
1. Allmänt 
Först och främst vill vi gratulera dig till ett gott val! Vi hoppas att du får glädje av ditt ankarspel under 
många år.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Anchormatic med frågor och synpunkter. På www.anchor.se 
fi nner du aktuella kontaktvägar. 

Läs först hela bruksanvisningen, spara den och läs igen för att underhålla kunskaperna .

Bruksanvisningen består av foldern, lösa A4 blad numrerade från 1-14 samt CE- Märkningen, Garantibladet 
och Borrmallen.

Lösa A4 blad:

1. Allmänt    10. Ankarrullar
2. Användarinstruktion  11. Infällda ankarrullar
3. Säkerhet    12. Ledade ankarrullar
4. Montering    13. Dävertar
5. Elektronik    14. Brytrullar
6. Kalibrering    15. Kåpor
7. Manöverpaneler   16. Bordgenomföring
8. Radiokontroll   17. Mått
9. Benämningar  

Leverans  Ankarspelet levereras normalt i en kartong när det skickas. Med leveransen bifogas:
  Följesedel, folder med bruksanvisning samt borrmall. Kontrollera att beskrivningen är kom- 
  plett och att allt material har levererats enligt följesedeln. Avvikelser skall meddelas inom en  
  vecka.

Montering  Sex sammanfattande råd:
   Placera bandtrummans axel vågrätt.
   Centrera bandtrumma brytrullar och ankarrulle.
   Beakta måtten B och M.
   Använd starka infästnings punkter.
   Skydda el-utrustningen mot vatten.
   Kalibrera och koda innan provkörning.

Användning  Slå på styrströmmen. 
  Låt båtmotorn ladda batteriet under inhalning och ha ankaret under uppsikt.
  Ett klick på ner = frikoppling av bandtrumman.
  Ett klick på upp = låsning av band trumman.
  Upp= inhalning så länge knappen är intryckt. Med automatstoppet stannar ankaret först i vat- 
  tenbrynet där ankaret kan sköljas av. Släpp därefter knappen och tryck sedan på ”upp” igen  
  tills ankarspelet bryter automatiskt i slutläget och ankaret är helt inhalat. Viktigt ! Styrström- 
  men skall vara avstängd under färd för att låsa ankaret i inhalat läge.



2. Användarinstruktion
Manöverpanel 701 med räkneverk (tillbehör) Kortfattat:

Utan styrström är signallampan släckt och 
bandtrumman låst.

Grönt ljus = klart för användning
Rött ljus = ankaret är uthalat.
Långsam blink = trumman är låst.
Medelblink = inhalning.
Snabb blink = uthalning/frikoppling.

Normal ankring:

1.   Inget ljus. Bandtrumman låst.
2.   Slå på strömmen. Grön långsam blink.
3.   Klicka på NER. Ankaret löper ut frikop-
      plat. Snabb röd blink.

Viktigt! När du tryckt på NER och ankaret 
löper ut, får du inte trycka på UPP för-
rän ankaret nått bottnen. Kopplingen kan 
deformeras av kraften från det utlöpande 
ankaret.

4.   Klicka på UPP. Röd långsam blink,
      trumman är låst. Stäng av styrströmmen.

Viktigt! Det är viktigt att man trycker på 
UPP före man stänger av styrströmmen!

Normal inhalning:

5.   Tryck på UPP, Röd medelblink, tills an-
      karet stannar i tvättläge.
6.   Röd långsam blink. Ankaret
      i tvättläge.
7.   Släpp upp knappen. Röd medelblink.
8.   Tryck kort på UPP så att ankaret hinner 
      vända sig rätt i ankarrullen. Lågkraftsfas.
9.   Grön långsam blink. Ankaret
      i slutläge.
10. Stäng av styrströmmen för att låsa anka-
      ret . Inget ljus.

Styrströmmen skall alltid vara avstängd för 
att låsa ankaret i inhalat läge!

Praktiskt tips! När ankaret halas in, bör 
man trycka på UPP i korta perioder, ett par 
sekunder i taget, så att båtens fart modereras

Siffrorna visar antal meter som fi rats ut.

