
Artikelnummer
488518 (7,5hk)

488519 (5,5hk)

488520 (4hk)

4 hk

5,5 hk

7,5 hk

Kompressor-
block
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Om Verktygsboden:
Vi har arbetat med verktyg och maskiner 
sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är 
Sverige och Borås är vår bas. Här fi nns 3 000 
kvm butik och huvudkontor med 30 medarbe-
tare som har fått vara med om en fantastisk 
resa, en resa som bara blir roligare och rolig-
are. 
Sedan 2007 fi nns vår distanshandelsverksam-
het, verkstad och produktutveckling i Borgste-
na med lokaler på 5 000 kvm. Vi jobbar för att 
ge kompetent service som tillför mervärde och 
sparar tid för dig som kund.
Vi ser fram emot nya kontakter!
2003 startade vi vårt eget varumärke PELA. 
Vår idé och tanke var att själva kunna ta fram 
och vidareutveckla det vi sålde och framför allt 
att hoppa över ett mellanled för att kunna sälja 
kvalitetsprodukter till väldigt bra priser. Att valet 
var rätt visar sig tydligt i företagets utveckling 
som är fantastisk.
Garanti:
Vi lämnar 1 års garanti vid fabrikations eller 
materialfel från det ursprungliga inköpsdatu-
met. Spara alltid din faktura som gäller som 
garantisedel. Varan ska inte ha utsatts för 
onormal användning eller vanvård och garantin 
omfattar inte slitagedelar och förbrukningsva-
ror. Garantin gäller inte om felet beror på en 
olyckshändelse efter att du fått varan eller om 
du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvis-
ningar. Verktygsboden förbehåller sig rätten att 
reparera varan eller byta ut den. 
Reklamation:
Enligt konsumentköplagen har du 3 år på dig 
att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. 
Du måste lämna ett meddelande om felet inom 
skälig tid efter det att du har upptäckt det. När 
garantitiden har gått ut är det köparen som ska 
bevisa att felet fanns från början.

Kontaktinformation:
Verktygsboden Erfi lux AB
Källbäcksrydsgatan 1
SE-507 42  Borås
Telefon: 033 - 20 26 56 
Mejl: verkstad@verktygsboden.se

Säkerhetsföreskrifter för kompressorer
• Kompressorn är inte avsedd för utomhus-

bruk.
• Kompressorn ska användas i lämpliga 

miljöer (med god ventilation och en omgiv-
ningstemperatur på mellan +5°och +40 °C) 
och aldrig där damm, syror, ångor, explo-
siva eller lättantändliga gaser förekommer.

• Upprätthåll alltid ett säkerhetsavstånd på 
minst 4 meter mellan kompressorn och 
arbetsområdet.

•  Stäng inte av kompressorn genom att dra 
ut stickkontakten ur eluttaget, för att und-
vika återstart med tryck i blocket.

• När kompressorn är i drift måste den vara 
placerad på en stadig och horisontell yta 
för att garantera en korrekt smörjning.

• Placera kompressorn minst 50 cm från 
väggen för att medge en optimal luftcirkula-
tion och garantera en korrekt kylning.

• Rikta aldrig luftstrålen mot personer, djur 
eller mot din egen kropp (använd skydds-
glasögon för att skydda ögonen från främ-
mande partiklar som kan blåsas upp av 
luftstrålen).

• Rikta aldrig en vätskestråle från ett verktyg 
som är anslutet till kompressorn mot själva 
kompressorn.

• Se till att maskinen inte utsätts för väder 
och vind (regn, sol, dimma eller snö).
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OBS! Viktigt 
Åtdragning av topplocksbultar

Modell Min åtdragnings-
moment (Nm)

Max åtdragnings-
moment (Nm)

4 Hp 30 35
5,5 Hp 45 50
7,5 Hp 45 50

• Kontrollera att alla skruvar är åtdragna (i syn-
nerhet bultarna på kompressorns topplock) 
innan kompressorn startas för första gången. 
Kontrollera med jämna mellanrum.

• Rengör insugsfi ltret regelbundet beroende 
på omgivningsförhållandena men åtminsto-
ne var 100:e drifttimme. Byt ut fi ltret om det 
är nödvändigt (ett igensatt fi lter försämrar 
kapaciteten och ett ineffektivt fi lter påskyn-
dar slitaget av kompressorn).

• Byt ut oljan efter de första 100 drifttimmar-
na och sedan var 300:e drifttimme. Kontrol-
lera regelbundet nivån.

• Använd mineralolja SAE 30 (I kallt klimat, 
rekommenderas SAE 20), blanda inte olika 
kvaliteter. Om oljefärgen förändras, (vitfär-
gad = vatten i oljan, mörk = överhettad), 
rekommenderas du att byta oljan omedel-
bart.

• Dra åt påfyllningspluggen ordentligt och 
kontrollera att inget läckage förekommer 
under driften. Kontrollera oljenivån en gång 
i veckan för att garantera att smörjningen 
sker på ett korrekt sätt.

• Kontrollera regelbundet remmarnas spän-
ning. Remmen skall kunna tryckas ned 
cirka 1 cm.

• Både den förbrukade oljan och kondens-
vätskan måste avfallshanteras i enlighet 
med gällande miljöskyddsföreskrifter och 
lagar.

