FWSG RA
Schilapparaat

GEBRUIKSHANDLEIDING

Schilapparaat voor volledige verwijdering van oxidehuid van
PE buizen en zadel aftakkingen SDR11.
FWSG RA Schilapparaat
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Verbindingstechniek &
Fittingen voor PE leidingen
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Service en onderhoud:
Akatherm International BV
Industrieterrein 11
5980 AC Panningen
T: 077 308 86 50
F: 077 307 52 32
friatecinfo@akatherm.nl
www.akatherm.nl
www.friatec.de

6.
7.

Zadelaftakking / buis schoon maken.
Laszone afmeten en markeren met FRIALEN markeerstift.
Verwijder minimaal 5mm extra op de insteekdiepte.
Dit geeft de mogelijkheid om na het lassen te bewijzen dat de oxidehuid
volgens de richtlijn is verwijderd.

Open de spanhevel (2) zodat de meshouder (3) van de doorn (5) wordt
getild. Positioneer het schilmes (4) boven de kraag van de doorn.
Steek de doorn (5) in de zadelaftakking / buis. Positioneer het
schilmes boven het einde van de zadelaftakking / buis.
Sluit de spanhevel (2).
Schillen:
Manueel; Houd het huis (7) van de schraper vast
Krukas; Steek het zeskant van de krukas in de zeskant
inbus van de knop (4). (Afb. 2).
Accuschroevendraaier; Max. toerental; 200 omw./min.
Max. moment 4 Nm. Geen drilboor gebruiken!
Plaats een zeskant bit SW6 in de accuschroevendraaier
en steek die in de zeskant inbus van de knop (1). (Afb. 3)

Draai kloksgewijs om de zadelaftakking / buis.
Duw daarbij de schiller (axiaal) tegen de zadelaftakking / buis.
Schil tot aan de markering.
Gelijkmatig draaien tot de markering is bereikt.

Afb. 2

Afb. 3

Schilapparaat wegnemen: Open de spanhevel (2).
Door uit de zadelaftakking / buis trekken.
Spaan verwijderen. Schilresultaat controleren.
Voor het lassen buis reinigen met PE-reiniger.
Uitsluitend met absorberend, niet rafelend en niet gekleurd papier.
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Altijd zeker

FWSG RA Schilapparaat
Het schilmes is aan slijtage onderhevig.
- Controleer regelmatig de dikte van de spaan met een schuifmaat.
- Messen dienen te worden vervangen wanneer ze niet meer functioneren of onvoldoende scherp zijn.

SCHILMES WISSELEN
Het schilmes heeft vier snijkanten.
LET OP!
Gevaar voor letsel door het schilmes.
Schilmes snijkant wisselen

-

TORX schroef met TORX sleutel los draaien
o
Schilmes 90 draaien, kloksgewijs
TORX schroef met TORX sleutel vast draaien

TIPS VOOR BEHEER
-

Bescherm het schilmes tegen beschadiging.
Bewaar en transporteer de lasapparaten en gereedschappen uitsluitend in de daarbij geleverde transportkoffers.
Droog en schoon. Reinig gereedschappen na elke klus, zo voorkomt u (afhankelijk van het materiaal) schimmel en roest.
Let op dat apparaten en gereedschappen, die lange tijd niet gebruikt worden, niet onderhevig zijn aan grote
temperatuurschommelingen en dat de koffers zo nu en dan worden geopend.
Bij temperatuursschommelingen wordt condens gevormd die tot ongewenste gevolgen kan leiden.
Schilapparaten; vochtige en vervuilde apparaten schoon maken met een droge doek. Moeilijk te bereiken plaatsen
kunnen met luchtdruk worden uitgeblazen.

GARANTIE
Garantie 12 maanden. Uitgesloten zijn;
- het schilmes
- delen die aan overmatige slijtage zijn blootgesteld
Het apparaat dient tegen vervuiling te worden beschermd.
Het schilapparaat FWSG RA voldoet aan het FRIALEN kwaliteitssysteem en is voor levering getest op haar functionaliteit.

SERVICE EN ONDERHOUD
Onderhoud en reparatie aan schilapparaten FWSG RA wordt niet aangeboden door FRIATEC Service & Onderhoud omdat
schilapparaten FWSG RA een beperkte levensduur hebben.
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