(Räkneverket justeras varje gång metallnätet 
passerar vinschens framkant. Nätet sitter ca 5 
meter från ankaret).

Manöverpanel 700

Praktiskt tips! Om det blåser frånlandsvind, 
kan man bromsa båtens fart från land genom 
att ha motorn på framåt. OBS! i detta fall måste 
man vara observant så att linan inte fastnar i 
propellern.



så att linan vinschas in i spänt läge.    När linan går rakt ner, bör man släppa upp knappen och låta båten 
glida akteröver för att med båtens kraft få loss ankaret. Sedan trycker man på UPP tills ankaret stannar i 
sköljläge.

Kortfattad instruktion (mer utförligt på nästa sida)

Klart för användning när strömmen är på.

Viktigt! 

Styrströmmen skall alltid vara avstängd under färd för att låsa ankaret i inhalat 
läge.

Låt båtmotorn ladda batteriet under inhalning och ha ankaret under uppsikt.

Om vindarna blir hårda, lägg då linan runt t. ex en pollare.

Radiokontroll - sändare

                       

Ett klick på NER = frikoppling av bandtrumman. 

Viktigt! När du tryckt på NER och ankaret löper ut, får du inte trycka på UPP förrän ankaret nått 
bottnen. Kopplingen kan deformeras av kraften från det utlöpande ankaret.

Ett klick på UPP = låsning av bandtrumman.

UPP = inhalning så länge knappen är intryckt.

Med automatstoppet stannar ankaret först i vattenbrynet för avsköljning, tvättläget. Tryck kort på UPP så att 
ankaret hinner vända sig rätt i ankarrullen. Lågkraftsfas. Därefter  tryck på UPP tills ankarspelet bryter au-
tomatiskt i slutläget. Stäng av styrströmmen.

OBS! radiosändaren har bara ett litet batteri och bör inte användas under längre körning, utan den är ämnad 
för mindre korrigeringar.



Utförlig användarinstruktion för ankarspel 500
Det är enkelt att använda vårt ankarspel. Efter att ha använt det några gånger kommer du att behärska teknik-
en.

Den vanligaste driftstörningen är för låg spänning. Kontrollera därför batteriet redan innan du provkör ditt 
nya ankarspel.

När du slagit på strömmen är ankarspelet klart för användning.

Strömförsörjning
Ankarspel 500 är utrustat med en permanentmagnetmotor. För att spelet ska få tillräcklig spänning är det 
viktigt att ha fulladdade batterier och att båtmotorn är i gång. Mindre korrigeringar kan göras med enbart 
batteriets hjälp.

Ankring och frikoppling
Du frikopplar bandtrumman genom att klicka på NER. Motorn startar för att hjälpa till med frikopplin-
gen och ankaret skall löpa ut av egen tyngd. Viktigt! När du tryckt på NER och ankaret löper ut, får 
du inte trycka på UPP förrän ankaret nått bottnen. Kopplingen kan deformeras av kraften från det 
utlöpande ankaret. När ankaret har löpt ut tillräckligt långt, klickar du på UPP. Varje manövrering skall 
avslutas med ett klick på UPP, vilket låser bandtrumman. Lämna aldrig båten utan att ha klickat på UPP! 
Bandtrumman är frikopplad under max 10 minuter, därefter låses bandtrumman automatiskt.

Inhalning
Inhalningen fortsätter så länge du trycker på UPP. Se till att bandet är spänt under inhalningen. Ha alltid up-
psikt över ankaret under sista biten. Du kan låta båten driva med vinden och göra inhalning i motvind. Backa 
aldrig båten samtidigt som du halar in ankaret! Du kan minska accelerationen genom att trycka på UPP i in-
tervaller. Med automatstoppet stannar ankaret automatiskt i tvättläge så att du kan köra med båten och skölja 
av lera från ankaret. Med ett nytt tryck på manöverpanelen på UPP går ankaret upp i långsam fart och svag 
kraft till parkeringsläge. Därefter stänger du av styrströmmen och fortsätter din båtfärd.

