
Slip roll machine
Rundvalsmaskin

Item No: 
489050



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 förpackningar 
skall sorteras och lämnas till en  
återvinningscentral och där kasseras 
på ett miljövänligt sätt.

Spara denna manualen 
Du lär behöva manualen för säkerhets- och  
försiktighetsåtgärder, monteringsanvisningar,  
drift- och underhållsprocedurer, lista och diagram 
över delar. Förvara din faktura tillsammans med 
denna manualen. Skriv fakturanumret på insidan av 
framsidan. Förvara manualen och fakturan på en 
säker och torr plats för framtida bruk.

Läs alla instruktioner innan du använder  
detta verktyg
1. Håll arbetsytan ren. Oordning bjuder in till  

skador.
2. Iaktta förhållandena på arbetsområdet. Använd 

inte maskiner eller motordrivna verktyg på  
fuktiga eller blöta platser. Utsätt inte för regn. 
Håll arbetsområdet ordentligt upplyst. Använd 
inte eldrivna verktyg i närvaro av brandfarliga 
gaser eller vätskor.

3. Håll barn borta. Barn bör aldrig tillåtas på 
arbetsområdet. Låt dem inte hantera maskiner, 
verktyg eller sladdar.

4. Lägg undan utrustning som inte är i bruk. När 
de inte används måste verktygen förvaras på 
en torr plats för att undvika rost. Lås alltid in 
verktyg och håll dem utom räckhåll för barn.

5. Pressa inte verktyget. Resultatet av jobbet  
kommer bli både bättre och säkrare om det 
sker i den takt som verktyget är avsett för. 
Använd inte olämpliga tillbehör för att försöka 
överskrida verktygets kapacitet.

6. Använd rätt verktyg för jobbet. Försök inte 
tvinga ett litet verktyg eller redskap att utföra 
arbete som är avsett för stora industriella  
verktyg. Ändra inte det här verktyget och  
använd inte det här verktyget för ett ändamål 
som det inte var avsett för.

7. Klä dig ordentligt. Använd inte lösa kläder eller 
smycken eftersom de kan fastna i de rörliga  
delarna. Skyddskläder och halksäkra skor  
rekommenderas när du arbetar. Om du har 
långt hår bör det sättas upp.

8. Använd ögon- och hörselskydd. Använd alltid 
ansi-godkända skyddsglasögon.

9. Säkert arbete. Använd klämmor eller en skruv 
för att hålla fast arbetsstycket om möjligt. Det 
är säkrare än att använda händerna och det 
frigör båda händerna för att använda verktyget.

10. Sträck dig inte. Håll ordentlig balans hela tiden. 
Räck dig inte över maskiner som är i bruk. Håll 
händer och fingrar borta när maskinerna  
används. 

11. Ta hand om verktyget. Håll verktygen skarpa 
och rena för bättre och säkrare prestanda. Följ 
instruktionerna för smörjning och byte av  
tillbehör. Inspektera verktygets sladdar  
regelbundet och låt en auktoriserad tekniker 
reparera om de är skadade. Handtaget måste 
alltid hållas rent, torrt och fritt från olja och fett.

12. Ta bort omställbara nycklar och vred.  
Kontrollera att nycklar och omställbara vred tas 
bort från verktyget eller maskinens arbetsyta 
innan du kopplar in den.

13. Var alert. Håll koll på vad du gör och använd 
sunt förnuft. Använd inga verktyg när du är 
trött.

14. Kontrollera om delar är skadade. Innan du  
använder något verktyg bör alla delar som 
verkar skadade kontrolleras noggrant för att 
fastställa att de fungerar korrekt och utför sin 
avsedda funktion. Kontrollera bindningarna 
på rörliga delar; eventuella trasiga delar eller 
tillbehör; och andra tillstånd som kan påverka 
användningen. Alla delar som är skadade ska 
repareras eller bytas ut av en kvalificerad  
tekniker. 

