 0.938 0.469 13.781 –0.030 0.109 0.156 14.10
355,6 1,60 0,79 23,83 11,91 350,04 –0,76 2,77 3,96 358,1

15 
buitendiameter

15.000 0.063 0.031 0.938 0.469 14.781 –0.030 0.109 0.165 15.10
381,0 1,60 0,79 23,83 11,91 375,44 –0,76 2,77 4,19 383,5

16 
buitendiameter

16.000 0.063 0.031 0.938 0.469 15.781 –0.030 0.109 0.165 16.10
406,4 1,60 0,79 23,83 11,91 400,84 –0,76 2,77 4,19 408,9

STANDAARD ROLGROEFSPECIFICATIE OPMERKINGEN:
KOLOM 1: Nominale maat IPS-buis.
KOLOM 2: IPS-buitendiameter. De buitendiameter van de rolgegroefde buis mag niet meer variëren dan de aangegeven 
toleranties . Voor IPS-buis is de maximum toelaatbare tolerantie van haaks afgezaagde buiseinden 0 .030” voor 3/4 – 3 1/2”; 0 .045” 
voor 4 – 6”; en 0 .060” voor buitendiameters van 8” en meer, gemeten ten opzichte van een lijn die precies haaks op de hart 
van de buis staat .
KOLOM 3: Dichtingszitting. Om een lekvrije dichting voor de dichting te verkrijgen moet de buis vanaf het uiteinde tot aan 
de groef vrij zijn van indeukingen, rolsporen en uitstulpingen . Alle losse verfresten, aanslag, vuil, splinters, vet of roest moet 
worden verwijderd . Victaulic blijft in de eerste plaats het gebruik van haaks afgezaagde buis aanraden . Voor gegevens voor schuin 
afgezaagde buis kunt u contact opnemen met Victaulic . Haaks afgezaagde buis moet worden gebruikt met de FlushSeal® en 
EndSeal® dichtingen . Dichtingszitting “A” wordt gemeten vanaf het buiseinde . BELANGRIJK: Door het rolgroeven van schuin 
afgezaagde buis kan een onaanvaardbare buiseinddiametervergroting ontstaan . Zie kolom 8 .
KOLOM 4: Groefbreedte. De onderkant van de groef moet vrij zijn van los vuil, splinters, roest en aanslag, die de goede installatie 
van de koppelingen kunnen verstoren . Hoeken aan de onderkant van de groef moeten een straal hebben met de juiste afmetingen: 
voor stalen IPS-buis is dat 0 .06 R bij 3/4 – 1 1/2”, 0 .08 R bij 2 – 6”, 0 .05 R op 8” en groter .
KOLOM 5: Buitendiameter van de groef. De groef moet een over de gehele buisomtrek dezelfde diepte hebben . De groef 
moet binnen de met “C” aangeduide tolerantie blijven .
KOLOM 6: Groefdiepte. Alleen ter referentie . De groef moet voldoen aan de aangegeven groefdiameter “C” .
KOLOM 7: Minimale nominale wanddikte. Dit is de minimale nominale wanddikte waarbij een groef mag worden gerolgroefd – 
behalve PVC .
KOLOM 8: Maximaal toelaatbare buiseinddiametervergroting. Deze afmeting wordt gemeten aan de uiterste buiseinde van haaks 
of schuin afgezaagde gegroefde buis .
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ROLGROEFSPECIFICATIES
STALEN BUIS EN ALLE MATERIALEN  
GEGROEFD MET “ES” ROLLEN

1 2 3 4 5 6 7 8

Nom. 
diameter

Inch/
mm

Afmetingen – inch/millimeter

Buitendiam. buis Dichtingszitting A Groefbreedte B Groefdiam. C
Gegr. 
diepte 
(ref.)  

