
Manual
PS180 & PS400 Skrapverktyg

Svets och Verktyg



BÄSTA KUND

Tack för att Ni valde att köpa produkter från vårt 
sortiment. 

Denna manual visar användningen av skrapverk-
tyget PS och alla dess funktioner och hur verk- 
tyget används säkert och rätt. Vi rekommenderar 
att manualen sparas efter genomgång.

Detta är ett avancerat verktyg och bör skötas av 
kompetent personal.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Rörskraparen är ett manuellt verktyg för att kunna hyvla av det yttre oxidskiktet på rör av Polyeten (PE) och  
Polypropen (PP) i olika storlekar.

Notera

Det här verktyget är inte till för skrapning (hyvling) av andra material än polyeten (PE) och polypropen (PP).

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

VERKTYGSBESKRIVNING
1. Saxhylsa

2. Skärhållare

3. Skär

4. Skruv för skärhållare

5. Skraparm

6. Spännskruv för saxlås

7. Frikoppling för skraparm

8. Handtag

9. Låsskruv

10. Skruv för skraparm

11. Frikoppling av saxlås

12. Saxlås

Arbetsomfång PS 180 PS 400

Dimensioner 595×272×190 mm 790×400×400 mm

Box dimensioner 453×185×63 mm 550×350×90 mm

Total vikt
Arm + Kropp = 2,8 kg

Arm - 1,4 kg
Kropp - 1,4 kg

Arm + Kropp = 5,5 kg
Arm - 2 kg

Kropp - 3,5 kg

Ytterdiameter Ø 75 ÷ 180 mm Ø 137 ÷ 426 mm

Innerdiameter Ø 61 ÷ 172 mm Ø 130 ÷ 391 mm

Max. skraplängd
Ø max = 129 mm
Ø min = 120 mm

Ø max =150 mm
Ø min = 160 mm
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av manuell utrustning, t ex sågar 
och verktyg är det viktigt att följa instruktionsmanual, 
säkerhetsföreskrifter för att undvika risken för skador 
och olyckor.Slarv och bristande respekt för säkerhets-
föreskrifter kan orsaka olyckor och skador på arbets- 
platsen.

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 lås-
ning av verktyget kan förstöra aluminiumklämmorna; 
vid båda lägen så är situationen farlig för användaren 
och kan orsaka skador.

Underhåll av verktyget

Vassa och rena verktyg ger bättre resultat och är 
säkrare; läs delen om instruktioner för underhåll av 
verktyget noggrant. Skulle någon del behöva bytas 
ut gör detta omedelbart. Det är förbjudet att använda 

verktyget med komponenter inte avsedda för det-
samma. Slitna, söndriga delar kan innebära risker för 
användaren och äventyra säkerheten för omgivningen. 
Förvara alltid verktyget i dess fodral för att undvika att 
skada verktyget. Om klämmorna skulle bli smutsiga 
eller förstöras fungerar verktyget dåligt och gör ett 
dåligt arbete.

Använd lämplig arbetsutrustning

Verktyget har ett vasst blad förslagsvis använd lämp- 
liga arbetshandskar. Undvik att ha lösa skärpdelar, 
trasor utstickandes ur fickor, långt hår eller skägg 
hängandes löst som kan fastna i verktygets rörliga 
delar och skada användaren.

Håll arbetsplatsen ren: ostädade och smutsiga  
arbetsplatser är en stor faktor till att skador på  
arbetsplatsen sker.

Varning! 
Verktyget är försett med ett blad som kan orsaka 
skador ifall verktyget hanteras fel.

GPA Flowsystem är inte ansvariga för skador på  
personer orsakade av att inte ha läst denna manual.

FÖRBERED RÖRET

En korrekt skrapning sträcker sig från kanten av röret, till en liten bit längre än hälften av längden på delen. Innan 
skrapning märk ut avståndet på röret, genom att trä på delen på dess plats där den sedan ska svetsas fast.
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INSTRUKTIONER
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När röret är skrapat måste änden avfasas (vi rekommenderar SME 1 fasverktyg för dimensionerna 25/160mm för 
tjocklek upp till 10mm och SME 2 PLUS för dimensioner 40/315mm för tjocklek upp till 35mm), invändig kant  
skrapas av – nu är röret rengjort och för att svetsas.

Använd skyddshandskar

Kontrollera skärpan och skicket på bladet. Vid utbyte, 
avlägsna skärhållaren, till ett nytt blad. Skruva sedan 
fast skärhållaren igen.

UNDERHÅLL

Rörskraparen kräver inget avancerat underhåll för att 
kontinuerligt behålla sin effektivitet, och kommer ha en 
längre livslängd och bättre pålitlighet om instruktionerna 
följs.

Håll verktyget rent genom att rengöra alla driftskruvar 
(se bild). Rengör med ett fettlösande medel, använd 
skyddshandskar och skyddsmask.

Smörj in noga efter rengöring



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