15. Reservdelar och tillbehör. Använd endast  
identiska reservdelar vid service. Användning 
av andra delar gör att garantin inte gäller.  
Använd endast tillbehör avsedda för  
användning till detta verktyg.

16. Använd inte verktyget om du är påverkad av 
alkohol eller droger. Läs varningsetiketterna 
om du tar receptbelagd medicin för att avgöra 
om din bedömning eller reflexer försämras när 
du tar mediciner. Om du är osäker, använd inte 
verktyget.

17. Luta dig aldrig mot verktyget. Allvarliga skador 
kan uppstå om verktyget tippar över.

Uppackning
När du packar upp, kontrollera att artikeln är intakt 
och oskadd. Om några delar saknas eller är trasiga 
ska du kontakta Verktygsboden.

Montering och justering
1. Montera slipmaskinen på en bänk genom att 

skruva fast maskinens botten (# 21) till bänken.
2. Justera avståndet mellan vals 1 (# 8) och vals 

2 (# 20) vid behov. 
A. Avståndet mellan vals 2 (# 20) och vals 1  
(# 8) kan justeras genom att vrida  
justeringsskruvarna (# 35) 



B. För att minska avståndet mellan de två  
valsarna, vrid justeringsskruven (# 35) medurs.  
C. För att öka avståndet, vrid justeringsskruven 
(# 35) moturs.

3. Justera avståndet mellan vals 1 och vals 3 om 
det behövs 
A. Avståndet mellan vals 3 (# 7) och vals 1 (# 
8) kan justeras genom att vrida på justerings-
skruvarna (# 22). 
B. För att minska avståndet mellan de två  
valsarna, vrid justeringsskruven (# 22) medurs. 
C. För att öka avståndet mellan de två axlarna, 
vrid justeringsskruven (# 22) moturs.

4. Avlägsna vals 1 (# 8) vid behov. Den vänstra 
änden av vals 1 är monterad på en fyrkantig 
bussning (# 5) och den högra änden av vals 1 
är monterad genom höger stativ (# 9) i armen 
(# 10). 
A. För att ta bort vals 1, ta bort armen (# 10) av 
den högra änden av vals 1.  
B. Längst uppe på vänstra stativet, lossa  
sexkantskruven (# 3). 
C. Drag vals 1 högra ände utåt.

5. Montering av vals 1 
a. Sätt in det högra änden av vals 1 i hålet i 
höger stativ.  
B. Dra åt sexkantskruven (# 3) på toppen av 
vänster stativ.  
C. Skjut ärmen (# 10) på valsens ände.

Drift
Innan användning, kontrollera montering och  
justering av denna maskin. Vrid handtaget (# 23) 
och kontrollera om de fyra växlarna (# 19, # 30) har 
en bra, fast kontakt med varandra. Valsarna 1, 2 
och 3 ska vara rena och fria från metallskräp.

Forma rullar
1. Sätt i stålplattan mellan vals 1 (# 8) och vals 2 

(# 20).
2. Vrid handtaget (# 23) för att forma metallrullen.
3. Om metallrullens diameter inte är korrekt, vrid 

justerskruvarna (# 22) medurs för att minska 
diametern eller moturs för att öka valsens 
diameter. 

4. För att ta bort den färdiga rullen, dra ut hylsan 
(# 10) på änden av vals 1 (# 8), närmast  
handtaget (# 23) och sväng vals 1 ur höger 
stativ. Ta sedan bort stålrullen från vals 1.

Forma ringar
De halvrunda spåren på höger sida av vals 2 (# 20) 
och vals 3 (# 7) kan användas att forma ringar av 
olika dimensioner.
1. Sätt stålet i det halvrunda spåret på vals 2 (# 

20) eller vals 3 (# 7). 
2. Vrid handtaget (# 23) för att forma  

metallringen. 
 

VARNING: Håll händerna borta från valsarna och 
metallplåten under drift. Försök att inte bilda rullar 
från andra material än de som anges.

