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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 30 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 
vidareutveckla det vi sålde och framför allt att hoppa över ett mellanled för att kunna sälja kvali-
tetsprodukter 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 
serviceanvisningar. 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 garanti-
tiden 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
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Säkerhetsinstruktioner för elverktyg
För din egen säkerhet, läs manualen
innan du använder denna utrustning

1.  Håll arbetsområdet rent. Rörig arbetsplats ökar risken för olyckor och skador..
2.  Överväg omständigheterna. Använd inte maskinen i fuktiga, våta eller dåligt upplysta
 platser. Utsätt inte för regn.
3.  Håll barn borta. Alla barn ska hållas borta från arbetsområdet. Låt dem inte hantera maskin  
 eller förlängningssladdar.
4.  LÅT INTE OANVÄNDA TILLBEHÖR VARA FRAMME. När den inte används ska tillbehör  
 förvaras på ett torrt ställe för att hämma rost. Om möjligt, förvara i ett område utom räckhåll  
 för barn.
5.  ÖVERBELASTA INTE MASKINEN. Det kommer att göra jobbet bättre och säkrare i den  
 takt som det var avsett för.
6.  ANVÄND RÄTT VERKTYG. Forcera inte en mindre maskin eller tillbehör att göra arbete
 likt ett större industriverktyg. Använd inte ett verktyg för ett syfte som det inte var avsett för.
7.  KLÄ DIG ORDENTLIGT. Använd inte lösa kläder eller smycken. De kan fångas i rörliga   
 delar. Skyddshandskar och halkfria skor rekommenderas vid arbete. Använd skyddshår-
 beklädnad för att hålla undan långt hår, så att det inte fastnar i maskinen.
8.  ANVÄND ÖGONSKYDD. Använd ISO-godkända skyddsglasögon.
9.  SÄKERT ARBETE. Använd klämmor eller en skruv för att hålla arbetetsstycket om möjligt.  
 Det är säkrare än att använda händerna och det frigör båda händerna för att använda
 maskinen.
10.  STRÄCK INTE ÖVER. Håll rätt fot och balans hela tiden.
11.  BEHANDLA VERKTYG MED OMSORG. Håll verktygen skarpa och rena för bättre och
 säkrare prestanda. Följ anvisningarna för smörjning och byte av tillbehör. Inspektera
 verktygssladdar regelbundet och om de är skadade, låt dem repareras av en auktoriserad  
 serviceverkstad. Håll handtag torra, rena och fria från olja och fett.
12.  TA UNDAN JUSTERINGSNYCKLAR OCH SKYDD. Gör det till en vana att kontrollera att  
 nycklar och justeringsnycklar tas bort från verktygs- eller maskinens arbetsyta innan de   
 används.
13.  VAR ALERT. Titta hela tiden på vad du gör, använd sunt förnuft. Använd inga maskinen när  
 du är trött.
14.  KONTROLLERA SKADADE DELAR. Innan du använder något verktyg ska någon del som  
 verkar skadad kontrolleras noggrant för att fastställa att den fungerar korrekt och kan utföra  
 den avsedda funktionen.
 Kontrollera anpassning av rörliga delar, brott på delar, montering och andra förhållanden  
 som kan påverka dess funktion. Varje del som är skadad ska vara korrekt reparerad av ett  
 auktoriserat servicecenter om inget annat anges i bruksanvisningen.
15.  BYTE AV DELAR OCH TILLBEHÖR. Använd endast identiska reservdelar vid service.
 Använd endast tillbehör som är avsedda för användning med detta verktyg. Godkända till  
 behör finns hos återförsäljaren.
16.  ANVÄND INTE MASKINEN OM DU ÄR PÅVERKAD AV ALKOHOL ELLER NARKOTIKA.  
 Läs varningsetiketter på recept för att avgöra om din bedömning eller reflexer är för-
 sämrade under tiden du tar droger. Om det råder några tvivel, använd inte maskinen.
17.  STÅ ALDRIG PÅ MASKINEN. Allvarlig skada kan uppstå om maskinen tippar över.
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18. HÅLL SKYDD PÅ PLATS OCH I ARBETSORDNING. Använd aldrig maskinen om inte alla  
 skydd fungerar korrekt.
19.  ANVÄND ALDRIG ETT VERKTYG OM DESS HÖLJE ELLER NÅGRA BULTAR SAKNAS.  
 Om höljen eller bultar har tagits bort, byt ut dem före användning. Underhåll så att alla delar  
 är i gott skick.
20.  TORKA UPP SPILL MM FÖR ATT INTE ORSAKA HALKOLYCKOR. Håll golvet rent och fritt  
 från alla vätskor och andra spill som kan orsaka halka. Kontrollera materialets datablad för  
 korrekt rengöringsförfaranden.