Räkneverk (tillbehör)
Displayen visar hur många meter band som är ute. Meterantalet lagras i processorns minne, du kan då se hur 
många meter band du har ute. 4,7 meter från ankaret fi nns en svart markering. Varje gång den passerar lin-
föraren på ankarspelet kalibreras meterantalet.

Radiokontroll (tillbehör)
Rikta radiokontrollens sändare mot mottagarens antenn. Räckvidden för radiokontrollen är upp till 30 meter. 
Avsluta alltid med ett klick på UPP för att låsa bandtrumman.

Felsökning
Om bandtrumman inte frikopplar, kontrollera batterispänningen.

Om ankarspelet inte orkar dra in ankaret och går på lågfart kan räkneverket ha kommit i otakt. 

Man kan då göra på två sätt: 
Har du lång lina ute, bör du ta den blåa plåtbiten, som sitter fastskruvad på ankarspelets linförare. Skruva 
loss den och stoppa in den långa delen mellan bandet och givaren som är placerad på linförarens vänstra sida 
framifrån sett, i linans inkommande riktning. Då kan man hala in linan med full kraft och hastighet. OBS! 
Då fungerar inte automatstoppet. När den svarta markeringen på bandet kommer i närheten av linföraren 
skall den blå plåtbiten tas bort. Sedan är ankarspelet kalibrerat och kan användas på vanligt sätt. Skruva till-
baka den blå plåtbiten. 

Har du inte lång lina ute, kan du hala in linan i tio sekunder, därefter stängs elektroniken av automatiskt. 
Klicka på NER. Sedan kan du i intervaller om tio sekunder hala in linan. Klicka på NER varje gång ele-
ktroniken stängs av. OBS! Under plåtlådan på elektronikboxen sitter en kanthaltråd, som vid detta 
fenomen kan bli glödhet. Kontrollera att inget eldfarligt material fi nns i plåtboxens närhet. 



Om ankaret har fastnat i bottnen, cirkla med båten så att dragningen kommer från sidan eller från andra hål-
let. Om bandet fastnat, undersök linans gång till ankarspelet.

Om strömmen försvunnit till ankarspelet
1. Kontrollera automatsäkringen att den är påslagen.
2. Kontrollera att styrströmsknappen är påslagen.
3. Kontrollera hängsäkringen vid elboxen, 10 AMP
4. Kontrollera glassäkringarna på kretskortet, det vänstra 5 AMP den högra 2 AMP
5. Mät med  multimeter var ström upphör att fi nnas. 

Underhåll
Bandet bör dras ut ur bandtrumman på hösten för att luftas under vintern och kontrolleras för ev. skador. Se 
Felsökning -” Har du lång lina ute”. 
Håll batteri och kabelskor och elektriska anslutningar rena och infettade. Radiokontrollens batteri bör bytas 
varje år, Ett batterier av typ E32032.



3. Säkerhet
FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Använd starka infästningspunkter för vinsch och brytrullar, placera helst vinsch och brytrullar så att man 
ej kan snubbla på dom. Förse vinsch och brytrullar med Anchormatic kåpor eller annan anordning som ger 
skydd mot klämskador , förse bandbanan med nödvändiga skydd.

Placera ELEKTRISKA KOMPONENTER TORRT och så att vatten inte kan följa kablarna in. Manöverpan-
eler skall placeras så att man har kontroll över ankringen. Det bästa är att ha en manöverpanel vid förarplats-
en och en vid aktern. En manöverpanel vid aktern är speciellt bra så att du kan stå på akterdäck och se när 
ankaret kommer upp. Placera manöverpanelen så att du kan nå den även från badbryggan, om det har fastnat 
något i olämpligt i ankaret.

Strömbrytaren för styrströmmen bör placeras i närheten av manöverpanelen för att fungera som NÖD-
STOPP. Om det fi nns risk att små barn kan komma åt strömbrytaren, bör den gömmas.

