
 1 

 FIX – VERKTYG  
 
  
Fix - verktyg instruktion  
Verktygsset för rördimensioner med en ytterdiameter på 110/160/200 mm. 
 
Fix - verktyget är ett kraftfullt och lätthanterligt hjälpmedel vid rörläggningsarbeten. 
Konstruktionen gör att verktygsfunktionen är okänslig för yttre faktorer som bland annat 
regn, snö och smuts. Verktyget är mycket kraftfullt och gör förläggningen av plaströr mycket 
lätt i jämförelse med traditionella verktyg som spadar, spett och sparkar. 
 

                                                                                                        
 
 
 

1) Använda byglar  t ex. för 160 mm rör. Lätta på låsskruvarna som sitter på saxen ovan 
bygelfästet. 
Montera byglarna (märkta med 160mm) åt samma håll på bygelaxeln, dra åt 
låsskruvarna så att byglarna inte lossnar. 
                                                                                     

2) Smörj rörändar/muff med glidmedel för rörarbeten. Fixera spetsändan in i det andra 
rörets muff. Se till att ingen smuts eller grus följer med.  

 

                                                                                    
 

 
3) För sammankoppling av rör, öppna saxen maximalt. För över byglarna över rören, se 

till att hålla den ena bygeln så nära muffändan som möjligt och håll ett så brett grepp 
som möjligt. När båda byglarna är fixerade över röret är det bara att dra ihop saxen. 
Då låser byglarna om röret och rören kan enkelt dras ihop. 
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4) Isär dragning Börja med att placera byglarna så nära varandra som möjligt. När 
byglarna är helt fixerade över röret, öppnar man saxen och känner att byglarna låser 
runt rören och dra sedan isär rören.  Om rören inte går isär helt, tag ett nytt grepp 
och upprepa proceduren. 

 
 

 
 
                                                
                           

                                                                                               
 
 
 
5) Om verktyget börjar slira efter en tids användning beror det på att greppkutsarna på 

byglarna är slitna. Man ska då lätta på skruven (M6) med en insexnyckel som håller 
kutsen på plats, märk på sidan av kutsen om möjligt, sedan vrid den ett kvarts varv 
för att få fram en vass yta och skruva åter fast kutsen. Efter det får byglarna åter 
grepp igen. När kutsarna senare efter en tid är helt slitna ska de bytas mot nya. 

 
                                                        
        
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 

                      
 
 
                                                                                                                                                                                                                    
6) Montering skjutmuff. Alla vet hur jobbigt det kan vara att få över en skjutmuff på rör 

vid ev. reparationsarbeten. Det går att använda Fix - verktyget även till det. Gör då 
enligt följande. Lossa kutsarna helt på den ena bygeln. Bygel utan kutsar passar nu på 
skjutmuffen. Kapa röret som ska skarvas, grada kanterna på rörändan väl och smörj 
med glidmedel. Sätt på muffen en bit in på det befintliga röret, placera sedan byglar 
på skjutmuff och rör, en person kan behöva styra/hålla emot muffen. Är man ensam 
rekommenderar vi att man applicerar skjutmuffen på befintlig ledning med 
gummiklubba eller liknande. Lägg i röret in i skjutmuffen för hand så långt det går, 
placera byglar på skjutmuffen och röret med ett brett grepp. Håll ner/styr röret som 
skjutmuffen ska på. Kläm ihop saxen så att byglarna greppar, det lösa rörets spets 
stannar mot befintlig rörspets, vilket får skjutmuffen att glida över det nya röret. Det 
kan upplevas lite svårt, men efter en tids användande av Fix - verktyget får man in 
känslan och tekniken, då klarar man att få på skjutmuffen utan andra hjälpmedel. 

 
7) Underhåll. Rengör verktyget efter användning, speciellt kutsarna. Smörj gärna axeln 

som bygeln sitter på, mer underhåll än så behövs inte. Lycka till och kör hårt med ert 
nya Fix - verktyg! 
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