Del Beskrivning Antal

1 Vänster ställ 1

2 Mutter M12 1

3 Sexkantig bult 1

4 Stödbussning 4

5 Fyrkantig bussning 1

6 Platt nyckel 3

7 Vals 3 1

8 Vals 1 1

9 Höger ställ 1

10 Ärm 1

11 Bricka 1

12 Fjäderbricka 1

13 Skruv 1

14 Skydd 1

15 Sexkantig bult 4

16 Fjäderbricka 4

17 Bricka 4

18 Kullager 1

19 Litet kugghjul 2

20 Vals 2 1

21 Bas 1

22 Justeringsbult 2

23 Handtag 1

24 Låsskruv 1

25 Sexkantig mutter 1

26 Handtagsbussning 1

27 Sexkantig bult 1

28 Bricka 2

29 Fjäderbricka 2

30 Stort kugghjul 1

31 Liten axel 1

32 Sexkantig bult 2

33 Låsskruv 2

34 Stift 2

Delar



35 Justeringsbult 2

36 Sexkantig bult 4

37 Fjäderbricka 4

38 Platt bricka 4

39 Kugghjul 1

40 Lång axel 1

41 Bussning 1



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.

Save this manual
You will need the manual for the safety warnings 
and precautions, assembly instructions, operating 
and maintenance procedures, parts list and  
diagram. Keep your invoice with this manual. Write 
the invoice number on the inside of the front cover. 
Keep the manual and invoice in a safe and dry  
place for future reference. 

Read all instructions before using this tool
1. Keep the work area clean. Cluttered areas invite 

injuries.
2. Consider work area connections. Don’t use 

tools in damp, wet, or poorly lit locations. Don’t 
expose to rain. Keep the work area well lit.

3. Keep children away. All children should be kept 
away from work area.

4. Stock idle equipment. When not in use, tools 
should be locked up in a dry location to inhibit 
rust. If possible, store in an area out of reach of 
children.

5. Use the right tool. Don’t force a small tool or 
attachment to do the work of a larger  
industrial tool. Don’t use a larger industrial tool. 
Don’t use a tool for a purpose for which it was 
not intended.

6. Dress properly. Don’t wear loose clothing or 
jewelry. Non-skid footwear is recommended 
when working to prevent slipping. Wear  
protective hair covering to contain long hair.

7. Use eye protection. Wear approved impact 
goggles at all times when using this tool.

8. Secure work. Use clamps or a vise to hold 
the work if possible. It’s safer than using your 
bands and it frees both hands to operate the 
tool.

9. Don’t overreach. Keep handles dry. Clean, and 
free from oil and grease. Follow  
instructions for lubricating and changing  
accessories.

10. Maintain tool with care. Keep handles dry,  
clean, and free from oil and grease. Follow 

instructions for lubricating and changing  
accessories.

11. Check damaged parts. Before using any tool, 
any parts that appear damaged should be  
carefully checked to determine that it will  
operate properly and perform its intended 
function. Check for alignment of moving parts, 
binding of moving parts, breakage of parts, 
mounting, and other conditions that may affect 
its operation. Any part that is damaged should 
be properly repaired or replaced by an  
authorized service centre unless otherwise  
indicated elsewhere in the instruction manual.

12. Replacement parts and accessories. When  
serving, use only identical replacement parts. 
Only use accessories intended for use with this 
tool.

13. Don’t operate tool if under the influence of  
alcohol or drugs. Read warning labels on  
prescription to determine if your judgment or 
reflexes are impaired while taking drugs. If  
there is any doubt, don’t operate the machine.

14. Never stand on a tool. If the tool is tipped over, 
serious injury or product damage could result.

Unpacking
The 50-inch slip roll machine should come  
assembled when unpacked. Look for loose parts in 
the packing material before discarding. If any are 
found, try and find the part on the parts list or on 
the exploded view of the machine, and reinstall the 
part.

Assembly and adjustment 
1. Mount the Slip Roll machine to a bench by 

bolting the base of the machine (#21) to the 
bench.