Elboxen skall placeras i ett torrt och ventilerat utrymme. Den perforerade plåtlådan på elboxen kan bli het 
när ankaret vinschas in och därför får inget brandfarligt material fi nnas i närheten av plåtlådan.

MONTERING, JUSTERING och UNDERHÅLL

Linföraren löper i sidled med stor kraft när ankaret löper ut eller in .Om du har ETT FINGER I VÄGEN 
KAN DU KROSSA DET. Håll därför ALDRIG i ankarspelet när ankaret går upp eller ner.

Gör aldrig elektriska inkopplingar med strömmen påslagen.

Kontrollera regelbundet elektriska inkopplingar, och håll kabelskorna INFETTADE. Kontrollera även att 
ankarspelet med rullar är väl fastdraget.

ANVÄNDNING

Styrströmmen skall alltid vara AVSTÄNGD under färd. När styrströmmen är avstängd är bandtrumman låst 
och elektroniken skyddas från främmande elektrisk impuls.

Förvara RADIOKONTROLLEN oåtkomlig för barn och obehöriga.

Håll barn och ovana personer borta från ankarspelet och dess rörliga delar.

Håll aldrig i ett band i rörelse .

Se till att inga främmande föremål, t. ex. en lös tamp eller en vid ärm eller dylikt, fi nns i närheten av ankar-
spelets rörliga delar när ankaret används.

Särskilt utsatt är utrymmet vid Linföraren och brytrullar.

Se till att det fi nns tillräckligt med plats så att du kan frikoppla ankarspelet manuellt.



4. Montering
Tänk igenom ditt montage ordentligt innan du börjar. Ett bra sätt är att du placerar ankarspel, ankarrullar 
och brytrullar så som du tror är rätt, sedan väntar till dagen efter innan du börjar jobbet. Man kan då få andra 
idéer som kan bli bättre. Gör sedan ett preliminärt montage och använd tvingar, kontrollera vinklar och att 
linan löper rätt på rullama. Därefter brukar det vara bäst att montera bordsgenomföringen först.

Ett bra sätt är att använda t.ex. en kraftig svetstråd eller en stång som du kan lägga på ankarullen och cen-
trera i bordsgenomföringen, då kan du se var brytrullen skall sitta.

Vinschen kan placeras varsomhelst, även upp och ner, bara trummans axel är vågrätt.

Vinschen får EJ placeras i utrymmen som kan vattenfyllas eller placeras så att brottsjöar kan skölja över an-
karspelet. I en del fall kan man behöva göra en plattform för att placera vinschen på, man kan då använda sig 
av t.ex. en form plyfa som har en hård yta (glöm ej att måla ändträt).

Tänk på att lite vatten kan följa med bandet in, man kan även använda en hängränna för att kapsla in bandet, 
som också kan användas som skydd i ett stuvutrymme.

Det går också att leda bandet i alla möjliga vinklar med brytrullar, se bara till att inte linan kan glida av, ett 
sätt är att använda en ankarrulle som ju har en bygel som gör att linan inte kan glida av om vinkeln blir tvär.

Beakta måtten B och M. Avståndet B mellan ankaret och första brytrullen bör vara 250 mm, minimum är 
150 mm. Utrymmesbehovet M för vinsch och närmaste brytrullen är beroende av båtens vikt. T.ex. Om 
båtens vikt är 3 ton skall måttet M vara minst 600 mm. Måttet M bör vara så långt som möjligt för att min-
ska påfrestningen på linföraren.

Använd starka infästnings punkter, använd alltid M 8 skruv och mutter med stora brickor som tar upp de 
stora krafterna. Störst kraft blir i regel på brytrullen. Använd endast material i syrafast rostfritt. Tag alltid en 
droppe olja på gängan så att den inte skär. Använd Sikafl ex eller liknande på skruvar som skall täta genom 
båten. Även bordgenomföringen skall limmas fast med Sikafl ex.

