
 
FDV-DOKUMENTASJON 

                         mai 2017 

Geberit AS Geberit Verktøy 

ACO 203 [2]  

 
 

Side 1 av 2                                                                                             Informasjonen er tilrettelagt av 

© Norsk Byggtjeneste AS                                                                                                                  

1. PRODUKTBESKRIVELSE 

Geberit pressenheten ACO 203 må kun brukes til å presse rør eller og pressfittings fra 

pressystemene Geberit Mepla og Geberit Mapress. 

Med pressenheten ACO 203 må bare Geberit pressbakker med kompabilitet [2] benyttes.  

 

Dette verktøyet må kun brukes av fagpersoner iht. EN IEC 82079-1:2012. 

 

Driftspenning: 18 V DC   

Driftstemp. Batteri: -10 - +50  

Nominell kraft: 32 kN 

 

 

 

Varenummer: 691.218.P1.1   NRF 108 4072 

Dimensjon: Mapress 12 – 35 (54) mm    Mepla 16 – 50 (75) mm 

Farge: Blå / Sort  

Overflatebehandling: Ikke relevant 

Øvrige opplysninger: Kun for pressbakker og slynger merket [2] 
  

 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 

Olje, smuss og fett vaskes bort fra alle overflater med mildt sitrusprodukt. Tørk vekk overflødig rengjøringsmiddel 

 

Ettersyn/kontroll 
 
Regelmessig (før bruk, når arbeidsdagen begynner) 
Pressverktøyet og batteriet må kontrolleres for ytre sikkerhetsrelevante mangler og skader 
• Rengjøre og smøre pressenheten 
• Rengjør pressbakker og kontroller for mangler (spesielt sprekkdannelse i materialet) 
• Smør presspåsatser, se brukerhåndboken for det aktuelle systemet 
Smør inn rulledrevet, føringen og festebolten med BRUNOX® Turbo-Spray® eller et tilsvarende smøremiddel 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
 

Årlig kontroll: 
La autorisert fagverksted utføre en måleteknisk kontroll for å få fastslått om det finnes sikkerhetsrelevante mangler eller skader. 
Få presskraften og slitasjetilstanden kontrollert ved et autorisert fagverksted 

En serviceetikett på pressenheten angir tidspunkt for neste obligatoriske vedlikehold. 

Pressenheten skal alltid leveres til vedlikehold i transportkofferten sammen med pressbakkene. 

Vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må kun utføres av Novopress eller de autoriserte Novopress-fagverkstedene. 
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 

> Ikke relevant 
Garanti og vilkår 

2 år. 3 år hvis vedlikeholdsinstruks er fulgt 
Fuktbestandighet 

Tåler ikke fukt 
Renholdsvennlighet 

Ikke relevant 
Øvrige opplysninger 

Geberit pressverktøy er ikke egnet for kontinuerlig bruk. Etter 30 minutters kontinuerlig 

bruk må det legges inn en pause på minimum 15 minutter, slik at pressverktøyet avkjøles. 

All annen bruk enn den som er uttrykkelig beskrevet, er å anse som ikke korrekt bruk. Geberiter ikke ansvarlig for skader som 
oppstår på grunn av dette.   
I henhold til EU-direktiv 2012/19/ (WEEE-II) er produsentene av elektroutstyr forpliktet til å ta gammelt utstyr i retur og deponere 
dette orskriftsmessig. 
Gammelt utstyr skal sendes i retur direkte til Geberit for forskriftsmessig deponering. 
 

Batterier vil miste kapasitet ved bruk og må ikke påregnes å ha samme levetid som pressenheten og pressbakker  

 

 

 

4. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør Geberit as 

Postadresse Luhrtoppen 2 

Postnr. og poststed 1470 Lørenskog 

Telefon 67978200 

E-post Order.no@geberit.com 

Internett www.geberit.no 

 


