
Bench grinder, 250 mm
Bänkslipmaskin, 250 mm

Item No: 
81766



Kontaktinformation
Verktygsboden Erfilux AB 
Källbäcksrydsgatan 1 
SE-507 42  Borås
Telefon: 033-202650 
Mejl: info@verktygsboden.se

Miljöskydd / Skrotning
Återvinn oönskat material, släng 
det inte bland hushållssoporna. Alla 
maskiner, tillbehör och förpackning-
ar skall sorteras och lämnas till en 
återvinningscentral och där kasseras 
på ett miljövänligt sätt.

Säkerhetsregler
1. Håll arbetsområdet rent. 
2. Granska arbetsvillkoren. 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  
maskinen inte används ska den förvaras på ett 
torrt ställe för att hämma rost. Om möjligt, förvara i 
ett område utom räckhåll för barn.
5. Överbelasta inte makinen. Den kommer att göra 
jobbet bättre och säkrare i den takt som den var 
avsett för.
6. Använd rätt verktyg.Tvinga inte ett litet verktyg 
eller tillbehör att utföra arbete avsett för 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 fastna i rörliga delar. Skyddshand-
skar och halkfria skor rekommenderas vid arbete. 
Använd skyddshårbeklädnad för att hålla undan 
långt hår, så att det inte fastnar i maskinen.
8. Använd ögonskydd. Använd ISO-godkända 
skyddsglasögon.
9. Sträck dig inte över maskinen. Stå stadigt och 
håll god balans hela tiden.
10. Behandla maskinen med omsorg. Håll verkty-
gen skarpa och rena för bättre och säkrare prestan-
da. Följ anvisningarna för smörjning och byte av 
tillbehör. Inspektera verktygs sladdar regelbundet 
och om de är skadade, låt dem repareras av en 
auktoriserad serviceverk stad. Håll handtag torra, 
rena och fria från olja och fett.
11. Ta undan justeringsnycklar. Gör det till en vana 
att kontrollera att justeringsnycklar tas bort från 
verktygets eller maskinens arbetsyta innan de 
används.
12. Var alert. Titta på maskinen, använd sunt  
förnuft. Använd inga verktyg när du är trött.
13. Kontrollera skadade delar. Innan du använder 
maskinen ska eventuell del som verkar skadad 
kontrolleras noggrant för att fastställa att den 

fungerar korrekt och kan utföra den avsedda funk-
tionen.
Kontrollera efter anpassning av rörliga delar, brott 
på delar, montering och andra förhållanden som 
kan påverka dess funktion. Varje del som är ska-
dad ska repareras av ett auktoriserat servicecenter 
om inget annat anges i bruksanvisningen.
14. Byte av delar och tillbehör. Använd endast 
identiska reservdelar vid service. Använd endast 
tillbehör som är avsedda för användning med detta 
verktyg. 
15. Använd inte maskinen om du är påverkad av 
alkohol eller narkotika. Läs varningsetiketter på 
recept för att avgöra om ditt omdöme eller reflexer 
är försämrade under tiden du tar mediciner. Om det 
råder några tvivel, använd inte maskinen.
16. Håll skydd på plats och i ordning.Använd aldrig 
maskinen om inte alla skydd fungerar korrekt.
17. Använd aldrig en maskin om dess hölje eller 
några bultar saknas. Om höljen eller bultar har 
tagits bort, ersätt dem före användning. Underhåll 
så att alla delar är i gott skick.
18. Torka upp spill mm för att inte orsaka halko-
lykor. Håll golvet rent och fritt från alla vätskor 
och andra spill som kan orsaka halka. Kontrollera 
materialets datablad för korrekta rengöringsförfa-
randen.
Spara dessa instruktioner för framtida behov. 

Huvudstruktur
1. Motorn är av enfas och isolering av klass E med 
motorram tillverkad av aluminium eller gjutjärn.
2. Hjulskydd är tillverkad av stålplåt. Den används 
för att förhindra stänk av gnistor och för montering 
av gnistskydd/ögonskydd.
3. Slipskiva
4. Strömbrytare
5. Stickpropp & kabel är av tre-trådstyp varav en är 
jordledare.
6. Kondensator

Försiktighetsåtgärder för användning av 
bänklipmaskin
1. Koppla bort strömförsörjningen innan du byter ut 
hjul eller höljen.
2. Ersätt spruckna eller skadade hjul omedelbart.
3. Använd alltid skydd och ögonskydd.
4. Se till att verktygsstöd och ögonskydd är rätt 
inställda.
5. Överdra inte åt hjulmuttern.
6. Justera avståndet mellan hjul och verktygsstöd 
för att bibehålla 1/6 ” (1,6 mm) eller mindre av-
stånd när hjulets diameter minskar vid användning.
7. Använd sliptrissor som är lämpliga för maski-
nens hastighet.
8. Se till att sliptrissorna roterar fritt innan ström-
men slås på.
9. Stå bredvid bänkslipen när du slår på strömmen, 
stå inte framför.