Elektronikboxen skall placeras i ett torrt ventilerat utrymme, och så att vatten ej kan följa kablarna in. El-
boxen bör kopplas till båtens startbatteri för att ha full kraft när ankaret skall halas in och att processorn skall 
få ström tillräckligt för att fungera. Om det är långt till båtbatteriet kan man placera ett annat batteri vid el-
boxen. Kabel area, se blad 5 Elektronik.

Alla kabelskor skall fettas in för att eliminera oxidation. Vid elinstallationen måste du noggrant följa in-
struktionen, du får t.ex. inte ta minusen från nr 3 på elboxen då det kan bli spänningsfall och spikar Utan den 
måste ha egen ledare från batteriet.

Automatsäkringen skall placeras lättillgängligt på batteriets pluskabel. Automatsäkringen fungerar som 
ett motorskydd och skall lösa ut om ankarspelet blir för hårt ansträngt. Styrströmmen skall tas från au-
tomatsäkringen så att även elektroniken skall slås av vid för hårt använt ankarspel.

Styrströmbrytaren bör placeras nära båtens manöverreglage för att ha uppsikt över ankringen. Flera 
manöverpaneler kan placeras i serie, både manöverpanel 700 och 701.

Radiokontrollen skall placeras så öppet som möjligt och inte för nära metall för att inte få störningar. OBS! 
radiosändaren har bara ett litet batteri och bör inte användas under längre körning, utan den är ämnad för 
mindre korrigeringar.



5. Elektronik



6. Kalibrering
Med vridomkopplama C och D, som fi nns på kretskortet 
ställer man in stopplägerna. Först tar du och mäter hur 
långt det är mellan ankaret och ankarspelet som på bild 
1. Om det t. ex. är 1,4 m skall vridomkopplaren C stå på 
värde B.

Strömmen till kretskortet måste ALLTID vara AVSTÄNGT 
under justeringarna  annars ändras inte värdena. 

Den svarta markeringen på bandet ger en puls mot givaren 
i linföraren. Det är viktigt att denna passerar linföraren 
vid varje körning av ankarspelet för att räkneverket skall 
kalibreras.

Med vridomkopplare D ställer du in ankarets första stop-
pläge = sköljläge. På bild 2 visas hur du skall ställa in an-
karets sköljläge. Vid ett aktermontage med badbrygga blir 
det oftast värde 1 eller 2 som kan vara lämpligast.

OBS! Värde 0 innebär skaderisk eftersom ankaret då 
går med full kraft till slutläge. När ankarspelet kommer 
från fabrik har den en grund inställning på B1.

FUNKTION / DETALJER/ FÖRTYDLIGANDE
När ankaret först stannar vid sköljläget, bör det gå upp ca 
en decimeter i ankarullen för att sedan få en smidigare up-
pgång.

När du har släppt manöverpanelen och skall köra upp 
ankaret till slutläge har det en reducerad fart och kraft, 
kraften är ca. 60-80 kg.

Om ankaret inte orkar upp till slutläget så kan du öka 
lågfartskraften genom att vrida vridomkopplare B ca. 2 
mm medurs. Sedan provkör du ankarspelet. Räcker inte det 
gör du om samma moment. OBS! Glöm inte att den svarta 
markeringen måste gå utanför ankarspelet.

OBS! När ankaret kommer upp till slutläget skall du hålla kvar manöverpanelen och låta ankaret gå mot 
ankarullen. När det kommer till ankarrullen rusar strömmen upp och bryter strömmen på en bråkdel av en 
sekund. Samtidigt går manöverpanelens lysdiod över till grön blink och du kan släppa manöver-panelen och 
stänga av styrströmmen.



Manöverpanel 700, som ingår i ankarspelspaketet, är 
vattentät, om den tätas med t. ex. Sikafl ex mot under-
laget. Inkoppling av manöver-panelskabeln, som är 
en 5-ledare, skall ske på platsen märkt SWITCH på 
kretskortet och färgmärkningen skall  följas.

KRETSKORT
På kretskortet fi nns 2 st säkringar som är av storlek 5 
x 20 och är av glas, den ena är en (1) amp den andra 
är fem (5) amp, det står skrivet på kortet var de skall 
placeras. 

