
Shrinker & stretcher, heavy duty
Krymp- & sträckmaskin

Item No: 
511040



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.

Struktur och funktion
Denna maskin består av huvudenhet och käftenhet. 
Huvudenheten av stål är av mycket hög kvalitet 
med hög strukturell hållfasthet, god stabilitet och 
djupt halsdjup, vilket är en fördel för bearbetning av 
brett plåtmaterial. Käftarna är av härdat behandlat 
kromstål med mycket hög hårdhet och seghet. 
Käftarna inkluderar krympare och sträckare  
(krymparen bildar ytterradie-kurvor och sträckaren 
bildar innerradiekurvor). Sammansatta kurvor kan 
göras genom att arbeta biten på alternerande sidor, 
med både krympare och sträckare som tar hand 
om att matcha arbetet på båda sidor.

Allmän specifikation
Maximal kapacitet stål 1,5 mm
Maximal kapacitet aluminium 1,9 mm

Förpackningsstorlek (L x B x H) 46 x 21 x 13 mm
Vikt brutto/netto 5,4 / 6,2 kg

Användning och justering
Se till att käftarna är ordentligt fastsatta på  
huvudenheten och att enheten (# 1) är fäst på ett 
lämpligt stativ ordentligt innan du använder  
verktyget. Käftarna med tänderna bör hållas  
skarpa, varje käft bör säkerställas kan öppnas eller 
stängas när handtaget (# 18) pressas ner och kan 
återgå när handtaget lyfts upp. Placera metallen 
i mitten av käken och tryck ner handtaget när du 
formar. 

Observera: Eventuellt arbete ska ske inom  
verktygets maximala kapacitet. Bulten (# 18) kan 
ställas in för att styra handtagets höjd och öppna 
mellanrum mellan övre och nedre käftar enligt olika 
förhållanden.







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.

Structure and function
This machine consists of the main unit and jaw 
unit. The main unit of steel is of very high quality 
with high structural strength, good stability and 
deep neck depth, which is an advantage for  
processing wide sheet material. The jaws are made 
of hardened treated chrome steel with very high 
hardness and toughness. The jaws include crimper 
and tensioner (the crimper forms outer radius  
curves and the tensioner forms inner radius  
curves). Compound curves can be made by  
working the piece on alternating sides, with both 
shrinkers and stretchers that take care of matching 
the work on both sides.

General specification
Maximum capacity steel 1,5 mm
Maximum capacity aluminum 1,9 mm

Packaging size (L x B x H) 46 x 21 x 13 mm
Gross/net weight 5,4 / 6,2 kg

Usage and adjustment
Make sure the jaws are securely attached to the 
main unit and that the unit (# 1) is securely  
attached to a suitable stand before using the tool. 
The jaws with the teeth should be kept sharp, each 
jaw should be ensured that they can be opened or 
closed when the handle (# 18) is pressed down 
and can return when the handle is raised. Place the 
metal in the center of the jaw and push the handle 
down as you shape.

Note: Any work must be done within the tool’s  
maximum capacity. The bolt (# 18) can be adjusted 
to control the height of the handle and open  
spaces between the upper and lower jaws  
according to different conditions.
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