
Shrinker & stretcher
Krymp- & sträckmaskin

Item No: 
70204



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.

Spara denna bruksanvisning
Denna bruksanvisning innehåller referenser till  
säkerhetsvarningar och förebyggande åtgärder,  
monteringsanvisningar, skötsel- och  
underhållsanvisningar, reservdelslista och ritning.

Säkerhetsvarningar och förebyggande  
åtgärder
Observera: När du använder produkten skall  
grundläggande förebyggande säkerhetsåtgärder 
alltid följas för att minska riskerna för  
personskador och skador på utrustningen. Läs 
inom denna manual innan du använder produkten! 
1. Håll arbetsområdet rent. Nedskräpande  
områden leder lättare till olyckor.
2. Använd inte maskiner i fuktiga och våta  
utrymmen. Utsätt inte maskiner för regn. 
Håll arbetsområdet väl upplyst.
3. Håll minderåriga borta. Barn får aldrig vara på  
arbetsplatsen. Tillåt dem aldrig att hantera  
maskiner. 
4. Verktyg som inte används, skall lagras i torra 
utrymmen för att minska risken för rost. Lås alltid 
in verktyg och håll dem utom räckhåll för  
minderåriga. 
5. Använd maskinen eller verktyget till det den är 
skapad för. 
6. Klä dig rätt. Använd inte löst hängande plagg  
eller smycken eftersom de kan fastna i rörliga  
delar. Skyddskläder, icke elektriskt ledande och  
skyddsskor rekommenderas vid arbete. Använd 
huvudbonad för att skydda långt hår. 
7. Använd syn- och hörselskydd. Använd alltid  
godkända skyddsglasögon. Använd alltid hjälm/
skärm om du arbetar med metall- eller träsvarv.  
Använd en godkänd skyddsmask när du arbetar 
med metall, trä och kemiska preparat.
8. Underhåll krymp och sträckmaskinen noga. Vid 
skada, låt en auktoriserad tekniker reparera den. 
Handtag skall alltid hållas rena, torra och fria från 
olja och fett.

9. Ta bort justeringsverktyg/nycklar. Kontrollera att 
de  är avgränsade från maskinens arbetsyta innan 
arbetet påbörjas.
10. Var uppmärksam och använd sunt förnuft. 
Arbeta inte trött.
11. Kontrollera eventuellt skadade delar.  
Säkerstäl noga att allt fungerar som det ska.  
Kontrollera att rörliga delar är i nivå, kant i kant; 
eventuellt skadade delar eller tillbehör; och annat 
som kan påverkar korrekt drift. Delar som är  
skadade skall repareras eller brytas ut av en  
auktoriserad tekniker. 
12. Utbyte av delar och tillbehör. Använd enbart 
identiska utebytesdelar vid service. Enbart delar  
avsedda för denna produkt skall användas.  
Godkända tillbehör finns tillgängliga.
13. Arbeta inte under påverkan av alkohol och 
droger.

Obs! De varningar och säkerhetsförebyggande  
åtgärder och instruktioner som beskrivs i denna 
manual kan inte täcka alla uppkommande  
situationer som kan inträffa. Användare måste vara 
medvetna om att sunt förnuft och försiktighet är 
faktorer som inte är inbyggda i produkten, utan ska 
uppfyllas av användaren själv. 

Instruktions- och bruksanvisning
Fäst krymp och sträckmaskinen till stativet. Ju 
hårdare den är fäst, desto lättare är det att  
använda. Två förborrade hål för M10 skruvar finns i 
basen på krymp och sträckmaskinen. Innan an-
vändning, bocka plåten i 90 grader i en  
plåtbockmaskin, för att skapa ett max. kantdjup 
inte större än 50mm. Gör en mall av kartong eller 
en bit ståltråd. Att markera konturen av den del du 
vill bearbeta är väsentligt för att uppnå god  
passning. Bearbeta framkanten först. Det här 
bryter ner det största motståndet och tillåter lätt 
och exakt hantering därefter. För bästa resultat och 
maximal formkraft, passa in plåten halvvägs in i 
kräftarna. ”Klasar” och ”fickor” som är typiska  
effekter när man krymper, kan lätt hamras ut. 
Knepet ligger i det tryck som utövas mot handtaget 
medan man formar plåten. Flytta plåten fram och 
tillbaks tills önskad radie erhållits. Verktygens  
kräftar är tandande för att kunna greppa plåten 
bättre. 

