
Plåtbockningsmaskin 
Sheet-steel folding machine Heavy Duty

Item No: 
70203



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.

Specifikationer
Bockningskapacitet: 0 - 90 grader, 1000mm bredd 
1.2mm tjockt, kallvalsat stål.
Totalmått:  1187mm L x 248 B x 194mm H 
Bordsdimensioner: 1067mm L x 84mm B

Spara denna manual
Läs manualen och förvara den på en torr och  
lämplig plats för framtida bruk. 

Säkerhetsföreskrifter
VARNING: När du använder maskinen måste  
säkerhetsföreskrifterna följas för att minska risken 
för personlig skada och skador på utrustningen.
Läs alla instruktioner innan  
plåtbockningsmaskinen används:
1. Undvik att arbeta ensam. Om det händer en 

olycka kan en medhjälpare hämta hjälp.
2. Håll arbetsytan ren eftersom röriga arbetsytor 

kan leda till olyckor.
3. Ha koll på förhållandena vid arbetsplatsen. 

Utsätt inte verktyget för regn. Håll  
arbetsområdet väl upplyst.

4. Ha inga barn i närheten. Barn får inte vistas i 
arbetsområdet, låt dem inte hantera maskinen.

5. När maskinen inte används skall den förvaras 
på en torr plats för att undvika rost. Lås alltid in 
verktyg och håll de utom räckhåll för barn.

6. Klä dig ändamålsenligt. Ha inga löstsittande 
klädesplagg eller smycken som kan fastna i  
rörliga delar. Vi rekommenderar rejäla  
arbetskläder. Använd hårnät för att hålla undan 
långt håret.

7. Använd alltid godkända skyddsglasögon.
8. Ha alltid en stabil balans och bra placering av 

fötterna. Sträck dig aldrig över maskinen.
9. Underhåll din maskin noggrant. Inspektera 

regelbundet och om skada eller felupptäcks 
reparera det hos en auktoriserad reparatör.

10. Använd rätt maskin för arbetet eller uppgiften.
11. Var uppmärksam. Se vad du gör och använd 

sunt förnuft. Använd inte verktyget när du är 
trött.

12. Kontrollera att det inte finns några skadade 
delar. Alla skadade delar skall repareras eller 
bytas ut av en auktoriserad reparatör.

13. Vid utbyte av delar ska endast identiska delar 
användas. Använd bara tillbehör som avsetts 
för denna maskin.

14. Använd inte maskinen om du är påverkad av 
alkohol eller droger. Läs varningsetiketter och 
recept på eventuella läkemedel du tar för att 
avgöra om det är lämpligt för dig att hantera 
maskinen. Om du är det minsta osäker skall du 
inte använda maskinen.

15. Underhåll: För din säkerhet ska maskinen  
underhållas regelbundet av kvalificerade  
tekniker.

VARNING: Varningarna och instruktionerna som  
finns i denna manual kan inte täcka alla tänkbara 
förhållanden och situationer som kan uppkomma. 
Användaren måste ha sunt förnuft och vara  
försiktig vid användande av maskinen.

Uppackning
Se till att alla delar som visas i dellistan finns med 
vid uppackning av maskinen.

Montering
Använd de fyra hålen på stativet (Nr.1) och fäst  
bockningsverktyget i en arbetsbänk med fyra bultar 
(medföljer inte ).
Skruva fast handtagen (Nr.6) på stativet (Nr.1).

Användning
VARNING: Överskrid inte maskinens maximala  
böjningskapacitet (1.2mm tjocklek).
1. Sänk handtaget (Nr.6) tills den rörliga plattan är 

parallell med arbetsbänken.
2. Placera arbetsstycket på stödplattan och den 

rörliga plattan så att kanten som skall böjas 
kommer i linje med bakkanten av stödplattan.

3. Placera tryckplattan (Nr.4) ovanpå stödplattan 
så att den bakre kanten på tryckplattan (Nr.4) 
kommer i linje med bakkanten på stödplattan. 
Använd skruvtvingar (följer inte med) eller  
någon annan lämplig spännanordning för att 
fästa arbetstycket.

4. Notera: För att få en bra böjning bör du lämna 
en glipa på 3-4.5mm för material på 1.2mm. 
Om du använder tunnare plåt får du minska 
glipan (prova dig fram med småbitar).

5. Höj handtagen (Nr.6) för att böja plåten 
VARNING: När du böjer materialet ska händer 
hållas borta från stödplattan och den rörliga 
plattan för att undvika skador.