D

Nom. 
Min. 

toelaatb. 
wand-
dikte  
“T”

Max. 
toelaatb. 

flare-
diam.Basis

Tolerantie
+ - Basis

Tol.
+0,000
+0.00 Basis

Tol.
-0,000
-0.00 Basis

Tol.
+0,000
+0.00

2 2.375 +0.024 –0.024 0.572 –0.020 0.250 +0.015 2.250 –0.015 0.063 0.065 2.48
50 60,3 +0,61 –0,61 14,53 –0,51 6,35 +0,38 57,15 –0,38 1,60 1,65 63,0

2 1/2 2.875 +0.029 –0.029 0.572 –0.020 0.250 +0.015 2.720 –0.018 0.078 0.083 2.98
65 73,0 +0,74 –0,74 14,53 –0,51 6,35 +0,38 69,09 –0,46 1,98 2,11 75,7

3 3.500 +0.035 –0.031 0.572 –0.020 0.250 +0.015 3.344 –0.018 0.078 0.083 3.60
80 88,9 +0,89 –0,79 14,53 –0,51 6,35 +0,38 84,94 –0,46 1,98 2,11 78,7

4 4.500 +0.045 –0.031 0.610 –0.020 0.300 +0.020 4.334 –0.020 0.083 0.083 4.60
100 114,3 +1,14 –0,79 15,49 –0,51 7,62 +0,51 110,08 –0,51 2,11 2,11 116,8

6 6.625 +0.063 –0.031 0.610 –0.020 0.300 +0.020 6.455 –0.022 0.085 0.109 6.73
150 168,3 +1,60 –0,79 15,49 –0,51 7,62 +0,51 163,96 –0,56 2,16 2,77 170,9

8 8.625 +0.063 –0.031 0.719 –0.020 0.390 +0.020 8.441 –0.025 0.092 0.109 8.80
200 219,1 +1,60 –0,79 18,26 –0,51 9,91 +0,51 214,40 –0,64 2,34 2,77 223,5

10 10.750 +0.063 –0.031 0.719 –0.020 0.390 +0.020 10.562 –0.027 0.094 0.134 10.92
250 273,0 +1,60 –0,79 18,26 –0,51 9,91 +0,51 268,28 –0,69 2,39 3,40 277,4

12 12.750 +0.063 –0.031 0.719 –0.020 0.390 +0.020 12.531 –0.030 0.109 0.156 12.92
300 323,9 +1,60 –0,79 18,26 –0,51 9,91 +0,51 318,29 –0,76 2,77 3,96 328,2

“ES” ROLGROEF SPECIFICATIES
KOLOM 1: Nominale IPS buismaat. Nominaal metrische (ISO) buisafmeting .
KOLOM 2: IPS buitendiameter. Metrische (ISO) buitendiameter . De buitendiameter van rolgegroefde buizen zal niet meer 
variëren dan de vermelde tolerantie . Voor IPS buis, de maximum toelaatbare tolerantie van recht gezaagde uiteinden is 0 .030” 
voor 3/4 – 3 1/2” (20 – 90 mm); 0 .045: for 4 – 6” (100 – 150 mm); en 0 .060” voor afmetingen 8” O .D . (200 mm) en meer gemeten 
van een volledige rechte lijn . Voor (ISO) metrische buis, is de maximum toegestane tolerantie van haaks gezaagde uiteinden 
0,76 mm voor de maten 20 mm – 80 mm; 1,14 mm voor de maten 100 mm – 150 mm; en 1,52 mm de maten 200 mm mm 
en meer, gemeten van een volledig rechte lijn .
KOLOM 3: Dichtingszitting: Het buisoppervlak moet vrij zijn van deuken, walssporen en uitsteeksels van het uiteinde van de buis 
tot de groef om een lekvrije afdichting voor de dichting te garanderen . Alle losse verf, aanslag, vuil, splinters, vet en roest moeten 
worden verwijderd . Recht afgezaagde buis moet gebruikt worden met FlushSeal® en EndSeal®  dichtingen . Dichtingzitting “A” 
wordt gemeten vanaf het buisuiteinde . BELANGRIJK Het rolgroeven kan resulteren in onaanvaardbare flare van het buiseinde . 
(Zie Kolom 8 .)
KOLOM 4: Groefbreedte: onderzijde van de groef moet vrij zijn van los vuil, splinters, roest en aanslag die de goede montage van 
de koppeling kunnen verhinderen . De hoeken aan de onderkant van een rolgroef moeten een radius hebben met de volgende 
afmetingen . Voor IPS buizen op 1 1/2 - 12” (40 – 300 mm) . Voor (ISO) metrische buis, 1 .2R mm op 20 – 300 mm . .
KOLOM 5: Buitendiameter groef: de groef moet een uniforme diepte hebben over de hele buisomtrek . De groef moet binnen 
de opgegeven “C” diameter limieten blijven .
KOLOM 6: Groefdiepte: alleen ter referentie . De groef moet voldoen aan de aangegeven groefdiameter “C” .
KOLOM 7: Minimale nominale wanddikte: dit is de minimale nominale wanddikte waarbij een groef mag worden gerolgroefd .
KOLOM 8: Maximaal toelaatbare buiseinddiametervergroting. Deze afmeting wordt gemeten aan de uiterste buiseinde van haaks 
of schuin afgezaagde gegroefde buis .
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ROLGROEFSPECIFICATIES
GETROKKEN KOPEREN BUIZEN
GEGROEFD MET KOPEREN BUIZEN