Vridomkopplaren C skall först ställas in, enligt tabell 
blad 6 - Kalibrering, därefter ställs vridomkopplaren 
D in.  Vridomkopplaren B är till för att ändra låg-
fartskraften efter sköljläget.

På kretskortet fi nns det även en plintrad där kablar 
skall monteras. På platsen märkt med AUTO STOP är 
kablarna violett och orange monterade från fabrik.

På platsen märkt med PULSE skall den ena kabeln 
från ankarspelet med färgerna gul, grön och vit mon-
teras.

På platsen CALIBRATION skall den andra kabeln 
från ankarspelet med färgerna brun, svart och blå 
monteras.

På platsen märkt med SWITCH skall kabeln från 
manöverpanel 700 som ingår i ankarspelspaketet 
monteras med färgerna gul, blå, vit, röd och svart.

På platsen märkt RADIO skall kabeln från radio sän-
daren (om du har en sådan) monteras, med färgerna 
röd, gul, blå och svart.

Från Plinten märkt BATTERY skall en PLUSKABEL 
monteras fram till förarplatsen över en strömbrytare och tillbaks till startbatteriet. Se inkopplings-schemat.

Från plinten med minustecknet (-) skall en kabel dras separat till batteriet.  Kablarna skall vara 0,5 - 1,5 mm2 
area. Minus (-) får INTE tas från el-boxen, då det kan bli stora störningsproblem på funktionerna.

MANÖVER PANEL 701 MED RÄKNEVERK
Det är bara att plugga in med modularkabeln mellan kretskort och manöverpanel oavsett vilken plint.

7. Manöverpaneler 



Radiokontroll
En radiokontroll består av en handburen sändare och en fast mottagare. Räckvidden med en riktigt placerad 
antenn är upp till 30 meter vid fri sikt och normala mottagningsförhållanden.
Skydda radiokontrollen mot fukt. Speciellt salthaltigt vatten är skadligt för de elektroniska detaljerna. Sän-
dare resp. mottagare är inte vattentäta.

8. Radiokontroll



Antenn
Placera antennen så högt och fritt som möjligt. Antennen bör stå rakt upp från mottagardelen för att erhålla 
bästa mot-tagning. (Antennens längd är anpassad till aktuell frekvens).
Undvik helst närhet till metallföremål som kan orsaka störande s.k. stående vågor.
Om mottagningen är svag bör mottagaren med antenn fl yttas och i förekommande fall kan anslutningskabeln 
bytas eller förlängas. En skarvad antenn ger sällan bättre mottagningsresultat.

Mottagare
Mottagarboxen fästs med två skruvar. 
Mottagarens kabel ansluts till kretskortet i elboxen märkt "radio" med resp. färg. Mottagaren drivs med 
ström från ankarspelet via denna kabel.

Sändare
Sändarens kontrollampa lyser vid sändning. OBS! ljussignalen är inte en bekräftelse på mottagen signal. 
Radiokontrollen fungerar på samma sätt som manöverpanelerna:
Ett tryck på DOWN (NER) = frikoppling
Ett tryck på UP (UPP) = låsning av frikopplingen
Kontinuerligt tryck på UP = inhalning av ankaret.

Batteribyte
Sändarens batteri, ett batteri av typ E32032, bör bytas varje år. Bänd försiktigt isär sändarens båda halvor 
med en bordskniv e. dyl. Batteriet sitter i yttre delen av kretskortet. Batteriets plus (+) pol skall sättas uppåt . 
Tryck batteriet under fjädern i batteriets hållare och se till att batteriets minuspol fäster mot infästningen mot 
kretskortet.

Fel
Kontrollera först att ankarspelet fungerar via någon kontrollpanel.
Sändarens kontrollampa lyser inte:
- Kontrollera batterierna.
Svag eller utebliven mottagning:
- Intensiv radiotrafi k. Gå närmare mottagaren.
- Skymd antenn. Undvik hindret.
- Sändarens batteri är svagt. Byt batteri.
Vid skada bör hela radiokontrollen lämnas till leverantören för reparation eller utbyte.