10. Låt en ny sliptrissa rotera i en minut före an-
vändning för att säkerställa att det är i gott skick. 
11. Använd inte bänkslipen med hjulskyddet av-
stängt.
12. Använd inte sliptrissorna för skärande ända-
mål.
13. Överbelasta inte maskinen.
14. Använd en hjulriktare för att ta bort grader från 
sliptrissan.
15. Bibehåll ett avstånd mellan gnistbrytaren och 
sliptrissan på mindre än 1,6 mm.

Montering
Montera ögonskydd, gnistbrytare och verktygsstöd 
med hjälp av skruvarna som medföljer.
Var noga med att placera både verktygsstöd och 
gnistbrytare högst 1,6 mm (1/6 ”) från kanten på 
sliptrissan.
Det är lämpligt att säkra bänkslipen på arbetsbän-
ken eller stativet.

Drift
1. Efter att du har slagit på bänkslipen måste du nå 
full hastighet innan du påbörjar slipning.
2. Ögonskydden kan justeras och placeras så att 
operatören får en tydlig bild av arbetet genom  
skydden.
3. Lämplig justering av verktygsstödet ger rätt 

arbetsvinkel för effektiv slipning. Eftersom slip- tris-
sans diameter är föremål för slitage, kommer det 
att vara nödvändigt att justera verktygs- stödsställ-
ningarna för att upprätthålla det korrekta gapet på 
mindre än 1,6 mm (1/6 ”) med sliptrissans kant.

Borttagning och byte av slipskivorna
För att ta bort och byta slipskivor följer du följande 
steg: 
(a) Koppla bort strömkabeln.
(b) Ta bort ytterkåpan, vänster och höger.
(c) Håll slipskivan ordentligt, ta bort muttern och 
flänsen från axeln med en nyckel. Observera att
vänster hjulmutter är vänstergängad och den högra 
hjulmuttern är högergängad.
(d) Ta bort den gamla skivan och byt ut det mot det 
nya.
(e) Montera fläns, mutter och ytterhölje.
(f) Låt slipmaskinen gå i en minut för att  
säkerställa att slipskivan inte är i obalans innan det 
påbörjas slipning. 





Contact
PELA Tools 
Solängsvägen 13 
SE-513 70  Borås
Phone: 033-202650 
E-mail: order@pelatools.com

Environmental protection / 
Scrapping
Recycle any unwanted material,  
do not throw it in the household  
rubbish. All machines, accessories 
and packaging must be sorted and 
left at a recycling center and disposed  
of in an environmentally friendly manner.

Safety rules
1. Keep the work area clean. 
2. Review the working conditions. Do not use the 
machine in humid, wet or poorly lit places. Do not 
expose to rain.
3. Keep children away. All children should be kept 
away from the work area. Do not allow them to 
handle machine or extension cords.
4. Do not leave unused accessories in front. When 
the machine is not in use, it must be stored in a dry 
place to prevent rust. If possible, store in an out-of-
reach area for children.
5. Do not overload the machine. It will make the job 
better and safer at the pace for which it was inten-
ded.
6. Use the right tools. Do not force a small tool or 
accessory to perform work intended for a larger 
industrial tool. Do not use a tool for a purpose for 
which it was not intended.
7. Dress properly. Do not wear loose clothing or 
jewelry. They can get stuck in moving parts.  
Protective gloves and non-slip shoes are  
recommended for work. Use protective hair  
cover to keep long hair away so that it does not get 
caught in the machine.
8. Wear eye protection. Wear ISO-approved safety 
goggles.
9. Do not extend over the machine. Stand firm and 
keep a good balance at all times.
10. Treat the machine with care. Keep tools sharp 
and clean for better and safer performance. Follow 
the instructions for lubrication and replacement of 
accessories. Inspect tool cords regularly and if they 
are damaged, have them repaired by an authorized 
service facility. Keep handles dry, clean and free of 
oil and grease.
11. Remove adjustment keys. Make it a habit to 
check that adjustment keys are removed from the 
work surface of the tool or machine before using 
them.
12. Be alert. Look at the machine, use common 
sense. Do not use tools when you are tired.

