
Stand for shrinker & stretcher
Stativ till krymp- & sträckmaskin

Item No: 
70208



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.

Specifikationer
Total höjd (mm // in) 930//36-5/8
N.W./G.W.(kg) 20.6/22.5
Paketets mått (mm // 
tum)

950X590X190//37-
3/8X23-1/4X7-1/2

Spara denna manualen
Du behöver manualen för säkerhetsvarningar och 
försiktighetsåtgärder, monteringsanvisningar, 
drift- och underhållsprocedurer, reservdelslista och 
diagram. Spara din faktura med den här manualen. 
Skriv fakturanumret på insidan av omslaget.  
Förvara manualen och fakturan på ett säkert och 
torrt ställe för framtida referens.

Säkerhetsvarningar och  
försiktighetsåtgärder
VARNING: När du använder verktyget ska de  
grundläggande säkerhetsåtgärderna alltid följas 
för att minska risken för personskador och andra 
skador.
Läs alla instruktioner innan du använder detta 
verktyget!

1. Håll arbetsytan ren. Röriga områden kan  
medföra skador.

2. Observera arbetsplatsförhållandena. Använd 
inte maskiner eller elverktyg på fuktiga eller  
blöta platser. Utsätt inte för regn. Håll  
arbetsytorna väl upplysta. Använd inte eldrivna 
verktyg i närheten av brandfarliga gaser eller 
vätskor.

3. Håll barn borta. Barn får aldrig tillåtas i  
arbetsområdet. Låt dem inte hantera maskiner, 
verktyg eller förlängningssladdar.

4. Förvara verktygen. När de inte används  
måste verktygen förvaras på en torr plats för att 
förhindra rost. Lås alltid in verktyg och håll dem 
utom räckhåll för barn.

5. Pressa inte verktyget. Det kommer att göra 
jobbet både bättre och säkrare om det används 
i den takt som den är avsett för. Använd inte 
olämpliga tillbehör för att försöka att  

överskrida verktygets kapacitet.
6. Använd rätt verktyg för jobbet. Tvinga inte ett 

litet verktyg eller redskap att utföra arbetet med 
ett större industriellt verktyg. Ändra inte det här 
verktyget och använd inte det här verktyget för 
ett ändamål som det inte är avsett för.

7. 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.

8. Använd ögon- och hörselskydd. Använd alltid 
ANSI-godkända skyddsglasögon.Ha på dig en 
hel ansiktsskärm om du producerar metallspån 
eller träflis. Använd en ANSI-godkänd  
dammmask eller andningsskydd när du arbetar 
runt metall, trä och kemiskt damm.

9. Sträck dig inte. Håll ordentlig balans hela tiden. 
Sträck dig inte över maskiner som är i bruk. Håll 
händer och fingrar borta från rullformarna när 
de används.

10. Underhåll dina verktyg . Håll verktygen skarpa 
och rena för bättre och säkrare prestanda.
Följ instruktionerna för smörjning och byte av 
tillbehör. Inspektera sladdar regelbundet och 
reparera dem om de är skadade, ta hjälp av en 
auktoriserad tekniker. Handtaget måste alltid 
hållas rent, torrt och fritt från olja och fett.

11. Var uppmärksam. Titta på vad du gör, använd 
sunt förnuft. Använd inte något verktyg när du 
är trött.

12. Kontrollera om delar är skadade. Innan du 
använder verktyget bör alla delar som verkar 
skadade kontrolleras noggrant för att  
fastställa att det fungerar korrekt och kan  
utföra sin avsedda funktion. Kontrollera  
anslutningen och bindningen av rörliga delar; 
eventuella trasiga delar eller  
monteringsarmaturer; och andra tillstånd som 
kan påverka en korrekt drift. Alla delar som är 
skadade ska repareras eller bytas ut av en  
kvalificerad tekniker.

13. Skydd mot elektrisk stöt. Förhindra  
kroppskontakt med jordade ytor som rör,  
värmeelement och kylskåp.

14. Reservdelar och tillbehör. Använd endast  
identiska reservdelar vid service. Användning 
av andra delar upphäver garantin. Använd 
endast tillbehör som är avsedda för användning 
med detta verktyg.

15. Använd inte verktyget om du är påverkad av  
alkohol eller droger. Läs varningsetiketter om 
du tar receptbelagd medicin för att avgöra om 
din bedömning eller reflexer försämras när du 
tar droger. Om du är osäker, använd inte  
verktyget.