Du behöver den här bruksanvisningen för säkerhetsanvisningar, monteringsanvisningar, driftsföre
skrifter, dellista och diagram. Skriv ditt fakturanummer på insidan av framsidan. Sätt både din 
manual och faktura på en säker, torr plats för framtida referens.

YTTERLIGARE SÄKERHETSREGLER FÖR BORR/FRÄS

1.  SE TILL att borr eller skärverktyg är säkert låst i chucken.
2.  SE TILL att chucknyckeln tas bort från chucken före strömmen slås på.
3.  Justera bordet eller djupstoppet för att undvika att borra i bordet.
4.  Stäng av strömmen, ta bort borren eller skärverktyget och rengör bordet innan du lämnar  
 maskinen.
5.  VARNING. När det är praktiskt, använd klämmor eller ett skruvstäd för att säkra
 arbetsstycket och för att hålla det från att rotera medan borren eller skärverktyget används.
6.  VARNING: För din egen säkerhet. Använd inte handskar när arbetar med en borr/fräs.

Teknisk specifikation
 
 Borrkapacitet i metall      40 mm 
 Maximal diameter pinnfräsning     32 mm 
 Spindelhastighet       75-3200 rpm 
 Spindelrörelse       120 mm 
 Spindelkona MT4 T-spår      12 mm 
 Borrhuvud snedställning H/V     90 ° 
 Rörelse arbetsbord (LxB)      375x190 mm 
 Avstånd spindel till arbetsbord     610 mm 
 Motoreffekt        1100 W 
 Spänning        400 V 
 Dimensioner arbetsbord (LxB)     600x190 mm 
 Vikt         340 kg

VARNING: ÄNDRA HASTIGHET ENDAST NÄR MASKINEN ÄR 
AVSTÄNGD
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BYTE AV VÄXELLÅDSOLJA:

Vrid huvudet som bilden i Fig. 1. Öppna dräneringspluggen så att oljan kan rinna ut.
När all olja har runnit ut, sätt tillbaka oljepluggen och vrid tillbaka huvudet.
Skruva ut oljepåfyllarskruven och fyll på olja till hälften i oljeglaset.
Skruva tillbaka oljepåfyllnadsskruven.

RENGÖRNING:

(1) Vid leverans är maskinen insmord med ett transport skydd på.
 Detta transportskyddet måste tas bort innan man börjar använda maskinen.
 Använd något avfettningsmedel för att få bort det och var noga så att inga rester blir kvar.

(2) Efter att du rengjort maskinen smörj in alla delar med någon form av olja eller maskinfett.

SMÖRJNING:

Alla kullager på maskinen är tätade eller med tätning så dessa behöver inte smörjas.

(1) Pinolmatningen, smörj denna med en bra växellådsolja. Smörjningen gör du genom att   
 droppa ner olja i oljepåfyllnadshålet på översidan av pinolmatningen.

(2) Spraya på en bra smörjolja på spindeln och även pelaren.

(3) Returfjädern till pinolen bör smörjas minst en gång per år. Lossa skyddet och proppa på lite  
 olja på returfjädern.

(4) VIKTIGT! Växellådsoljan skall bytas minst en gång per år. Använde en växellådsolja 80W- 
 140

VIDTAG FÖRSIKTIGHET VID ANVÄNDNING:
Kontrollera så att alla delar är i bra kondition innan du börjar använda maskinen.

 (1) Innan användning
  (a) Kolla oljenivån i växellådan
  (b) För att uppnå god precision se till så att koordinatbordet är fritt från smuts.
  (c) Kontrollera så att verktygen sitter ordentligt fast och att materialet du skall   
   bearbeta är korrekt fastsatt.
  (d) Kontrollera så att du använder rätt hastighet för verktyget.
  (e) Kontrollera så att allt är färdigt att använda.

 (2) Efter användning
  (a) Stäng av huvudströmbrytaren
  (b) Ta bort verktyget ur maskinen
  (c) Rengör maskinen

 



 (3) Justering av huvudet
  (a) För att höja och sänka huvudet, släpp låsvredet (sitter på högersidan av 
   huvudets bakkant). Veva på veven. När du har huvudet i den höjden du 
   önskar drag åt låsvredet igen. 

  (b) Huvudet går att rotera 360⁰. För att göra detta släpp på samma skruvar som i  
   punkt (a), vrid huvudet och dra åt skruvarna vid önskad position.
  (c) Huvudet går även att snedställas, för att göra detta släpp de tre muttrarna en  
   på vardera sida och en under huvudet.
   Vrid till önskad vinkel och drag åt muttrarna igen.