1 2 3 4 5 6 7 8

Nom.  
diameter

In.
mm

Act. buitendiameter –  
inch/mm

Afmetingen – inch/millimeter

Basis Tolerantie

Dichtings-
zitting  

“A”
±0,03
±0,76

Groefbreedte 
“B”

+0,03/-0,00
+0,76/-0,00

Groefdiam. 
“C”

+0,00
+0,00

Groefdiepte 
(ref.) “D”

Min.  
toelaatb. 

wanddikte 
“T”

Max.  
toelaatb. 
flarediam.

2 2.125 ±0.002 0.610 0.300 2.029 0.048 0.064 2.220
50 54,0 ±0,05 15,5 7,6 51,5 1,2 1,6 56,4

2 1/2 2.625 ±0.002 0.610 0.300 2.525 0.050 0.065 2.720
65 66,7 ±0,05 15,5 7,6 64,1 1,2 1,7 69,1

3 3.125 ±0.002 0.610 0.300 3.025 0.050 DWV 3.220
80 79,4 ±0,05 15,5 7,6 76,8 1,2 81,8

4 4.125 ±0.002 0.610 0.300 4.019 0.053 DWV 4.220
100 104,8 ±0,05 15,5 7,6 102,1 1,4 107,2

5 5.125 ±0.002 0.610 0.300 4.999 0.053 DWV 5.220
125 130,2 ±0,05 15,5 7,6 127,0 1,4 132,6

6 6.125 ±0.002 0.610 0.300 5.999 0.063 DWV 6.220
150 155,6 ±0,05 15,5 7,6 152,3 1,6 158,0

8 8.125 * 0.610 0.300 7.959 0.083 DWV 8.220
200 206,4 * 15,5 7,6 202,2 2,1 208,8

* Toleranties voor 8” (200 mm) zijn +0 .002 (0,5 mm) – 0 .004/ (-0,10 mm) .

KOLOM 1: Nominaal ASTM B-88 maten getrokken koperen buis zoals aangegeven in de kop van de tabel .
KOLOM 2: Buitendiameter: de buitendiameter van rolgegroefde buizen zal niet meer variëren dan de vermelde tolerantie .  
De maximum toelaatbare tolerantie van haaks gezaagde uiteinden is 0 .030” (0,8 mm) voor 2 - 3” (50 – 80 mm); 0 .045” (1,1 mm) 
voor 4 - 6” (100 – 150 mm), gemeten van een volledige rechte lijn .
KOLOM 3: Dichtingszitting: het buisoppervlak moet vrij zijn van deuken, walssporen en uitsteeksels vanaf het uiteinde van de buis 
totaan de groef om een lekvrije afdichting van de dichting te garanderen . Alle losse aanslag, vuil, splinters en vet moeten verwijderd 
worden .
KOLOM 4: Groefbreedte: de onderzijde van de groef moet vrij zijn van los vuil, splinters, roest en aanslag die de goede montage 
van de koppeling kunnen verhinderen .
KOLOM 5: Buitendiameter groef: de groef moet een uniforme diepte hebben over de hele buisomtrek . De groef moet binnen 
de opgegeven “C” diameter limieten blijven .
KOLOM 6: Groefdiepte: alleen ter referentie . De groef moet voldoen aan de aangegeven groefdiameter ‘C” .
KOLOM 7: ASTM B-306 afvoerafval en vent (DWV) is minimum wanddikte van koperen buizen die mogen worden gerolgroefd .
KOLOM 8: De maximum toelaatbare flare aan het buisuiteinde: wordt gemeten aan het uiterste buisuiteinde .
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