
Karossnurra

Artikelnummer

86801



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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Allmänna säkerhetsföreskrifter

Vid arbete med maskiner bör följande punkter 
alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplat-
sens säkerhetsföreskrifter och respektera alla 
de lagar, regler och förordningar som gäller där 
maskinen används.

• Arbeta inte i mörker eller dålig belysning.

• Förvara aldrig explosiva eller brandfarliga  
  vätskor och gaser inom arbetsområdet.

• Håll barn utanför arbetsområdet.

• Var särskilt uppmärksam på maskinens  
  varningssymboler.

• Använd inte maskinen om du är trött eller  
  påverkad av droger, alkohol eller medicin.

• Låt aldrig din vana vid maskinen leda till  
  oförsiktighet.

• Kontrollera att alla skydd sitter på plats och  
  är i god funktion. Kontrollera att alla maskin- 
  delar, är hela och sitter korrekt monterade.

• Vid arbete med maskiner bör följande punkter 
  alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbets- 
  platsens säkerhetsföreskrifter och respektera 
  alla de lagar, regler och förordningar som  
  gäller där maskinen används.

Produktinformation

Perfekt karossnurra för renoveringsarbeten. 
Försedd med svängbara gummihjul som gör 
den lätt att flytta även med en bilkaross i. Ka-
rossen roteras enkelt och hålls i position med 
något av de 12 hålen. Hydrauliskt höj och sänk-
bar i båda ändar.

Teknisk specifikation

Maximal karossvikt.................... 1 800 kg

Maximal karosslängd................. 5 500 mm

Lyfthöjd...................................... 1 620 mm 

Säkerhetsinstruktioner 

• Överskrid inte den maximala karossvikten.

• Stå inte under karrossnurran.

• Karossnurran är gjord för att lyfta. Vid behov 
  av extra stöd använd en domkraft.

• Innan du börjar använda karrossnurran 
  kontrollera att säkerhetsspärren är i bruk.



Nr Beskrivning Antal
1 Låsmutter M12 2
2 Justerbar del 2
3 Skruvstångsstativ 1
4 Flyttbart stativ 4
5 Stativ 2
6 Kullager 4
7 Bricka 4
8 Låsmutter M16 2
9 Huvudanslutning 2
10 3" Hjul 2
11 Bricka M8 24
12 Låsbricka 24
13 Bult M8x15 24
14 Vevstång 2
15 Förläggningsstång 2
16 Bult M8x15 30
17 Vevstång 1
18 Låsmutter M10 2
19 Bult M6x12 4
20 Roterande stång 2
21 Justerbar skruv 2
22 Justerbar skruv 2
23 Cylinderstift 4
24 Anslutande stift 2
25 Stift 6
26 Låsplatta 2
27 Stativ 2
28 Låsstift 2
29 Fjäder 2
30 Kilhandtag 2
31 Styrspindel 2
32 Styrhylsa 2
33 Låsringen 4
34 Hydralisk cylinder 2
35 Drifthandtag 2
36 Bult M10x10 8
37 Huvudstativ 2
38 Bricka M10 8
39 Låsbricka 8
40 Mutter 8
41 Förlägningsstång 4
42 3" Caster 4
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Verktygsboden Erfilux AB,  Källbäcksrydsgatan 1,  50742 Borås


