
Hydraulic pipe bender, 16 ton
Hydraulisk rörbock, 16 ton

Item No: 
53398



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.

Personlig säkerhet 
• Var uppmärksam. Titta på vad du gör, använd 

sunt förnuft. Använd inte något verktyg när du 
är trött. 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.

• 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.

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

Användning och skötsel 
• Pressa inte verktyget. Resultatet av jobbet  

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

• 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.

• Kontrollera bindningarnas 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. 

• 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.

Specifika säkerhetsregler
1. Underhållsetiketter och skyltar på den  

Hydrauliska rörbocken. Dessa innehåller viktig 
säkerhetsinformation. 

2. Placera alltid den hydrauliska rörbocken på en 
fast och plan yta eller en arbetsbänk som kan 
bära vikten av rörbocken och alla andra extra 
verktyg och tillbehör. Rörbocken måste alltid 
skruvas fast när den används på en  
arbetsbänk.

3. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt 
rörbocken för rör-ändarnas rörelse när det böjs 
på plats.

4. Håll dig borta från området mellan munstycket 
och rullarna när du använder domkraften för att 
undvika skador. Placera inte händerna mellan 
de rörliga delarna.

5. För säkerhets skull, var alltid två personer när 
du flyttar på rörbocken eller böjer stora rör. När 
man böjer ett stort rör behövs en person för 
att balansera röret i böjsegmenten, medan den 
andra personen trycker ner pumphandtaget. 

6. Detta verktyget är ingen leksak. Förvara den 
utom räckhåll för barn.

7. Varningarna, försiktighetsåtgärderna och  
instruktionerna som diskuteras i denna  
bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga  
förhållanden och situationer som kan uppstå. 
Det måste förstås av användaren att sunt 
förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan 
byggas in i denna produkt utan måste  
tillhandahållas av operatören. 

8. Använd endast tillbehör som är klassificerade 
för att hantera de krafter som detta verktyg 
utövar under drift.

Specifikationer 

Maximalt tryck 16 ton

Böjsegment 1/2”-3” i storlek 1/2, 3/4, 1, 1 
1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3”

Böjningsgrad Upp till 90°

Oljetyp Hydraulolja 



Bruksanvisningar
Läs all säkerhetsinformation i början av denna  
manualen innan du installerar eller använder den 
här produkten. Inspektera verktyget före  
användning, leta efter skadade, lösa och saknade 
delar. Om det finns några problem, använd inte 
verktyget förrän det har reparerats.

Läckande domkraft
Viktigt! Kontrollera före användning att  
hydrauloljenivån är korrekt i domkraften. Testa 
sedan pumpen ordentligt för korrekt användning 
innan den faktiskt används. Om domkraften inte 
fungerar ordentligt, lufta överflödig luft från  
hydraulsystemet enligt följande:
1. Öppna frigöringsventilen.
2. Ta bort oljepåfyllningspluggen (26A) och fyll 

domkraften med hydraulvätska.
3. Lägg tyngd på sadeln och tryck ner handtaget 

(15) snabbt flera gånger.
4. Kontrollera oljepåfyllningshålet och fyll vid  

behov med hydraulolja.
5. Sätt tillbaka oljepåfyllningspluggen och stäng 

frigöringsventilen.
6. Testa domkraften flera gånger för korrekt  

användning innan den tas i bruk. Om  
domkraften fortfarande inte verkar fungera 
korrekt, använd inte domkraften förrän den har 
reparerats av en kvalificerad servicetekniker.

Installering av verktyg
Obs: Rörbocken är konstruerad för att böja tjock-
väggiga rör. När du böjer ett tunnväggigt rör kan du 
uppleva problem med veck. För att undvika detta 
problemet kan du fylla röret med sand samt  
försluta båda ändar innan du böjer. 
1. Använd alltid denna rörbock med domkraften 

i upprätt läge. Se till att det finns utrymme på 
alla sidor av rörbocken för den rörlängd du 
tänker böja.