16. Underhåll. För din säkerhet bör service och 
underhåll utföras regelbundet av en kvalificerad 
tekniker.



17. Arbetsstycket kan vara skarpt. Var försiktig 
efter att du har böjt eller kapat arbetsstycket. 
Var medveten om skarpa kanter eller skarpa 
metallstrimlor som kan skapas. Använd  
kraftiga handskar när du hanterar  
arbetsstycket.

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

Funktioner
1. Detta verktyg ger en idealisk arbetshöjd.
2. Bärbar och enkel att montera.
3. Det är rekommenderat att den skruvas fast i 

golvet. 
4. Luftfjäder.

Uppackning
Kontrollera att föremålet är intakt och oskadat när 
du packar upp det. Kontakta säljaren om några 
delar saknas eller går sönder.

Montering
För ytterligare information om de delar som anges 
på följande sidor, se Diagram över delar.

1. Montera ramen (1#) på golvet med fyra skruvar 
(medföljer ej). Golvet måste vara plant, och 
kunna bära vikten av detta stativ samt vikten av 
krymp- & sträckmaskinen, ditt arbetsmaterial 
och de krafter du applicerar under drift.

2. Positionera först ramen (1 #) och se till att det 
finns tillräckligt med utrymme runt den för att 
möjliggöra en säker drift. Markera positionen 
för de fyra hålen i basen på golvet.

3. Borra fyra hål för skruvarna. Se till att det inte 
finns några dolda rör, ledningar eller annat hin-
der ivägen.

4. Installera ramen (1 #) på golvet med hjälp av 
dina skruvar. Kontrollera att de är lodräta och 
säkra innan du fortsätter.

5. Fäst öglebulten (14 #) på fotpedalen (2 #) med 
hjälp av stiftet (5 #). Säkra stiftet (5 #) på plats 
med en saxpinne(10 #).

6. Fäst fotpedalen (2 #) på ramen (1 #) med 
en bussning (4 #), två brickor (13 #) och två 
skruvar (11 #). Placera öglebulten (14 #) på 
ovansidan av den vertikala delen av ramen (1#). 
Kontrollera att fotpedalen (2 #) sitter åt och 
fortfarande kan svängas fritt i ramen (1 #).

7. För in stötstången (3 #) genom ramens (1 #) 
lådsektion och gänga på öglebulten (14 #)  
ungefär 38 mm.

8. Gänga i vridbulten (17 #) på den övre änden av 
stötstången (3 #) och sätt in den på ett djup av 
cirka 38 mm. Fäst handtaget (16 #) på den övre 
vridbulten (17 #) med hjälp av stiftet (18 #) och 
fäst stiftet på plats med en saxpinne (10 #).

9. Gänga fast anslutningen (20 #) på den övre 
änden av luftfjädern (7 #).

10. Anslut ena änden av luftfjädern (7 #) och  
fotpedalen (2 #) med en bult (6 #) och en  
mutter (19 #). Sätt ihop anslutningen (20 #) och 
ramen (1 #) med en bult (6 #) och en mutter 
(19 #).

11. Fäst säkerhetsnålen (9 #) i slutet av kedjan (8#) 
och säkra den på plats med en saxpinne (10#). 
Fäst denna kedjeenhet på ramen (1 #) med 
hjälp av en saxpinne(10 #).

12. Ta hjälp av någon och fäst krymp-&  
sträckmaskinen på flänsen högst upp på ramen 
(1 #) med två skruvar (12 #) och brickor (13 #). 
Kontrollera att verktyget är säkert och stabilt.

13. Sätt in änden på handtaget (16 #) på baksidan 
av krymp- & sträckmaskinen.

14. Testa verktyget genom att trycka ner  
fotpedalen (2 #). Det kan vara nödvändigt att 
justera stötstången(3 #) för att synkronisera 
användningen av fotpedalen (2 #) på detta  
stativ och manövreringen av käftarna på  
krymp- & sträckmaskinen. 

Drift
1. När detta stativ och krymp- & sträckmaskinen 

är helt monterade kan du använda krymp- & 
sträckmaskinen genom att trycka ner och  
släppa upp fotpedalen (2 #) på samma sätt 
som du kan manövrera krymp-&  
sträckmaskinen med dess handtag.

2. När den inte används ska du fästa fotpedalen 
(2 #) i UPP-läge genom att sätta in  
säkerhetsnålen (9 #) i ett hål i ramens (1#)  
lådsektion under fotpedalen. Det här kommer 
att förhindra att fotpedalen av misstag trycks 
ner, vilket kan skada käftarna på krymp-& 
sträckmaskinen.



