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RTC 710 Skrapverktyg

Svets och Verktyg



BÄSTA KUND
Tack för att du valt en maskin från GPA 
Flowsystem ABs produkturval.

Denna manual är utformad för att illustrera 
funktioner och hur din nya RTC 315 används. 
Här finns all nödvändig information och recept 
för en korrekt användning. Var god läs alla delar 
i manualen noggrant och förvara den på en 
säker plats för framtida anvä ndning eller vid 
ägarbyte. Vi hoppas ni blir nöjda med produkten 
och får glädje av den i många år framåt.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Verktygets dimension  825×805×695 mm

Lådans dimension  800×580×350 mm 

Komplett vikt   39 kg

Maxvikt under användning 16 kg

Arbetsområde ytterdiameter Ø 355 ÷ 710 mm    

Arbetsområde innerdiameter Ø 290 ÷ 675 mm

Max skrapnings längd  530 mm

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
RTC 710 är ett manuellt verktyg för att kunna hyvla av 
det yttre oxidskiktet på rör av Polyeten (PE) och Poly-
propen (PP) i olika storlekar inför svetsning med 
elektrosvetsmuffar.

Notera att detta verktyget är inte till för skrapning 
(hyvling) av andra material än polyeten (PE) och 
polypropen (PP).

SKRAPNINGSPRINCIPER
Meningen med rörskrapning är att få bort det oxiderande 
skiktet som bildas på röret på grund av atmosfäriska 
element. Om inte oxidskiktet avlägsnas är det stor risk 
att man får ett dåligt resultat på svetsningen. Därför är 
det mycket viktigt att oxiderat material tas bort innan 
svetsning. Detta görs med ett specialverktyg som skrapar 
bort cirka 0,20 mm av ytan.

BESKRIVNING
Rörskrapan RTC 710 består utav två huvuddelar, en 
bas och en arm. Basen är delen som består utav två 
delar som låses fast inuti röret och en centerdel som 
håller ihop dessa armen är den rörliga delen som roterar 
runt rörets utsida samtidigt som den avancerar ut ur 
röret och tillåter anordningen att skrapa ytan.

KOMPONENTBESKRIVNING
1. Blad/skär

2. Armförlägning

3. Skraparm

4. Handtag för armens rotation 

5. Låshjul för att låsa armens position

6. Handtag

7. Armguide

8. Hjul för att öppna/stänga klamrar

9. Klammer 

10. Bas

11. Skruv för skraparm
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
När man använder verktyg eller sågar, måste man vara 
försiktig annars finns det risk för att någon kommer till 
skada. För att minimera risker hantera verktyget varsamt 
och med respekt, läs instruktionerna hur verktyget 
används samt föreskrifter som gäller för användning.

Vårdslöshet och avsaknad av respekt för föreskrifter/
lagar kan orsaka skador.

Noga fastspänt

Kontrollera att röret är ordentligt fastspänt på ett stöd 
och att skrapverktyget är fastlåst i röret. En svag eller 
dålig fastspänning kan orsaka att röret eller stödet 
ramlar och äventyra proceduren, en överdriven låsning 
av verktyget kan förstöra aluminiumklämmorna varvid 
verktyget lossnar.

Underhåll

Vassa och rena verktyg ger bättre resultat samt är 
säkrare att använda. Läs sektionen om hur verktyget 
behandlas och underhålls. Utslitna eller trasiga delar 
måste bytas ut direkt, det är risk för dålig funktion om 
inte alla delar fungerar som det är menat. Trasiga, 

slitna eller saknade delar kan innebära en direkt fara 
för användaren och andra i närheten. Placera verktyget 
försiktigt i specialväskan efter användning, vårdslöshet 
kan skada verktyget.

Använd lämpliga skyddskläder

Verktyget har en liten vass kniv, vi föreslår att passande 
arbetshandskar används. Undvik ospända bälten, 
trådar hängandes från kläderna och skydda långt hår 
eller skägg eftersom dessa kan fastna i de rörliga delarna 
på verktyget.

Håll arbetsplatsen ren

Smutsiga eller oorganiserad arbetsyta kan orsaka 
skador och minska din effektivitet. Därför är det viktigt 
att hålla arbetsytan ren och organiserad. 