2. Placera rörbocken på en fast och plan yta som 
kan bära vikten av rörbocken samt alla andra 
verktyg och tillbehör. Rörbocken måste alltid 
fästas eller skruvas fast på arbetsbänken när 

den används med en arbetsbänk.
3. Välj det böjsegment som matchar den  

rörstorlek du vill böja. Varje segment är  
stämplat med rörstorleken. Placera det valda 
böjsegmentet på domkraften (2) - Se bild 3.

4. Valsarna (5) måste justeras så att toppen av 
röret som ska böjas vilar mot valsarnas botten.
Röret kan böjas från en trubbig kurva upp till en 
vinkel på 90 °, beroende på valsarnas läge och 
nivån på domkraftens sadel före användning.

Justera valsarna
• Ta bort R-stiften (6) från de två valsstängerna 

(4) och skjut ut valsstängerna ur valsarna (5) 
och ta bort valsarna från ramen. 

• Placera röret som ska böjas på  
böjsegmentet och notera hålen i ramen (1) där 
du måste placera valsarna så att toppen av 
röret vilar på botten av valsarna.

• Ta bort röret.
• Håll en av valsarna över det valda hålet och 

skjut en valsstång genom hålet framför ramen, 
valsen och hålet på baksidan av ramen.

• Lås på plats med ett R-stift.



Allmänna bruksanvisningar
1. Skjut röret som du vill böja genom rörbocken 

mellan matrisen och böjsegmenten.
2. Dra åt frigöringsventilen på domkraften (2) med 

hjälp av den slitsade änden på handtaget (15).
3. För in handtaget i domkraftshylsan (9A) och 

pumpa upp och ner för att höja domkraften 
samt böja röret.

4. När röret har böjt sig till den önskade vinkeln, 
ta bort handtaget från domkraften och använd 
det för att lossa (vrid moturs) ventilöppnings-
skruven upp till ett helt varv. Detta frigör röret 
från rörbocken och gör att du kan ta bort det 
försiktigt.

Instruktioner för underhåll
Procedurer som inte specifikt förklaras i denna 
handbok får endast utföras av en kvalificerad  
tekniker. För att förhindra allvarlig personskada 
från verktygsfel: Använd inte skadad utrustning. 
Om onormalt buller eller vibrationer uppstår ska du 
åtgärda problemet före vidare användning.
1. Kontrollera rörbockens allmänna skick före 

varje användning. Kontrollera om det finns  

trasiga, spruckna, böjda, eller saknade delar 
och alla andra tillstånd som kan påverka  
produktens funktion. Om ett problem uppstår 
ska du åtgärda problemet innan vidare  
användning. Använd inte skadad utrustning.

2. Testa domkraften(2) noggrant före varje  
användning. Om domkraften inte verkar  
fungera korrekt, följ anvisningarna på sidan 7.

3. Byt hydraulolja minst en gång vart tredje år. För 
att byta hydraulolja: 
a. Ta bort oljepåfyllningspluggen med  
domkraften helt nedsänkt. 
b. Tippa rörbocken så att den gamla  
hydrauloljan rinner ut ur huset helt. Kasta den 
gamla hydrauloljan i enlighet med lokala  
bestämmelser. 
c. Fyll på huset helt med en hydraulisk dom-
kraftsolja (ingår ej) tills oljan börjar åka ur 
oljepåfyllningshålet. 
d. Sätt sedan tillbaka oljepåfyllningspluggen.

4. Rengör med en trasa med tvättmedel eller milt 
lösningsmedel och torka av. Förvara sedan 
rörbocken på ett säkert och torrt ställe i upprätt 
läge utom räckhåll för barn och andra  
icke-auktoriserade personer.

Felsökning

Domkraften 
vill inte böja 
röret

Sadeln sänks 
under  
belastningen

Pumpslagen 
känns  
dämpade

Sadeln lyfter 
inte hela 
vägen 

Handtaget rör 
sig uppåt när 
domkraften är 
under  
belastning

Olja läcker 
ut från 
påfyllnings-
pluggen

Lösningar 

X X Kontrollera att frigöringsventilen 
är helt stängd. Kontrollera om 
det finns ett inre oljeläckage.