Del # Beskrivning Antal Del # Beskrivning Antal

1 Ram 1 11 Skruv M10X16 2
2 Fotpedal 1 12 Skruv M10X20 2
3 Stötstång 1 13 Bricka 10mm 4
4 Bussning 1 14 Öglebult M16 1
5 Stift 1 15 Insexnyckel 8mm 1
6 Bult M8x25 2 16 Handtag 1
7 Luftfjäder 1 17 Öglebult M16  

(vänsterhänt)
1

8 Kedja 1 18 Stift 1
9 Säkerhetsnål 1 19 Mutter M8 2
10 Saxpinne 4 20 Anslutning 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
Overall height (mm // 
in)

930//36-5/8

N.W./G.W.(kg) 20.6/22.5
Package Dimension 
(mm // in)

950X590X190//37-
3/8X23-1/4X7-1/2

Save this manual
You will need the manual for the safety warnings 
and precautions, assembly instructions, operating 
and maintenance procedures, parts list and  
diagram. Keep your invoice with this manual. Write 
the invoice number on the inside of the front cover. 
Keep the manual and invoice in a safe and dry  
place for future reference.

Safety warnings and precautions
Warning: when using the tool, basic safety  
precautions should always be followed to reduce 
the risk of personal injury and damage.
Read all instructions before using this tool!
1. Keep the work area clean. Cluttered areas invite 

injuries.
2. Observe work area conditions. Do not use 

machines or power tools in damp or wet  
locations. Don’t expose to rain. Keep work  
areas well lighted. Do not use electrically 
powered tools in the presence of flammable 
gases or liquids.

3. Keep children away. Children must never be  
allowed in the work area. Do not let them  
handle machines, tools, or extension cords.

4. Store idle equipment. When not in use, tools 
must be stored in a dry location to inhibit rust. 
Always lock up tools and keep them out of 
reach of children.

5. Do not force tool. It will do the job better and 
more safely at the rate for which it was  
intended. Do not use inappropriate attachments 
in an attempt to exceed the tool capacity.

6. Use the right tool for the job. Do not attempt to 

force a small tool or attachment to do the work 
of a larger industrial tool. Do not modify this 
tool and do not use this tool for a purpose for 
which it was not intended.

7. Dress properly. Do not wear loose clothing 
or jewellery as they can be caught in moving 
parts. Protective, electrically non-conductive 
clothes and non-skid footwear are  
recommended when working. Wear restrictive 
hair covering to contain long hair.

8. Use eye and ear protection. Always wear ANSI 
approved impact safety goggles. Wear a full 
face shield if you are producing metal filings or 
wood chips. Wear an ANSI approved dust mask 
or respirator when working around metal, wood, 
and chemical dust and mists.

9. Do not overreach. Keep proper footing and  
balance at all times. Do not reach over or 
across running machines. Keep hands and f 
ingers clear of the Roll Dies when operating. 

10. Maintain tools with care. Keep tools sharp and 
clean for better and safer performance. Follow 
instructions for lubricating and changing  
accessories. Inspect tool cords periodically 
and, if damaged, have them repaired by an 
authorized technician. The handle must be kept 
clean, dry, and free from oil and grease at all 
times.

11. Stay alert. Watch what you are doing, use  
common sense. Do not operate any tool when 
you are tired.

12. Check for damaged parts. Before using any 
tool, any part that appears damaged should be 
carefully checked to determine that it will  
operate properly and perform its intended 
function. Check for alignment and binding of 
moving parts; any broken parts or mounting 
fixtures; and any other condition that may  
affect proper operation. Any part that is  
damaged should be properly repaired or  
replaced by a qualified technician.

13. Guard against electric shock. Prevent body 
contact with grounded surfaces such as pipes, 
radiators, ranges and refrigerator enclosures.

14. Replacement parts and accessories. When 
servicing, use only identical replacement parts. 
Use of any other parts will void the warranty. 
Only use accessories intended for use with this 
tool.

15. Do not operate the tool if under the influence of 
alcohol or drugs. Read warning labels if taking 
prescription medicine to determine if your 
judgment or reflexes are impaired while taking 
drugs. If there is any doubt, do not operate the 
tool.

16. Maintenance. For your safety, service and  
maintenance should be performed regularly by 
a qualified technician.

17. Workpiece may be sharp. After bending or  



cutting workpieces use caution. Be aware of 
sharp edges or sharp shreds of metal that may 
be created. Use heavy-duty gloves when  
handling the workpiece.

