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POWERTEX Rigging Screw model PRSJ Welded

GB	 Instruction	for	use	
FI	 Käyttöohje
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WARNING

• Failure to follow the regulations of this mounting instruction may
cause serious consequences such as risk of injury.
• Read and understand these instructions before use.

General: For tightening of ropes, cables and the like. With locking nuts. 
Split pin stainless AISI 304.
All rigging screws are individual tested and numbered.
Stamping: POWERTEX, WLL xxT, batch number.
Pinbolt: Hot dip galvanized + Blue painted RAL5017.
Nut on bolt: Hot dip galvanized + Red painted RAL 3018.
Quality/Grade: 4.6
Finish: Hot dip galvanized (M6 and M8 electro galvanized).
Safety factor: 4:1.

1. EC Declaration of conformance is required and report of thorough
examination.

2. Before use each rigging screw should be inspected to ensure that:
• all markings in the product are readable and in compliance with the

relevant documentation.
• The components are assembled in correct way.
• Body and end terminals shall not be distorted or unduly worn.
• Body and terminals are free from nicks, cracks, grooves and corrosi-

on.
If there is any doubt with regards to the above criteria being met, the
rigging screw should not be used.

3. It is important to ensure that the terminals are safely locked, before
putting load on it.

All threads in the ends of the body must be fully engaged with the termi-
nal threads, and safety locked with the stop nuts. 

4. Turnbuckles should be fitted to the load in a manner that allows the
turnbuckle to take the load in a true line along its centerline to avoid
bending stresses which will reduce the load capacity of the turnbuckle.
To avoid eccentric loading of the terminal it is recommended to distribu-
te the load as much as possible over the total length of the pin or to use
loose spacers.

5. Temperature range: -20°C - +200°C.

6. Never modify the fittings eg. to reduce the inside width of a terminal
by pressing on the side eyes or welding washers / spacers to the inside
of the eyes. Such action makes the declaration of conformance invalid.

7. For lifting! Do not adjust the length under load.

End of use/Disposal
Powertex turnbuckles shall always be sorted / scrapped as general 
steel scrap.

Main material is C15, and hot dip galvanized. Split is AISI 304.
Certex will assist you with the disposal, if required.

Must be inspected at least once a month and must undergo a com-
plete overhaul at least every 12 months. Please note local rules 
and regulations must be complied with regards to inspection.

Disclaimer
We reserve the right to modify product design, materials, specifications 
or instructions without prior notice and without obligation to others.

If the product is modified in any way, or if it is combined with a non-com-
patible product/component, we take no responsibility for the consequen-
ces in regard to the safety of the product.

Declaration of conformity 
SCM Citra OY
Juvan Teollisuuskatu 25 C
FI-02920 Espoo
Finland
www.powertex-products.com

hereby declares that Powertex product as described above is in com-
pliance with EC Machinery Directive 2006/42/EC and amendments.

POWERTEX Closed Body Rigging Screw
Instruction for use (GB) (Original instructions)

Thread WLL A B C D E G d h L Weight
tons mm min max kg

M10 0,5 20 10 16 17,2 150 18 M8 7 225 335 0,3
M12 0,7 25 13 25 21,3 195 24 M10 8 315 470 0,65
M16 1,2 34 18 38 27 230 31 M12 8 380 565 1,25
M20 1,5 36 20 42 34 270 39 M16 12 450 660 2,2



2 3

VAROITUS 

• Tämän asennusohjeen sääntöjen noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa vakavia seurauksia, esimerkiksi loukkaantumisvaaran.
• Lue nämä ohjeet ja sisäistä ne ennen käyttöä.

Kierre WLL A B C D E G d h L Paino
t mm min max kg

M10 0,5 20 10 16 17,2 150 18 M8 7 225 335 0,3
M12 0,7 25 13 25 21,3 195 24 M10 8 315 470 0,65
M16 1,2 34 18 38 27 230 31 M12 8 380 565 1,25
M20 1,5 36 20 42 34 270 39 M16 12 450 660 2,2

Yleistä: Köysien, kaapeleiden ja vastaavien tuotteiden kiristämiseen. 
Sisältää lukitusmutterit. 
Sokka ruostumaton AISI 304.
Kaikki vanttiruuvit testattu ja numeroitu yksilöllisesti..
Merkinnät: POWERTEX, WLL xxT, eränumero.
Tappi: Kuumasinkitty + siniseksi maalattu RAL5017.
Mutteri: Kuumasinkitty + punaiseksi maalattu RAL 3018.
Luokka: 4.6
Pintakäsittely: Kuumasinkitty (M6 ja M8 galvanoidut). 
Varmuuskerroin: 4:1. 