X X X

Ventilen kan vara blockerad och 
kanske inte går att stängas helt. 
Såhär spolar du ventilerna:
1. Sänk ner sadeln och stäng 
säkerhetsventilen ordentligt.
2. Lyft sadeln manuellt några 
centimeter.
3. Öppna frigöringsventilen och 
tvinga ner sadeln så snabbt som 
möjligt

X X X
Domkraften kan ha för lite olja. 
Kontrollera oljenivån och fyll på 
vid behov.

X X X Domkraften kan behöva luftas se 
instruktionerna

X Enheten kan innehålla för mycket 
hydraulolja, kontrollera  
vätskenivån och justera vid 
behov



Del Beskrivning Antal

1 Ram 1

2 Domkraft 1

3 Sexkantsbult 2

4 Valsstång 2

5 Vals 2

6 R-stift 2

7 1/2” böjsegment 1

8 3/4” böjsegment 1

Del Beskrivning Antal

9 1” böjsegment 1

10 1 1/4” Böjsegment 1

11 1 1/2” Böjsegment 1

12 2” Böjsegment 1

13 2 1/2” Böjsegment 1

14 3” Böjsegment 1

15 Handtag 1

Reservdelar & monteringsschema



Del Beskrivning Antal

1 Stift 1

2 Frigöringsventilsskruv 1

3 Ventil O-ring 1

4 Ventilkullager 3

5 Bas 1

6 Bult 1

7 Stift 3

8 Split stift 3

9 Pumphylsa 1

11 Bricka 1

12 Pumpcylinder 1

13 Dammband 1

14 O-ring 1

15 Bricka 1

Del Beskrivning Antal

16 Kolv 1

17 Krage 1

18 O-ring 1

19 Cylinder 1

20 Bricka 1

21 Dammrör 1

22 Kolvflis 1

23 Kolvstång 1

24 Tätningssats 1

25 Hus 1

26 Oljepåfyllnigsplugg 1

27 Tätningssats 1

28 O-ring 1

29 Lock 1

Reservdelar & monteringsschema





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.

Personal safety 
• Stay alert. Watch what you are doing and use 

common sense when operating the tool. Do not 
use the tool while tired or under the influence 
of drugs, alcohol, or medication. A moment of 
inattention while operating the tool increases 
the risk of injury to persons.

• Dress properly. Do not wear loose clothing or 
jewelry. Contain long hair. Keep hair, clothing, 
and gloves away from moving parts. Loose 
clothes, jewellery, or long hair increases the risk 
of injury to persons as a result of being caught 
in moving parts.

• Do not overreach. Keep proper footing and  
balance at all times. Proper footing and  
balance enable better control of the tool in 
unexpected situations.

Tool use and care 
• Do not force the tool. Use the correct tool for 

the application. The correct tool will do the job 
better and safer at the rate at which the tool is 
designed.

• Store the tool when it is idle out of reach of 
children and other untrained persons. A tool is 
dangerous in the hands of untrained users.

• Check for misalignment or binding of moving 
parts, breakage of parts, and any other  
condition that affects the tool’s operation. If 
damaged, have the tool serviced before using. 
Many accidents are caused by poorly  
maintained tools. There is a risk of bursting if 
the tool is damaged. 

• Use only accessories that are identified by the 
manufacturer for the specific tool model. Use 
of an accessory not intended for use with the 
specific tool model increases the risk of injury 
to persons.

Specific safety rules
1. Maintain labels and nameplates on the  

hydraulic pipe bender. These carry important 
safety information. 

2. Always place the hydraulic pipe bender on a 
solid, flat, level surface, or a workbench capable 
of supporting the weight of the pipe bender and 
all other additional tools and accessories. The 
pipe bender must always be bolted down to the 
workbench when used with a workbench.

3. Make sure there is enough clearance around 
the pipe bender for the movement of the pipe 
ends as the pipe is bent into position.