WARNING: The warnings, cautions, 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.

Features
1. This item provides an ideal working height
2. Portable and easy for assembly.
3. To be bolted to the floor is recommended. 
4. Air spring.

Unpackning
When unpacking, check to make sure that the item 
is intact and undamaged. If any parts are missing 
or broken, please contact the seller.

Assembly
For additional information regarding the parts 
listed in the following pages, refer to the parts 
diagram.

1. Mount the Frame(1#) on the floor using four 
lag bolts (not supplied). The floor must be level, 
solid and capable of supporting the weight of 
this Stand, the weight of the Metal Shrinker/
Stretcher, your work materials and the forces 
you apply during operation.

2. First position the Frame (1#), being sure that 
there is adequate clearance around it to allow 
for safe operation. Mark the position of the four 
holes in the Base on the floor.

3. Drill four holes for the lag bolts. Be sure that 
there are no hidden pipes, wires or other  
obstructions to drill into.

4. Install the Frame (1#) on the floor using your 
lag bolts. Check to be sure it is plumb and  
secure before proceeding.

5. Attach the Swivel Bolt (14#) to the Foot Pedal 
(2#) using the Pin (5#). Secure the Pin (5#) in 
place using the Split Pin (10#).

6. Attach the Foot Pedal (2#) to the Frame (1#) 
using Bushing (4#), two Washers (13#) and two 
Screws (11#). Position the Swivel Bolt (14#) on 
the top side of the vertical member of the  
Frame (1#). Check to be sure the Foot Pedal 
(2#) is snug and can still freely pivot in the 
Frame (1#).

7. Insert the Push Rod (3#) through the box 
section of the Frame (1#) and thread onto the 
Swivel Bolt (14#) approximately 38mm.

8. Thread the Swivel Bolt (17#) onto the upper 
end of the Push Rod (3#) inserting it to a depth 
of approximately 38 mm. Attach the Driving 
Handle (16#) to the upper Swivel Bolt (17#) 
using the Pin (18#) and secure the Pin in place 
using a Split Pin (10#).

9. Thread the Connecter (20#) onto the upper end 
of the Air Spring (7#).

10. Connect one end of Air Spring(7#) and the Foot 
Pedal (2#) using one Bolt (6#) ,one Nut (19#). 
Connect the connecter (20#) and the  
Frame(1#) using one Bolt (6#), one Nut (19#) .

11. Attach Safety Pin (9#) to the end of Chain (8#) 
and secure in place with Split Pin (10#). Attach 
this chain assembly to the Frame (1#) using a 
Split Pin (10#).

12. With an assistant, attach the Metal Shrinker/
Stretcher to the flange at the top of the Frame 
(1#) using two Screws (12#) and Washers 
(13#). Check to be sure the tool is secure and 
stable.

13. Insert the end of the Driving Handle (16#) into 
the Hand Rocker on the back of the Metal 
Shrinker/Stretcher.

14. Test the operation of the tool by pressing down 
on the Foot Pedal (2#). It may be necessary to 
adjust the Push Pod (3#) to synchronize the 
operation of the Foot Pedal (2#) of this Stand 
and the operation of the Jaws of the Metal 
Shrinker/Stretcher.

Operation
1. When this Stand and the Metal Shrinker/

Stretcher are fully assembled, you can operate 
the Metal Shrinker/Stretcher by pressing down 
and letting up on the Foot Pedal (2#) in the 
same way you can operate the Metal Shrinker/
Stretcher using that tool’s Handle.

2. When not in use, secure the Foot Pedal (2#) in 
the UP position by inserting the Safety Pin (9#) 
onto a hole in the box section of the Frame (1#) 
under the Foot Pedal. This will prevent the Foot 
Pedal from accidentally being pushed down, 
which may damage the Jaws of the Metal 
Shrinker/Stretcher.



Part No # Description Qty Part No # Description Qty

1 Frame 1 11 Screw M10X16 2
2 Foot Pedal 1 12 Screw M10X20 2
3 Push Rod 1 13 Washer 10mm 4
4 Bushing 1 14 Swivel Bolt M16 1
5 Pin 1 15 Hex Key 8mm 1
6 Bolt M8x25 2 16 Driving Handle 1
7 Air Spring 1 17 Swivel Bolt M16  

(left-handed)
1

8 Chain 1 18 Pin 1
9 Safety Pin 1 19 Nut M8 2
10 Split Pin 4 20 Connecter 2



Verktygsboden Erfilux AB Källbäcksrydsgatan 1, SE-507 42 Borås
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