1. Käyttäjällä on oltava voimassa oleva todistus jokaiselle nostossa
käytettävälle vanttiruuville.

2. Jokaisesta vanttiruuvista on tarkastettava ennen käyttöä, että
• kaikki tuotteessa olevat merkinnät ovat luettavissa ja asianomaisen

todistuksen mukaiset
• osat on koottu oikein
• runko ja päätteet eivät ole vääntyneet tai liian kuluneet
• rungossa ja päätteissä ei ole lovia, halkeamia, uria eikä syöpymiä tai

ruostetta.
Jos olet epävarma siitä, täyttyvätkö edellä luetellut vaatimukset, vantti-
ruuvia ei saa käyttää.

3. On tärkeää varmistaa päätteiden turvallinen lukittuminen ennen
vanttiruuvin kuormittamista.

Rungon päissä olevien kierteiden on oltava kokonaisuudessaan  
pääteiden kierteissä ja lukittuina turvallisesti paikoilleen lukitusmutterei-
den avulla.  

4. Vanttiruuvit on mukautettava kuormitukseen niin, että vanttiruuvi
kuormittuu keskiviivansa suuntaisesti eikä siihen kohdistu tarpeettomia
taivutusvoimia, jotka alentavat vanttiruuvin kuormitettavuutta. Päättei-
den epäkeskisen kuormituksen välttämiseksi suosittelemme jakamaan
kuorman mahdollisuuksien mukaan tapin koko pituudelle tai käyttämään
irrallisia välikappaleita.

5. Käyttölämpötila: -20°C – +200°C.

6. Älä koskaan yritä pienentää päätteiden leveyttä puristamalla sivule-
vyistä tai hitsaamalla välirenkaita/välikappaleita haarukoiden sisäpuolel-
le – todistus ei ole tällöin voimassa.

7. Huom! Älä säädä pituutta kuormitettuna.

Loppukäyttö/hävittäminen

Powertex-vanttiruuvit tulee aina lajitella/romuttaa yleisenä teräsromuna.
Päämateriaali on C15, kuumasinkitty. Sokan laatu on AISI 304.
Certex auttaa tarvittaessa hävittämisessä.

Tuote tulee tarkastaa vähintään kerran kuussa ja huoltaa vähintään 
kerran 12 kuukaudessa. Tarkastuksessa tulee noudattaa paikallisia 
sääntöjä ja määräyksiä.

Vastuuvapauslauseke
Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteen rakennetta, materiaaleja tai 
ohjeita ilman ennakkoilmoitusta ja ilman velvoitteita muille.

Jos tuotetta muunnetaan jollakin tavalla tai jos se yhdistetään yhteenso-
pimattomaan tuotteeseen/komponenttiin, emme ota vastuuta tuotteen 
turvallisuuteen liittyvistä seurauksista.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
SCM Citra OY
Juvan Teollisuuskatu 25 C
FI-02920 Espoo
Finland
www.powertex-products.com

vakuuttaa täten, että edellä kuvatut Powertex-päällysteraksit ja tekstiili-
raksit ovat EU:n konedirektiivin 2006/42/EY ja siihen tehtyjen muutosten 
mukaisia.

POWERTEX Vanttiruuvi
Käyttöohje (FI)
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CertMax+
The CertMax+ system is a unique leading edge certification management 
system which is ideal for managing a single asset or large equipment port-
folio across multiple sites. Designed by the Lifting Solutions Group, to deliver 
optimum asset integrity, quality assurance and traceability, the system also 
improves safety and risk management levels.

User Manuals
You can always find the valid and updated User Manuals on the web. 
The manual is updated continuously and valid only in the latest version. 

NB! The English version is the Original instruction. 

The manual is available as a download under the following link:
www.powertex-products.com/manuals



www.powertex-products.com




