
Extra hög pallbock, 2 ton
Extra high jack stand, 2 tons

Item No: 
507645



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.

Varning! Läs och förstå alla varningar och  
instruktioner i manualen innan användning. Att inte 
följa dessa varningar kan resultera i att lasten faller 
av, allvarliga materiella skador och/eller 
personskador.

Observera! Användning och montering av  
pallbocken är ej tillåtet utan att först ha läst  
manualen och skapat sig en förståelse om hur 
dessa är tänkta att fungera.

Varning! Dessa instruktioner och  
säkerhetsföreskrifter med dess varningar kan ej 
täcka samtliga miljöförhållanden och situationer 
som kan uppstå. Det är användarens skyldighet att 
använda sunt förnuft och försikthet i alla lägen.

Användningsområde
Extra hög pallbock som underlättar jobbet med din 
bil då den hänger på en billyft. Höjden är justerbar 
mellan 1250 - 2025 mm på trapetsgängad skruv. 
Max. vikt 2000 kg

Varning
1. Använd endast denna pallbock för att nderlättar 

jobbet med din bil då den hänger på en billyft.
2. Överskrid inte den maximala kapaciteten för 

pallbocken.
3. Pallbocken är inte avsedd att bära exempelvis 

en bil själv.
4. Använd endast på hårt, jämnt underlag som 

kan bära uppallad vikt. Ett instabilt underlag 
kan resultera i att lasten faller av.

Monteringsanvisning
1. Packa upp pallbocken på en tom och ren yta. 

Försäkra dig om att alla delar finns med.
2. Fäst gummisadeln (#02) med 4 skruvar (#01) i 

basplattan (#03).

3. För in ”skruvstång” (#08) i röret (#07) med  
gängorna uppåt. Installera två stycken  
kullagerbrickor (#05), kullager (#06) samt 
handtag (#04) på skruvstången (#08).

4. Fäst basplattan (#03) i skruvstången (#08).
5. Börja i botten. Montera de långa  

stabiliseringsstagen (#20) på benen (#18). Vän-
ta med att dra åt skruvarna tills monteringens 
alla steg är klara.

6. Montera stabiliseringsstag (#17) på ben (#18).
7. Montera den nedre stödflänsen (#19) med de 

korta stödarmarna (#13) och benen (#18).



8. Montera övre stödflänsen (#22) på toppen av 
stativet.

9. För in den färdigmonterade ”stången” (#07) i 
övre stödflänsen (#22) och vidare genom nedre 
stödflänsen (#19). Använd låspinnen (#12) för 
att låsa pallbocken i önskad höjd.

10. Viktigt: se till så att alla skruvar sitter  
ordentligt innan användning.

Sprängskiss

Del nr. Beskrivning Antal
1 Huvudskruv 5
2 Gummi platta 1
3 Sadel 1
4 Handtag 1
5 Lagerbricka 2
6 Lager 1
7 Upprätt rör 1
8 Skruvstång 1
9 3/8 ”-16 x1” bult 6

10 Låsbricka 6
11 Mutter 6

Del nr. Beskrivning Antal
12 Spärrstift & kedja 1
13 Kort rem 3
14 Låsbricka 15
15 Mutter 3
16 5/16 ”- 18x4 / 4” bult 3
17 Medellångt stöd 3
18 Ben 3
19 Nedre stödfläns 1
20 Lång stödfläns 3
21 5/16 ”18x1 / 2” bult 12
22 Övre stödfläns 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.

Warning! Read and understand all warnings and 
instructions in the manual before use. Failure to 
follow these warnings may result in the load falling 
off, serious property damage and / or personal 
injury.

Note! The use and install the high jack stand is not 
permitted without first reading manual and having 
an understanding of how these are meant to work.

Warning! These instructions and safety regulations 
with their warnings may not cover all  
environmental conditions and situations that may 
arise. It is the user’s duty to use common sense 
and caution in all situations.

Area of use
The height is adjustable between 1250 - 2025 mm 
on a trapezoidal threaded screw. Max. weight 2000 
kg. 

Warning
1. Only use this high jack stand to facilitate the 

work with your car as it hangs on a car lift.
2. Do not exceed the maximum capacity of the  

high jack stand.
3. The high jack stand is not intended to carry, for 

example, a car itself.
4. Use only on hard, level surfaces that can sup-

port the weight gained. An unstable surface 
can result in the load falling off.

Assembly instructions
1. Unpack the high jack stand on an empty and 

clean surface. Make sure all parts are included.
2. Secure the rubber saddle (# 02) with 4 screws 

(# 01) to the base plate (# 03).

3. Insert ”screw rod” (# 08) into the pipe (# 07) 
with the threads facing up. Install two bearing 
washers (# 05), ball bearings (# 06) and  
handles (# 04) on the screw rod (# 08).

4. Attach the base plate (# 03) to the screw rod (# 
08).

5. Start at the bottom. Fit the long ones stabilizer 
bar (# 20) on the legs (# 18). Wait to tighten the 
screws until all the assembly steps are  
complete.

6. Install the medium length brace (# 17) on the 
legs (# 18).

7. Install the lower support flange (# 19) with the 
short support arms (# 13) and legs (# 18).



8. Install the upper support flange (# 22) on the 
top of the stand.

9. Insert the pre-assembled ”bar” (# 07) into the 
upper support flange (# 22) and further through 
the lower support flange (# 19). Use the  
locking pin (# 12) to lock the high jack stand to 
the desired height.

10. Important: make sure that all screws are  
tightened properly before use.

Part no. Description QTY
1 Head screw 5
2 Rubber Saddle Pad 1
3 Saddle 1
4 Handle 1
5 Bearing Washer 2
6 Bearing 1
7 Upright Tube 1
8 Screw Rod 1
9 3/8 ”-16 x1” Bolt 6

10 Split Lock Washer 6
11 Nut 6

Part no. Description QTY
12 Detent Pin & Chain Assy 1
13 Short Brace Strap 3
14 Split Lock Washer 15
15 Nut 3
16 5/16 ”- 18x4 / 4” Bolt 3
17 Medium Length Brace 3
18 Leg 3
19 Lower Support Flange 1
20 Long Brace Support 3
21 5/16 ”18x1 / 2” Bult 12
22 Upper Support Flange 1



EU Declaration of Conformity 
2006/42/EC (MD) 

ORIGINAL Declaration of conformity 

We, the manufacturer 

Company:  Verktygsboden Erfilux AB 
Address:  Källbäcksrydsgatan 1, SE-507 42 Borås, Sweden 
Telephone number: +46-33-2026 53 
 
Declare under our sole responsibility that the product 
 
Machine:  2T jackstand 
Type designation: SX2003 
Item number: 507645 
 
fulfils all relevant provisions of the 2006/42/EC (MD) 
 
To show compliance with the above Directives the following harmonized standards have been 
applied: 

 
Standards:  
EN ISO 12100:2010 EN 349:1993+A1:2008 EN ISO 14120:2015  
EN ISO 13857:2008 
 
Notified body: Ente Certificazione Macchine Srl (ECM) 
Certificate number: 0B190906.ZSMQN10 
 
This product was CE marked year: 2021 
 
Person authorised to compile the technical file: 
Namn:  Lars Edwardsson   
Adress:  Källbäcksrydsgatan 1, SE-507 42 Borås, Sweden 
 
This declaration relates to the machinery in the state in which it was placed on the market, and 
excludes components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user. 
 
City and Country: Borås, Sverige  Date: 16/06/2021 
 
 

…………………………………………………………………… 
Name:    Ted Berglund 
Position:   Purchasing coordinator 



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