Förebyggande tips
Undvik skador och underlätta hanteringen.  
Använd skyddshandskar under allt  
formningsarbete. Undvik att trycka ihop kräftarna 
av misstag. Ta bort handtaget när det inte används. 
Undvik att trubba av tänderna. Tryck ALDRIG utan 
ett plåtstycke mellan kräftarna. Passa ALLTID in 
ett stycke plåt eller någon form av avdelare mellan 



kräftarna när verktyget inte används. Smörja  
kräftarna med olja. 

Underhåll
Rengör käftarna efter varje slutförd arbetsuppgift! 
Att blåsa med tryckluft eller dammsuga räcker inte 
utan det bästa sättet att underhålla plåtverktyget är 
att ta isär käftarna och rengöra enligt följande:
1. Lossa 4 skruv (#25) för att ta bort käftmotaget.
2. Ta bort käftar och V-Spärr som en enhet. Var 
uppmärksam och tappa inte bort fjädern mellan  
kräftarna.
3. Ta bort upphängningsfjädern (#23).
4. Rengör de två käftarna med rengöringsvätska 
och en borste. ANVÄND INTE en stålborste eller en 
cirkulärstålborste. Borsta alltid i samma riktning 
som tänderna, med räfflorna.
5. Rengör V-Spärren.
6. Smörj yytan mellan käftarna och V-Spärren. 
Montera.

7. Lyft ut de nedre käftarna som en enhet ihop med 
V-Spärren. Rengör dessa. 
8. Sätt tillbaks käftarna. Säkerställ att den stora 
käften mittemot den lilla käften. Sätt därefter  
tillbaks V-Spärren.
Om verktyget inte används under en längre tid, olja 
in käftarna lätt för att förhindra korrosion.

Obs! Rengör käftarna efter varje slutförd  
arbetsuppgift. 

Del nr Beskrivning Antal
1 Bas 1
2 Spak 1
3 Handtag 1
4 Bakre stopp 1
5 Bakre handtag 1
6 Främre stopp 1
7 Främre handtag 1
8 Kräft skydd 2
9 Krympare hake 1

10 Krympare övre v-spärr 1
11 Krympare övre liten kräft 1
12 Krympare undre liten kräft 1
13 Krympare undre v-spärr 1
14 Krympare övre stor käft 11
15 Krympare undre stor käft 1
16 Sträckare hake 1
17 Sträckare övre V-spärr 1
18 Sträckare övre käft 1 1
19 Sträckare undre käft 1 1

Del nr Beskrivning Antal
20 Undre v-spärr 1
21 Sträckare övre käft 2 1
22 Sträckare undre käft 2 1
23 Upphängning fjäder 4
24 Fjäder 2
25 Skruv M5x8 2
26 Sprint 2
27 Bricka 10mm 2
28 Bricka 13mm 2
29 C-ring 2
30 C-ring 2
31 Skruv M5x12 4
32 Bricka 5mm 4
33 Skruv M5x25 2 
34 Skruv M8x20 1
35 Skruv M6x10 1
36 Insexnyckel 3mm 1
37 Insexnyckel 4mm 1
38 Kräftöverdrag 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 dispo-
sed of in an environmentally friendly manner.

Save this manual
This manual contains references to safety  
warnings / preventive measures, assembly  
instructions, care and maintenance instructions, 
spare parts list and drawing.

Safety warnings and precautions
Note: When using tools, basic safety precautions 
should always be followed to reduce the risk of 
personal injury and damage to equipment. Read 
this manual before using the product!
1. Keep the work area clean. Littered areas lead to 
accidents.
2. Do not use machine in humid and wet areas. Do 
not expose the machine to rain. Keep the work area 
well lit.
3. Keep minors away. Children must never be  
present in the work area. Never allow them to  
handle machines.
Unused tools should be stored in dry areas to  
reduce the risk of rust. Always lock tools and keep 
them out of the reach of minors.
5. Use the machine or tool for what it was created 
for.
6. Dress properly. Do not wear loose-fitting  
garments or jewelery where they can get caught in 
moving parts. Protective clothing, non-electrically 
conductive and safety shoes are recommended for 
work. Put the hair up in a ponytail.
7. Wear eye and ear protection. Always wear  
approved goggles.
8. Maintain the tools carefully. Follow lubrication 
instructions and accessories for changing  
accessories. Check the tool cables regularly. In 
case of damage, have the cables repaired by a  
authorized technician. Handles must always be 
kept clean, dry and free of oil and grease.
9. Remove adjustment tools or keys. Check that the 
adjustment tools or adjustment keys are

is not attached  to the tool or machine workspace 
before starting the work.
10. Pay attention and use common sense. Do not 
work when you are tired.
11. Check for damaged parts. Before using a tool, 
parts should work. Check that moving parts are  
level, edge to edge; any damaged parts  or  
accessories; and any other condition that may 
affect proper operation. Damaged parts must be 
properly repaired or broken by  authorized  
technicians.
12. Replacement of parts and accessories. Use 
only identical replacement parts for service. Parts 
only intended for this product shall be used.
Approved accessories are available.
13. Do not work under the influence of alcohol or 
drugs.

