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Om Verktygsboden:

Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och 
Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och huvudkontor med 40 medarbetare som har fått vara 
med om en fantastisk resa, en resa som bara blir roligare och rolig are. 

Sedan 2007 finns vår distanshandelsverksamhet, verkstad och produktutveckling i Borgstena med 
lokaler på 5 000 kvm. Vi jobbar för att ge kompetent service som tillför mervärde och sparar tid för 
dig som kund.

Vi ser fram emot nya kontakter!

2003 startade vi vårt eget varumärke PELA. Vår idé och tanke var att själva kunna ta fram och vidare-
utveckla det vi sålde och framför allt att hoppa över ett mellanled för att kunna sälja kvalitetsproduk-
ter till väldigt bra priser. Att valet var rätt visar sig tydligt i företagets utveckling som är fantastisk.

Garanti:

Vi lämnar 1 års garanti vid fabrikations eller materialfel från det ursprungliga inköpsdatumet. Spara 
alltid din faktura som gäller som garantisedel. Varan ska inte ha utsatts för onormal användning eller 
vanvård och garantin omfattar inte slitagedelar och förbrukningsvaror. Garantin gäller inte om felet 
beror på en olyckshändelse efter att du fått varan eller om du låtit bli att följa skötsel- och servicean-
visningar. Verktygsboden förbehåller sig rätten att reparera varan eller byta ut den. 

Reklamation:

Enligt konsumentköplagen har du 3 år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Du måste 
lämna ett meddelande om felet inom skälig tid efter det att du har upptäckt det. När garantitiden har 
gått ut är det köparen som ska bevisa att felet fanns från början.

Kontaktinformation:

Verktygsboden Erfilux AB

Källbäcksrydsgatan 1

SE-507 42  Borås

Telefon: 033 - 20 26 56

Mejl: verkstad@verktygsboden.se

Miljöskydd/Skrotning

Återvinn oönskat material, släng det inte 
bland hushållssoporna. Alla, maskiner, 
tillbehör och förpackningar skall sorteras 
och lämnas till en återvinningscentral och 
där kasseras på ett miljövänligt sätt.
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Användarmanual

Beskrivning:

• Högtrycksslang 170 cm lång med stålförläng-
ning och hydrauliskt munstycke.

• Trycker ut 9 gram per tryck med kolven

• Manuellt driftläge

• Kapacitet 20 kilo

• Behållare med 1,2 mm stålplåt 

• Maximalt arbetstryck: 345 BAR

• Strukturerad lack för bättre grepp

Användning:

1 Maximalt tryck 345 BAR, leverans 7gr fett

2 Maximalt tryck 275 BAR, leverans 8gr fett

3 Maximalt tryck 205 BAR leverans 9gr fett

6. När fettet som krävs har applicerats, ta bort 
munstycket för att undvika slitage på käftarna.

Försiktighetsmått:

1. Var noga med att fettet är den rätta till an-
vändning med denna utrustning (litium 2), se till 
att den är ren och fri från föroreningar.

2. Undvik att slå tanken mot golvet; I händelse 
av luftbubblor runt matarkolven, tryck fett med 
ett verktyg mot botten av skålen.

3. Använd aldrig en hävstång för att öka kraften  
 på armen, detta kommer att skada utrustning-
en.

Felsökning:

Fel Orsak Åtgärd
Injicerar inte fett • Brist på fett i 

tanken
• Matarröret är 
fullt av luft
• Munstycket 
igensatt eller 
skadad

• Fyll tanken med 
fett
• Tryck på spa-
ken flera gånger 
för att extrahera 
luften
• Kontakta Verk-
tygsboden

Pumpen höjer 
inte trycket

• Fettet kan ha 
låg viskositet.
• Det kan finnas 
fettläckage vid 
anslutningar och 
knutpunkter
• Slangen kan 
läcka

• Kontrollera att 
fettet appliceras 
vid rumstempe-
ratur
• Kontakta Verk-
tygsboden

Känns hårt eller 
måste använda 
tvång

• Fettet är i ett 
mycket visköst 
tillstånd (vid låga 
temperaturer)
• Fett igensatt
• Hydrauliska 
utloppsmun-
stycken kan vara 
tilltäppta

• Kontrollera att 
fettet appliceras 
vid rumstempe-
ratur
• Ersätt smörjnip-
peln
• Ta isär denna 
del och kontrol-
lera att fettpas-
sage är korrekt

I Instruktioner för användande

1. Fyll tanken

2. Tryck på kolven flera gånger för att extrahera 
den inneslutna luften tills fett börjar pumpas ut 
ur slangmunstycket. Placera slangen i tanken 
så att det uttryckta fettet inte spills ut.

3. Kontrollera att fettet kommer ut smidigt och 
utan luftbubblor.

4. Sätt munstycket in i smörjnippeln där fett ska 
injiceras. För en god tätning mellan munstycket 
och smörjnippeln de måste det anpassas.

5. Manövrera spaken till att injicera fett. Om fet-
tet är i ett mycket trögflytande tillstånd använd 
ett verktyg för att tillfälligt trycka ner det mot 
botten av skålen och undvika luft bubblor runt 
matarkolven.



Nr Beskrivning
1 Bottenplatta
2 Interiörstöd
3 Behållare
4 Topplock
5 Gummipackning
6 Lock
7 Handtag
8 Skruv till lock
9 Mutter
10 Slangstöd
11 Torxskruv
12 Mutter
13 Fettmontering
14 Gjutet fäste
15 Utgångsanslut-

ning

Nr Beskrivning
16 O-ring
17 Packning
18 Skruv
19 Kontakt
20 Spak
21 Nyckel
22 Axel
23 Vingmutter
24 Skaft
25 Yttre rör
26 Lyftspak
27 Kolvstång
28 Förpackning
29 Gummistöd
30 Gummiring
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Verktygsboden Erfilux AB,  Källbäcksrydsgatan 1,  50742 Borås