4. Keep away from the area between the die and 
the rollers when operating the bottle jack to 
avoid injury. Do not place your hands between 
moving components.

5. Two person operation. For safety, when moving 
the pipe bender or bending large pieces of pipe, 
always use two people. When bending a large 
pipe, one person is needed to balance the pipe 
in the bending dies, while a second person 
cranks the bottle jack’s handle.

6. The warnings, precautions, and instructions  
discussed in this instruction manual cannot 
cover all possible conditions and situations that 
may occur. It must be understood by the  
operator that common sense and caution are 
factors that cannot be built into this product 
but must be supplied by the operator. 

7. Only used with accessories rated to handle the 
forces exerted by this tool during operation. 
Other accessories not designed for the forces 
generated may break and forcefully launch 
pieces.

Specifications 

Maximum Bending 
Capacity

16 tons

Dies Included 1/2”-3” in sizes 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 
1/2, 2, 2 1/2, 3”

Degree of Bend Up to 90°

Oil Type Hydraulic oil 



Operating instructions
Read the entire important safety information 
section at the beginning of this manual including 
all text under subheadings therein before set up 
or use of this product. Inspect the tool before use, 
looking for damaged, loose, and missing parts. If 
any problems are found, do not use the tool until 
repaired.

Bleeding bottle jack
Important! Before first use, check for proper  
hydraulic oil level in the jack. Then thoroughly test 
the jack for proper operation prior to its actual use. 
If the jack does not work properly, bleed excess air 
from its hydraulic system as follows:
1. Open the release valve.
2. Remove the oil filler plug (26) and fill the jack 

with hydraulic fluid to full level.
3. Apply pressure to the saddle, and pump the 

handle (15) quickly several times.
4. Check the oil fill hole and, if necessary, top off 

the oil fill hole with hydraulic oil.
5. Replace the oil fill plug and close the release 

valve.
6. Test the jack several times for proper operation 

before putting it into use. If, after bleeding, the 
jack still does not appear to be working  
properly, do not use the jack until it has been 
repaired by a qualified service technician.

Tool set up 
Note: the pipe bender is designed to bend the 
water pipe and heavy gauge galvanized pipe. When 
bending conduit or thin-walled pipe, you may  
experience problems with kinks or creases. To help 
limit the problem, fill the pipe with sand and cap 
both ends before bending.
1. Always use this pipe bender with the jack in its 

upright position. Make sure that there is room 
on all sides of the pipe bender for the length of 
pipe you intend to bend.

2. Place the unit on a solid, flat, level surface 
capable of supporting the weight of the pipe 
bender, pipes, and all other tools and  
accessories. The pipe bender must always 

be clamped or bolted down to the workbench 
when used with a workbench.

3. Select the bending die that matches the size 
of pipe you wish to bend. Each die is stamped 
with the pipe size. Place the selected bending 
die onto the bottle jack (2) - see figure 3.

4. The rollers (5) need to be adjusted so that the 
top of the pipe to be bent rests against the  
bottom of the rollers. 
The pipe can be bent from a shallow curve up 
to a 90° angle, depending on the position of the 
rollers and the level of the bottle jack saddle 
before operation.

To adjust the rollers:
• Remove the r-pins (6) from the two roller bars 

(4) and slide the roller bars out of the rollers (5), 
and remove the rollers from the frame. 

• Place the pipe to be bent on the die and note 
the holes in the frame (1) where you need to 
place the rollers so the top of the pipe will rest 
on the bottom of the rollers.

• Remove the pipe.
• Hold one of the rollers over the chosen hole 

and slide a roller bar through the hole in the 
front of the frame, the roller, and the hole in the 
back of the frame.

• Lock in place with an r-pin.



General operating instructions
1. Slide the pipe you wish to bend through the 

pipe bender, between the die and the rollers.
Note: you may wish to first practice using the 
pipe bender on scrap material.