13. Check damaged parts. Before using the  
machine, carefully inspect any part that appears to 
be damaged to determine that it is working  
properly and can perform the intended function.
Check for adjustment of moving parts, breakage 
of parts, assembly and other conditions that may 
affect its function. Every damaged part must be 
repaired by an authorized service center unless 
otherwise stated in the operating instructions.
14. Replacement of parts and accessories. Use 
only identical spare parts for service. Use only  
accessories intended for use with this tool. 
15. Do not use the machine if you are under the 
influence of alcohol or drugs. Read prescription 
warning labels to determine if your judgment or 
reflexes are impaired while you are taking medica-
tion. If in doubt, do not use the machine.
16. Keep safety locks in place and in order. Never 
use the machine unless these are working properly.
17. Never use a machine if its casing or bolts are 
missing. If covers or bolts have been removed, 
replace them before use. Maintenance so that all 
parts are in good condition.
18. Wipe up spills etc. to avoid causing slippery 
surfaces. Keep the floor clean and free from all 
liquids and other spills that can cause slipping. 
Check the data sheet of the material for proper 
cleaning procedures.
Save these instructions for future reference.

Main structure
1. The motor is of single-phase and class E 
insulation with motor frame made of aluminum or 
cast iron.
2. Wheel protection is made of sheet steel. It is 
used to prevent splashing of sparks and for 
mounting spark protection / eye protection.
3. Grinding wheel
4. Power switch
5. Plug & cable is of three-wire type, one of which is 
earth conductor.
6. Capacitor

Precautions for using bench grinders
1. Disconnect the power supply before replacing 
the wheels or covers.
2. Replace cracked or damaged wheels immedia-
tely.
3. Always wear protection and eye protection.
4. Make sure that the tool support and eye  
protection are set correctly.
5. Do not overtighten the wheel nut.
Adjust the distance between the wheel and the tool 
support to maintain 1/6 ”(1.6 mm) or less distance 
when the wheel diameter decreases during use.
7. Use grinding wheels suitable for the speed of the 
machine.
8. Make sure that the grinding wheels rotate freely 
before switching on the power.



9. Stand next to the bench grinder when you turn 
on the power, do not stand in front.
10. Allow a new sanding pad to rotate for one mi-
nute before use to ensure it is in good condition. 
11. Do not use the bench grinder with the wheel 
guard off.
12. Do not use the grinding wheels for cutting pur-
poses.
13. Do not overload the machine.
14. Use a wheel aligner to remove burrs from the 
grinding wheel.
15. Maintain a distance between the spark plug 
and the grinding wheel of less than 1.6 mm

Assembly
Install eye protection, spark arrestor and tool  
support using the screws provided.
Be sure to place both tool supports and spark 
arrestors no more than 1.6 mm (1/6 ”) from the 
edge of the grinding wheel.
It is advisable to secure the bench grinder on the 
workbench or stand.

Operation
1. After turning on the bench grinder, you must 
reach full speed before starting grinding.
2. The eye protection can be adjusted and positio-
ned so that the operator gets a clear picture of the 
work through the protection.
3. Appropriate adjustment of the tool support  
provides the right working angle for efficient  
grinding. Since the diameter of the sanding pulley 
is subject to wear, it will be necessary to adjust 
the tool support racks to maintain the correct gap 
of less than 1.6 mm (1/6 ”) with the edge of the 
sanding pulley.

Removal and replacement of the grinding 
wheels
To remove and replace grinding wheels, follow 
these steps:
(a) Disconnect the power cord.
(b) Remove the outer cover, left and right.
(c) Hold the grinding wheel firmly, remove the nut 
and flange from the shaft with a wrench. observe 
that the left wheel nut is left-handed and the right-
hand wheel nut is right-handed.
(d) Remove the old disc and replace it with the new 
one.
(e) Fit flange, nut and outer casing.
(f) Let the sander run for one minute to ensure that 
the grinding wheel is not out of balance before 
starting grinding.

Parts 

Eye protection
ON/OFF 
Wheel protection

Tool support
Console for eye protection
Power cable





Verktygsboden Erfilux AB Källbäcksrydsgatan 1, SE-507 42 Borås

 ©
 V

er
kt

yg
sb

od
en

 · 
Bo

rå
s 

· S
w

ed
en

 · 
01

20
50

4-
03


