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Rol zoveel van de Ligarex® strip af, zodat het tweemaal rond de pijp 
gewikkeld kan worden om deze vast te maken. Voeg dan nog ongeveer 
8 cm toe aan de strip en knip hem af met de Ligarex® tang.

Schuif ongeveer 8 cm van het stripeind in de enigzins gebogen gesp en 
buig het in de gesp. Laat een beetje extra over van het stripeind om de 
dezelfde strip tweemaal voor dezelfde pijp te kunnen gebruiken.

Plaats de stip op de pijp, terwijl de kleine groef van de gesp uw kant op 
wijst. Wikkel de strip tweemaal rond de pijp, terwijl u het elke keer 
door de gesp haalt (afbeelding 4).

Houd de gesp tegen de pijp en trek de strip strak door de gesp.  
Buig de stip eenbeetje naar achteren om terugslippen te voorkomen.

ALS U EEN ZEER STRAKKE KOPPELING WILT VERKRIJGEN,  
VOLG DAN ONDERSTAANDE INSTRUCTIES.
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Open de Ligarex® tang volledig, terwijl u de tang bij de onderste 
handel vasthoudt. Schuif de strip in de smalle gleuf van de tang, 
terwijl u ongeveer 2,5 cm ruimte houdt tussen de gesp en de gleuf.

Houdt de pijp en koppeling vast met de ene hand en druk de tang naar
voren en iets naar boven. Haak vervolgens de neus van de tang in de 
kleine groef van de gesp.

Trek de strip strak door het sluiten van de tang. Trek daarna de tang 
omlaag, terwijl u de druk steeds iets meer laat afnemen. 
Open de tang vervolgens volledig en maak hem zijdelings los.

Als de strip niet strak genoeg zit, herhaal de handeling dan nog eens, of
zelfs twee keer. Let erop dat tijdens het straktrekken, de strip 
recht en gelijkmatig door de gesp gaat, zonder te vouwen! 
Alleen op deze wijze wordt een zeer strakke koppeling verkregen.
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Belangrijk
Deze afbeelding toont heel duidelijk hoe u moet werken. Vouw 
nooit de tang en druk nooit de tang omlaag tijdens het straktrekken, 
anders breekt de strip!

Deze afbeelding toont hoe de druk wordt verminderd bij  
het buigen van de strip

Wanneer de strip strak genoeg zit, neem dan de tang zijwaards weg en 
knip de strip kort op de gesp af. Sla de strip vlak.

Deze afbeelding toont de Ligarex® koppeling als deze gereed is. Deze
koppeling zal nooit uit zichzelf losraken, uw handen bezeren off uw 
kleding beschadigen. Wanneer het nodig mocht zijn dat de koppeling 
300 bar druk moet weerstaan, is het verstandig de strip driemaal 
rond de pijp te wikkelen in plaats van tweemaal. Als het nodig is, 
kunnen ook twee Ligarex® naast elkaar bevestigd worden. Maak de 
gesp losser met een schroevendraaier om de klauwen van de tang te 
openen. Dezelfde strip kan nogmaals gebruikt worden op een kleinere 
pijp.