2. Adjust the distance between Shaft 1 (#8) and 
Shaft 2 (#20) if necessary. 
A. The distance between Shaft 2 (#20) and 
Shaft 1 (#8) can be adjusted by turning the 
Adjusting Bolts (#35) 
B. To decrease the distance between the two 
shafts, turn the Adjusting Bolt (#35) clockwise. 
C.To increase the distance, turn the adjusting 
bolt (#35) counter clockwise.

3. Adjust the distance between shaft 1 and shaft 
3 if necessary 
A. The distance between shaft 3 (#7) and shaft 
1 (#8) can be adjusted by turning the adjusting 
bolts (#22). 
B. To decrease the distance between the two 
shafts, turn the adjusting bolts (#22) clockwise. 
C. To increase the distance, between the two 
shafts, turn the adjusting bolts (#22)

4. Removal of shaft 1 (#8) if necessary. The left 
end of shaft 1 is mounted on a square bushing 
(#5), and the right end of shaft 1 is mounted 
through the right stand (#9)  



into the sleeve (#10). 
A. To remove shaft 1, remove the sleeve (#10) 
off the right end of shaft 1. 
B. Next, at the top of the left stand, loosen hex 
bolt (#3). 
C. Pull the right end of the shaft 1 outward.

5. Mounting shaft 1 
A. Reinsert the right end of shaft 1 into the hole 
in the right stand.  
B. Tighten hex bolt  (#3) on the top of the left 
stand. 
C. Push the sleeve (#10) onto the end of  
shaft 1.

Operation
Before using, check the mounting and adjustment 
of this machine. Rotate the handle (#23) and check 
whether the four gears (#19, #30) have good, firm 
contact with each other. Shafts 1, 2 and 3 should 
be clean and free of metal debris. Refer to the 
illustration below, and on the last page.

Forming rolls
1. Insert the steel plate between shaft 1 (#8) and 

shaft 2 (#20).
2. Rotate the handle (#23) to form the metal roll.
3. If the diameter of the metal roll is not correct, 

turn the adjusting bolts(#22) clockwise to 
decrease the diameter, of counter clockwise to 
increase the diameter of the roll.

4. To remove the finished roll, pull out sleeve 
(#10) on the end of shaft 1 (#8), nearest the 
handle (#23), and swing shaft 1 out of the right 
stand. Then remove the steel roll from shaft 1. 

Forming rings
The half-round slots on the right side of shaft 2 
(#20) and shaft 3 (#7) can be used to form rings of 
various dimensions.
1. Insert the steel in half-round lot of shaft 2 (#20) 

or shaft 3 (#7). 
2. Rotate the handle (#23) to form the metal ring.

Warning: Keep the hands away from the shafts and 
metal plate during operation. Do not attempt to 
form rolls from materials other than those  
specified.

Part Description Qty

1 Left stand 1

2 Nut M12 1

3 Hec Bolt 1

4 Support Bushing 4

5 Square Bushing 1

6 Flat Key 3

7 Shaft 3 1

8 Shaft 1 1

9 Right Stand 1

10 Sleeve 1

11 Washer 1

12 Spring Washer 1

13 Screw 1

14 Cover 1

15 Hex Bolt 4

16 Spring Washer 4

17 Washer 4

18 Bearing 1

19 Small Gear 2

20 Shaft 2 1

21 Base 1

22 Adjusting Bolt 2

23 Handle 1

24 Locking Screw 1

25 Hex Nut 1

26 Handle Bushing 1

27 Hex Bolt 1

28 Washer 2

29 Spring Washer 2

30 Large Gear 1

31 Small Shift 1

32 Hex Bolt 2

33 Locking Screw 2

34 Pin 2

Parts



35 Adjusting Bolt 2

36 Hex Bolt 4

37 Spring Washer 4

38 Flat Washer 4

39 Gear 1

40 Long Shaft 1

41 Bushing



Verktygsboden Erfilux AB Källbäcksrydsgatan 1, SE-507 42 Borås
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