Underhåll
1. Varje gång innan du använder  

plåtbockningsmaskinen skall allt skräp, smuts 
eller fett tas bort.



2. När plåtbockningsmaskinen inte används skall 
den förvaras på en torr plats.

Lista över de olika delarna

Ritning 

Del nr Beskrivning Antal
1 Stativ 1
2 Bricka 16mm 2
3 Tryckskruvar M16 2
4 Tryckplatta 1
5 Bult M12x30 2
6 Handtag 2
7 Mutter M12 2
8 Fjäder 2



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.

Specifications
Bending capacity: 0 - 90 degrees, 1000 mm width 
1.2 mm thick, cold rolled steel.
Measurements:  1187mm L x 248 B x 194mm H 
Table dimensions: 1067mm L x 84mm B

Save this manual
Read the manual and store it on a dry and
suitable place for future use.

Safety instructions
WARNING: When using the machine
the safety regulations must be followed to reduce 
the risk of personal injury and damage to the  
equipment. Read all instructions before using  
sheet-steel folding machine. 
1. Avoid working alone, if there is an accident the 

other person can get help.
2. Keep the work areas clean as cluttered work 

surfaces can lead to accidents.
3. Keep track of the conditions at the workplace.

Do not expose the tool to rain. Keep the work 
area well lit.

4. No children are allowed nearby. No not let them 
handle the machine.

5. When not in use, store in a dry place to avoid 
rust. Always lock tools and keep them out of 
the reach of children.

6. Dress appropriately. Do not wear loose-fitting 
clothing or jewelery that can get caught in 
moving parts. We recommend proper work 
clothes. Use hair nets to keep long hair away.

7. Always wear approved safety goggles.
8. Always have a stable balance and good  

placement of the feet. Never extend over the 
machine.

9. Maintain your machine carefully. Inspect  
regularly and if it is damaged, have it repaired 
by an authorized repairer.

10. Use the right machine for the job or task.
11. Pay attention, be concentrated on what you are 

doing and use common sense. Do not use the 

tool when you are tired.
12. Check that there are no damaged parts. All 

damaged parts must be repaired or replaced by 
an authorized repairer.

13. Only identical parts should be used when  
replacing parts. Use only accessories designed 
for this machine.

14. Do not use the machine if you are under the 
influence of alcohol or drugs. Read the warning 
labels and prescriptions of any medicines you 
are taking to determine if it is appropriate for 
you to handle the machine. If you are unsure, 
do not use the machine.

15. Maintenance: For your safety, the machine 
should maintained regularly by qualified  
technicians. 
WARNING: The warnings and instructions  
contained in this manual can not cover all  
possible conditions and situations that may 
arise. The user must have common sense and 
be careful when using the machine.

Unpacking
When unpacking the machine, make sure that all 
parts shown in the parts list are included.

Assembly
Use the four holes on the stand (No.1), attach
the sheet-steel folding machine in a workbench 
with four bolts (not included).
Screw the handles (No.6) onto the stand (No.1).

Use
WARNING: Do not exceed the maximum bending 
capacity of the machine (1.2mm thickness).
1. Lower the handle (No.6) until the movable plate 

is parallel to the workbench.
2. Place the workpiece on the support and  

movable plate so that the edge to be bent is 
in line with the trailing edge with the support 
plate.

3. Place the pressure plate (No.4) on top of the 
support plate so that the rear edge of the  
pressure plate (No.4) aligns with the rear edge 
of the support plate. Use clamps (not supplied) 
or any other suitable clamping device to secure 
the workpiece.

4. Note: To get a good bend, you should leave a 
gap of 3-4.5mm for materials of 1.2mm. If you 
use thinner sheet metal, you can reduce the 
gap (try it out with small pieces).

5. Raise the handles (No.6) to bend the sheet 
metal.

6. WARNING: When bending the material, hands 
should be kept away from the support plate and 
the moving plate to avoid injury.



Maintenance
1. Every time before using sheet-steel folding 

machine remove all debris, dirt or grease.
2. When not in use, store the machine in a dry 

place.

A list of the parts
Part no. Description QTY

1 Stand 1
2 Washer 16mm 2
3 Pressure screws M16 2
4 Pressure plate 1
5 Bolt M12x30 2
6 Handle 2
7 Nut M12 2
8 Spring 2



Verktygsboden Erfilux AB Källbäcksrydsgatan 1, SE-507 42 Borås
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