2. Using the slotted end of the handle (15), tighten 
(clockwise) the release valve on the bottle jack 
(2).

3. Insert the handle into the pump sleeve (9a) and 
pump it up and down to raise the bottle jack 
and bend the pipe.

4. When the pipe has been bent to the desired 
angle, remove the handle from the bottle jack 
and use it to loosen (turn counter-clockwise) 
the valve release screw up to one full turn. This 
will release the pipe from the pipe bender and 
allow you to carefully remove it.

User maintenance instructions
Procedures not specifically explained in this  
manual must be performed only by a qualified  
technician. To prevent serious injury from tool  
failure: do not use damaged equipment. If  
abnormal noise or vibration occurs, have the  
problem corrected before further use.
1. Before each use, inspect the general condition 

of the pipe bender. Check for broken, cracked, 
or bent parts, loose or missing parts, and any 
condition that may affect the proper operation 
of the product. If a problem occurs, have the 
problem corrected before further use. Do not 

use damaged equipment.
2. Before each use, thoroughly test the bottle jack 

(2) for proper operation prior to its actual use. If 
the bottle jack appears not to be working  
properly, follow bleeding instructions on page 
7.

3. Change the hydraulic oil at least once every 
three years. To change the hydraulic oil: 
a. With the jack fully lowered, remove the oil 
filler plug. 
B. Tip the pipe bender to allow the old hydraulic 
oil to drain out of the housing completely, and 
dispose of the old hydraulic oil in accordance 
with local regulations. 
C. Completely fill the housing with a high  
quality hydraulic jack oil (not included) until the 
oil just begins to run out of the oil fill hole. 
D. Then, reinstall the oil filler plug.

4. Clean with a clean cloth using a detergent or 
mild solvent and wipe dry. Then, store the pipe 
bender.

5. In a safe, dry location, in an upright position, out 
of reach of children and other non-authorized 
people.

Jack will not 
bend pipe

Saddle 
lowers under 
load

Pump  
stroke 
feels spongy

Saddle will not 
lift all the way 

Handle moves 
up when jack is 
under load

Oil leaking 
from filler 
plug 

Solution

X X Check that the release valve is 
closed fully. Check for internal 
oil leaks.

X X X

The valve may be blocked and 
may not close fully. To flush the 
valves:
1. Lower the Saddle and securely 
close the Release Valve.
2. Manually lift the saddle  
several inches. 
3. Open the release valve and 
force the saddle down as quickly 
as possible.

X X X The jack may be low on oil. 
Check the oil level and refill if 
needed.

X X X The jack may require bleeding 
see instructions.

X The unit may have too much  
hydraulic oil inside, check fluid 
level and adjust if needed.

Troubleshooting



Part Description QTY

1 Frame 1

2 Bottle Jack 1

3 Hex Bolt 2

4 Roller Bar 2

5 Roller 2

6 R-Pin 2

7 1/2” Bending Die 1

8 3/4” Bending Die 1

Part Description QTY

9 1” Bending Die 1

10 1 1/4” Bending Die 1

11 1 1/2” Bending Die 1

12 2” Bending Die 1

13 2 1/2” Bending Die 1

14 3” Bending Die 1

15 Handle 1

Parts List & Assembly Diagram



Part Description QTY

1 Pin 1

2 Valve Release Screw 1

3 Valve O-ring 1

4 Valve Ball Bearings 3

5 Base Assembly 1

6 Bolt 1

7 Pin 3

8 Split pin 3

9 Pump Sleeve 1

11 Washer 1

12 Pump cylinder 1

13 Dust band 1

14 O-ring 1

15 Washer 1

Part Description QTY

16 Piston 1

17 Collar 1

18 O-ring 1

19 Cylinder 1

20 Washer 1

21 Dust Pipe 1

22 Plunger Chip 1

23 Plunger Rod 1

24 Seal Kit 1

25 Housing 1

26 Oil Filler Plug 1

27 Seal Kit 1

28 O-ring 1

29 Cap 1

Parts List & Assembly Diagram





Verktygsboden Erfilux AB Källbäcksrydsgatan 1, SE-507 42 Borås
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