Varning! 

verktyget levereras med en liten kniv som kan orsaka 
skador vid felaktig hantering.

GPA Flowsystem tar inget ansvar för skador som 
orsakats på grund av att manualen inte lästs.

INSTRUKTIONER
En korrekt skrapning sträcker sig från rörets ände till 
lite längre än halva längden utav den delen som ska 
svetsas. Innan man börjar skrapa, är det praktiskt att 
markera upp hur långt man ska skrapa. Detta är enkelt 
gjort genom att trä delen över röret och se hur långt 
den sträcker sig.

Sätt in fästet från skrapverktyget.

Justera öppningen av klamrarna genom låsskruven X 
dessa går ut mot röret genom att vrida hjulet i medsols 
riktning. De stängs sedan genom att vrida motsols 
riktning.

Varning! 

Röret måste positioneras så att rörets kant vilar på 
verktygets stödplattor och då även emot dess stop-
plattor, som visas av pilen på figur 3.

Lås röret utan att använda våld då för stor påtryckning 
kan deformera röret.

Tryck in knappen A och skjut in den gängade 
skruvarmen i hålet. Skjut in armen tills skärdelen når 
det markerade området på röret.

Snurra på låshjulet B tills dess att skärdelen når röret.

Spänn verktyget med B tills dess att  markören på 
skärdelen är i mitten av dess skåra.

Skrapa genom att snurra verktyget medsols.

Tryck på knappen A och ta bort verktyget. Lås upp 
basdelen genom att rotera på hjulet X motsols.
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UNDERHÅLL
Rörskraparen RTC 710 kräver enkelt underhåll för att 
kontinuerligt behålla sin effektivitet och ha en längre 
livslängd och bättre pålitlighet om instruktionerna följs.

Skrapram

Rengör skruven för skraparmen som beskrivet ovan 
och smörj sedan in den. Skruven kräver mer regelbundet 
underhåll än vad basen gör.

Kontrollera skärpan och skicket på bladet. Vid utbyte, 
avlägsna låsskruven och byt ut bladet till ett nytt. Bladet 
har två vassa sidor och kan roteras så att ett byte inte 
är nödvändigt. Om skrapan inte är vass efter denna 
procedur så måste plattan som pressar ned bladet 
justeras.

Håll den gängade delen ren och oljad eftersom denna 
roterar hela tiden under användning.

Basdel

Rengör alla gängor, både utvändiga och invändiga.

Skruva loss muttrar 1 För att få loss reduceringen 2. 
Lossa skruvarna 3 och avlägsna skydd 4. Avlägsna 
ring 5, sära skruvar och kugghjul 6, 7 och 8. Ta sedan 
bort klamrarna 9 och 10. 

Rengör alla delar med fettlösningsmedel. Torka och 
smörj in alla delar, därefter och montera ihop delarna. 
Placera stället i så du kan skjuta in klamrarna och 
armarna 9 och 10 in i basdelen 11. Notera att armarna 
måste placeras som på bilden eftersom dessa skiljer 
sig I längd. 

Montera kugghjulen som bilden visar (se till att 
kugghjulen kommer på plats som bilden visar). Sätt 
tillbaka ring 5 och slut locket 4 med specialskruvarna 
3. Sätt till sist tillbaka reducering 2.

Byte av bussning (4B)

Byt bussning 4B när de är utslitna enligt följande: 
Öppna locket som har beskrivits tidigare och skruva 
ut 4A, släpp skruven 4C för att ta bort knapp 4D, 
vänd täckplattan 4 upp och ner och placera den på 
stöd så att bussningen kommer ut utan problem. 

Tryck på knappen 4D ta av bussningen med en gummi-
hammare. Placera ny bussning och dra sedan åt 
skruvarna 4A. 

Fortsätt med placeringen av den nya bussningen, dra 
åt skruvarna 4A och flytta fjädern genom att dra åt 
skruven 4C.



www.gpa.se

PF-RI Muffsvets Manuell

7

SPRÄNGSKISS

Basdel

Skraparm



Securing your flow

www.gpa.se
GPA Flowsystem AB 
Brovägen 5 266 75 Hjärnarp 
+46 (0)431-44 58 00

GPA - En av Skandinaviens ledande leverantörer av rörsystem 
och komponenter i plast och metall för flödesteknik.


