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Ulefos 
Titan 180

  s   k  r  a   p   r  e  s   u  l  t  a  t .   

Snabb inställning av skrapverktyget för olika rördimensioner 

Skärbladet följer automatiskt med rörets yta, vilket medför att 
skrapdjupet är detsamma även runt ett ovalt rör 

Den självcentrerande chucken stabiliserar skrapverktyget och 
fixerar skärbladet i exakt rätt läge under hela skrapning 

Speciellt framtaget skärblad i karbidstål för lång livslängd och 
precis skrapning 

Skrapverktyget levereras i en tålig transportväska av aluminium inklusive ett extra skärblad, insexnyckel och 
manual. Skrapverktyget skall bara användas på rena rör och rördelar. 
Sand och smuts sliter snabbt ut skärbladet och kan leda till ett dåligt 

Ulefos PLASSON rotationsskrapa TITAN 180 används för att ta bort oxidskiktet på PE-rör och PE-
rördelar, vilket är ett obligatoriskt steg i förberedelserna inför elektrosvetsning. Rotationsskrapan är ett 
precisionsverktyg som tar bort ca 0,2 mm av rörens/rördelarnas ytskikt även under de mest krävande 
fältmässiga förhållandena. Följande produktegenskaper leder till ett optimalt resultat vid skrapning: 

Snabbinställning 

Ovalitetskompensation 

Självcentrerande chuck 

Speciellt skärblad 

Dimensionsområde: 
VATEK artikelnr:  
RSK-nr: 
Vikt skrapverktyg: 
Vikt väska:  
Mått skrapverktyg: 
Mått väska:  

75-180 mm
PRS75180
242 07 91
2.60 kg
2.10 kg
400x220x100 mm
480x380x130 mm

1. Handtag
2. Låsratt för skraparm
3. Justerbar skraparm
4. Låsratt för expanderchuck
5. Expanderchuck
6. Skärblad
7. Knapp för justering av skraplängd

Innan skrapning skall skraparmen 
(3) lyftas till översta läget. 

För in skrapverktyget i PE-röret
och fixera verktyget genom att vrida låsratten för 
expanderchucken (4) medsols. Placera 
skärbladet (6) efter önskad skraplängd (x) 
genom att trycka på knappen (7) och föra 
skraparmen framåt. Sänk skraparmen (3) och 
placera skärbladet (6) på röret. Lås skraparmen 
med hjälp av låsratten (2).

Skrapa röret genom att hålla i
handtaget (1) och rotera
skraparmen (3) medsols.
Fortsätt rotera skraparmen tills
skärbladet (6) nått änden på
röret.

Skärbladet (6) har dubbla skär
för förlängd livslängd. Byt skär
genom att rotera skärbladet
180° (använd medföljande
insexnyckel för att lossa
skärbladet).
Livslängden på skären beror på
användningsintensiteten samt
på hur väl röret är rengjort
innan skrapning.