TEKNISKA DATA
Motoreffekt ................................................. 4 hk
Varvtal ................................................1200 rpm
Fri avgiven luft ................................... 366 l/min
Max. arbetstryck .......................................8 bar
Hålbild (mm) ..................................... 142 x 136
Motoreffekt .............................................. 5,5 hk
Varvtal ..................................................950 rpm
Fri avgiven luft ................................... 495 l/min
Max. arbetstryck .......................................8 bar
Hålbild (mm) ..................................... 190 x 170
Motoreffekt .............................................. 7,5 hk
Varvtal ..................................................950 rpm
Fri avgiven luft ................................... 680 l/min
Max. arbetstryck .....................................10 bar
Cylindrar ..................................................... 2 st
Hålbild (mm) ..................................... 190 x 170

OBS! Viktigt
Töm kondensvattnet ur tanken varje dag

• Var alltid noga med kontroll av oljenivån, 
den skall hållas på mitten av det transpa-
renta inspektionsglaset. På vissa modeller 
kontrolleras oljenivån med oljesticka. Vid 
behov, fyll på med kompressorolja (i kalla 
lokaler fyll på med SAE 20 olja och i varma 
lokaler fyll på med SAE 30 olja).

• Montera en tryckvakt med strömbrytare 
som startar kompressorn och ·pumpar in 
luft i tanken. När värdet för max drifttryck 
nås stannar kompressorn och tömmer ut 
överbliven luft som fi nns i blocket och i 
matningsröret via en ventil som sitter under 
tryckvakten. Detta förenklar nästföljande 
start, då inget tryck förekommer. Vid an-
vändning av luft återstartar kompressorn 
automatiskt när det nedre kalibreringsvär-
det nås (det skiljer cirka 2 bar mellan det 
övre och nedre kalibreringsvärdet). Trycket 
i luftbehållaren kan kontrolleras med hjälp 
av en manometer.

• Kompressorn fortsätter automatiskt att 
fungera med denna cykel tills tryckvaktens 
strömbrytare trycks ned. Om du vill starta 
kompressorn omedelbart efter att den har 
stängts av ska du vänta minst 10 sekunder 
innan du startar om den.

• Kontrollera att luftförbrukning och max 
driftstryck för verktyget stämmer med 
inställningen på tryckregulatorn och med 
kompressorns prestationer.

• Stäng av maskinen, dra ur stickkontakten 
och töm luftbehållaren när arbetet har av-
slutats genom att öppna avtappningsventi-
len.

• Korrosion måste förhindras, beroende på 
användningsförhållandena kan kondens ha 
samlats inuti tanken, vilket gör att denna 
måste tömmas varje dag. 

OBS! Viktigt
Före start måste oljenivån kontrolleras!

Start och användning
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1 internal hexagonal 
screw

2 spring gasket

3 rear cover

4 gasket rear cover

5 bearing

6 oil viewer

7 oil seal gasket

8 breather

9 crankcase

10 bearing seat gasket

11 soleplate

12 spring gasket

13 internal hexagonal 
screw

14 oil send plug

15 crankshaft

16 bearing

17 front cover gasket

18 oil seal

19 front cover

20 spring gasket

21 internal hexagonal 
screw

22 fl ywheel

23 gasket fl ywheel

24 stud

25 external hexagonal 
screw

26 spring gasket

27 gasket cylinder

28 clylinder

29 gasket

30 valve plate

31 gasket

32 valve plate

33 cylinder gasket

34 nut cooler

35 connector cooler

36 air fi lter

37 internal hexagonal 
screw

38 internal hexagonal 
screw

39 spring gasket

40 cooler

41 gasket cooler

42 internal hexagonal 
screw

43 spring gasket

44 saft valve

45 exhaust elbow

46 head cover

47 safty valve

48 iron nut

49 exhaust tube

50 cooling plate

51 air ring

52 oil ring

53 piston

54 piston pin

55 circlip

56 connect rod

57 air ring

58 oil ring

59 piston

60 piston pin

61 circlip

1 internal hexagonal 
screw

2 spring gasket

3 rear cover

4 gasket rear cover

5 bearing

6 oil viewer

7 oil seal gasket

8 breather

9 crankcase

10 soleplate_gasket

11 soleplate

12 spring gasket

13 internal hexagonal 
screw

14 oil send plug

15 crankshaft

16 bearing

17 front cover gasket

18 oil seal

19 front cover

20 spring gasket

21 internal hexagonal 
screw

22 fl ywheel

23 gasket fl ywheel

24 stud fl ywheel

25 external hexagonal 
screw

26 sping gasket

27 cylinder gasket

28 clylinder

29 valve gasket

30 valve plate

31 gasket

32 valve blade

33 valve plate

34 head gasket

35 air fi lter

36 stud

37 stud

38 spring gasket

39 head cover

40 cooler gasket

41 cooler

42 spring gasket

43 internal hexagonal 
screw

44 connector of cooler

45 nut connector

46 piston pin

47 air ring

48 oil ring

49 circlip

50 piston

51 connecting rod

Kompressorblock 7,5 Hp

Kompressorblock 4 & 5,5 Hp
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