 (4) Justering av koordinatbordet 

  (a) Släpp låsvredet som sitter vid pelaren på bordet. Veva bordet till önskad höjd  
   och lås det på plats genom att dra åt låsvredet.
  (b) När du skall arbeta med stora arbetsstycken, släpp låsvreden och vrid bort  
   bordet. Nu kan du placera arbetsstycket på maskinens bottenplatta.
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JUSTERING AV RETURFJÄDER:

 Returfjädern till spindeln är justerad på fabriken. Denna skall inte justeras om det inte är  
 absolut nödvändigt.
 Enda gången man behöver justera detta är om spindeln inte återgår till sitt nolläge när man  
 släpper handtaget.

 För att göra detta gör såhär:

 Släpp låsskruven samtidigt som du håller spindeln i sitt nolläge.
 Vrid hela fjäderhuset medurs tills spindeln stannar i sitt nolläge när du försiktigt släpper den.
 Drag åt låsskruven igen.

 (1) Förberedelser inför borrning (se figur 2). Släpp låsvredet som låser spindeln mot   
  finmatningen. 
  Starta maskinen och drag i ett av handtaget. Spindeln kan nu matas ut.

 (2) Förberedelser för fräsning. (se figur 2)
  (a) Skruva upp djupstoppet till maxläge.
  (b) Skruva in låsvredet så du låset handtaget till finmatningen. 
   Mata på finmatningen (handle wheel) till önskat djup. Lås spindeln genom att  
   skruva åt spindellåsningen (fixed bolt).
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JUSTERA GLAPP I KOORDINATBORDET (se figur 3).

 (1) Din maskin är utrustad med kilar i laxstjärtsstyrningen för att kunna minska glapp   
  som kommit med slitage.
 (2) Vrid spårskruven (gib strip bolt) medurs för att pressa kilen inåt och på så sätt 
  minska glappet.
 (3) Skruva skruven lite inåt och känn på bordet om glappet är borta. Veva på veven och  
  känn så att bordet inte går för trögt.
  Går bordet trögt släpp lite på skruven.

LÅSA KOORDINATBORDET

 (1) När du fräser längsmed så bör du låsa tvärsgående riktning för att uppnå så bra re 
  sultat som möjligt. 
  För att göra detta skruva åt låsvredet (leaf screw) under koordinatbordet.
 (2) För att låsa längdmatningen skruva åt låsskruvarna som sitter i framkant på   
  bordet.
 (3) För att justera längdmatningens maxslag kan du använda stoppklackarna som sitter i  
  framkant på bordet.
  Släpp insexsskruven och ställ dem i önskat läge.

HUR MAN BYTER VERKTYG:

 (1) För att montera ett fräsverktyg som kräver dragstång gör så här:
  Ta bort den svarta plastkåpan som sitter ovanför spindeln. Sätt upp verktyget i 
  spindeln.
  Skruva åt dragstången ordentligt med hjälp av en skiftnyckel.
 (2) För att ta bort ett verktyg som sitter med dragstång gör såhär:
  Släpp dragstången med hjälp av en skiftnyckel och skruva några varv.
  Knacka på dragstången med hjälp av en gummiklubba så verktyget släpper och   
  skruva sedan ur dragstången.
  VIKTIGT! Håll i verktyget med ena handen så det inte trillar loss och skadar något  
  eller går sönder.
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 3) Ta bort verktyg som sitter med morsekona.
  Drag ned spindeln tills du ser ett spår på spindeln. Lås spindeln i läget och  liva upp  
  hålen.

SPECIFIKATION AV T-SPÅR:

 Storleken på T-spåret se figur 4.
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MANUELL MATNING:

 Vrid (Power feed) vredet till läge OFF, vrid sedan vred 4 till läge off.
 Drag handtaget 7 utåt från maskinen så du känner att det fastnar i ute läge.
 Veva nu på veven som sitter fram på huvudet och spindeln matas nedåt.

AUTOMATISK MATNING:

 Vrid (Power feed) vredet till läge ON, välj sedan önskad matningshastighet på vred 4.
 Tre olika hastigheter finns att välja på 0,10, 0,18, och 0,26.
 Ställ in önskad hastighet på maskinen och starta.
 Drag handtag 7 utåt och matningen startar.

 Du kan även justera när matningen skall avbrytas genom att flytta stoppet 5.
 När stoppet når lägesgivaren kommer matningen att slås av.
 Tryck in handtaget 7 mot maskinen och spindeln åker tillbaka upp i sitt ändläge.
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Verktygsboden Erfilux AB,  Källbäcksrydsgatan 1,  50742 Borås