Note! The warnings, precautions and instructions 
described in this document may not cover all  
situations that may arise. Users must be aware 
that common sense and caution are factors that 
are not built into the product, but are provided by 
the user itself.

Operating instructions
Attach the tool to the stand. The harder the tool 
is attached, the easier it is to use. Two pre-drilled 
holes for M10 screws are located in the base of the 
tool. The tool can also be clamped in a vise for  
flexible handling. Before using the stretching 
machine, block the metal plate at 90 degrees in 
a sheet metal bending machine, to create a max. 
edge depth not greater than 50mm. Make a  
template out of cardboard or a piece of steel wire. 
Marking the contour of the section you want to 
process is essential to achieve a good fit with  
minimal use of putty. Machine the front edge first. 
This breaks down the greatest resistance and  
allows easy and precise handling thereafter. For 
best results and maximum form force, fit the  
plate halfway into the craws. ”Clusters” and  
”pockets” that are typical effects when shrinking, 
can be easily hammered out. The trick lies in the 
pressure exerted on the handle while shaping the 
plate. Move the plate back and forth until the desi-
red radius is obtained. The tools’ forces are toothed 
to be able to grip the plate better. These  
teeth leave small marks, depending on the  
hardness of the plate. The marks are removed with 
an emery or a wheel.

Take care of the shrinker & stretcher
Avoid injuries and facilitate handling, wear  
protective gloves throughout shaping work. 
Remove the handle when not in use. NEVER press 



without a piece of sheet metal between the jaws. 
ALWAYS fit a piece of sheet metal or some form of 
divider between the cracks when the tool is not in 
use. Grease the jaws with STP Oil Treatment

Maintenance
Clean the jaws after each completed task! Blowing 
with compressed air or vacuuming is not enough. 
The best way to maintain the sheet metal tool is to 
disassemble the jaws and clean as follows:
1. Loosen 4 screws (# 25) to remove the jaw  
attachment.
2. Remove jaws and V-Lock as a unit. Be observant 
and do not drop the spring between the jaws.
3. Remove the suspension spring (# 23).
4. Clean the two jaws with cleaning fluid and a 
brush. DO NOT use a wire brush or a circular wire 
brush. Always brush in the same direction as the 
teeth.
5. Clean the V-latch.

6. Lubricate between the jaws and the V-latch
use STP Oil Treatment oil additive and mount.
7. Lift out the lower jaws as a unit together with the 
V-Latch. Clean these.
8. Replace the jaws. Make sure the big jaw is  
opposite the small jaw. Then replace the V-Lock.
If the tool is not used for a long time, lightly oil the 
jaws to prevent corrosion.

Note! Clean the jaws after each completion
task.

Part no. Description QTY
1 Base 1
2 Handle 1
3 Handle Cover 1
4 Back Block 1
5 Back Shaft 1
6 Front Block 1
7 Front Shaft 1
8 Jaw Cover 2
9 Shinker Hook 1

10 Shinker upper V-block 1
11 Shinker Upper Small Jaw 1
12 Shinker Lower Small Jaw 1
13 Shinker Lower V-block 1
14 Shinker Upper Big Jaw 11
15 Shinker Lower Big Jaw 1
16 Strecher Hook 1
17 Strecher Upper V-block 1
18 Stretcher Upper Jaw 1 1
19 Stretcher Lower Jaw 1 1

Part no. Description QTY
20 Strecher Lower V-block 1

21 Strecher Upper Jaw 2 1

22 Strecher Lower Jaw 2 1
23 Suspension Spring 4
24 Spring 2
25 Screw M5x8 2
26 Pin 2
27 Washer 10mm 2
28 Washer 13mm 2
29 C-Ring 2
30 C-Ring 2
31 Screw M5x12 4
32 Washer 5mm 4
33 Screw M5x25 2 
34 Screw M8x20 1
35 Screw M6x10 1
36 Hex Head Wrench 3mm 1
37 Hex Head Wrench 4mm 1
38 Jaw cover 1





Verktygsboden Erfilux AB Källbäcksrydsgatan 1, SE-507 42 Borås
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