Ankarspelet består av vinsch, elbox, manöverpaneler och rullar. Vinschens vänstra sida benämns A och dess 
högra benämns B. Ibland talar man om gavel A resp. gavel B.

- Vinschens synliga huvuddelar är stomme, trumma och linförare.
- Motorn fi nns inuti trumman. Bromsen utanför denna gavel A. Koppling på gavel A.
- Hjulen numreras från 1 till 8 i den ordning de drivs från motor via koppling och axel till trumma, från 
  trumma till ledarskruv.
- Från hjul 3 till 6 används kedjor, i övrigt kuggremmar.
- Linföraren styr linan (bandet) på trumman. Ankarspelet manövreras från manöverpanel. 
- Driftssignal och elkraft styrs från en separat elbox. 
- "Upp" avser inhalning och "Ner" frikoppling.

- Vinschens broms ligger alltid på när strömmen är bruten och hindrar trumman att gå baklänges.
- Vid inhalning släpper bromsen mekaniskt och bandet rullas upp på trumman.
- Vid frikoppling körs motorn baklänges under bråkdelen av en sekund, varvid centrifugalkraften drar 
  isär kopplingen och trumman kan rulla fritt. Motsvarande rörelse kan åstadkommas manuellt    
  genom att vrida kopplingen (den röda "ratten") medurs en tiondels varv. Linan måste avlastas för att vrid-
  ningen skall kunna ske  - d.v.s. spänn, släpp, vrid. Om linan inte kan avlastas kan man vrida kopplings-
  axeln med en 13 mm nyckel.
- Under inhalningens slutfas reduceras dragkraften och kantaltråden i elboxen upphettas något.
- Givaren för kalibreringen sitter på linföraren.
- Kabeln dras genom vinschen till "calibration" i elbox.
- Hallgivaren sitter över bromsen och känner av 8 magneter på trumman.
- Kabeln dras genom vinschen till "pulse" i elboxen. Motorkablar dras från motorn till "motor" utanpå  
elboxen.
- Vinschkabeln innehåller givarkabel, hallgivarkabel samt två motorkablar.

9. Benämningar



Enkel ankarrulle 
Den enkla ankarrullen används i huvudsak för badbryggor, där brytvinkeln är större än 130 grader. Vid min-
dre vinkel rekommenderas den ledade ankarrullen.

Fäst ankarrullen med minst 4 st. skruv. M (rekommenderas). Ankarrullens hål är 9 mm c/c 60 i båda riktnin-
garna. Sträva efter ett stort avstånd mellan skruvarna för att minska belastningen vid eventuell sidodragning 
av ankarbandet.

Placera ankarrullen så långt ut mot vattnet som möjligt i de fall ankaret kan pendla mot båten. I andra fall 
bör bottenplattans kant placeras jämns med båtens eller badbryggans ytterliv.

10. Ankarrullar

Minst 130o



Den infällda ankarrullen beställningsnr 802 används mest för inbyggnad i badbryggor där brytvinkeln är 
större än 130 grader. Vid mindre vinkel rekommenderas den infällda ledade ankarrullen beställningsnr 803.

Både 802 och 803 fästes genom badbrygga med åtta st försänkta M6 skruvar. Fördelen med dessa ankarrul-
lar är att ankarets fl yn kommer under badbryggan. Dessa ankarrullar kräver en längre badbrygga så att inte 
ankaret slår i trimplan eller drev när ankaret fälls.

Största yttermått: 300 x 140 mm
Yttermått genom badbrygga 85 x 245

Största yttermått:425 x 160 mm
Yttermått genom badbrygga 100 x 370

Infälld ankarrulle 802 Infälld ledad ankarrulle 803

11. Infällda ankarrullar



Placera ankarrullen så långt ut att bandet och ankaret går fritt från stäv respektive badbrygga.
Tänk på att placera ankarrullen så långt ut mot vattnet som möjligt utifall ankaret kan pendla mot båten. 
Framkanten av bottenplattan bör placeras jämns med båtens eller badbryggans ytterkant.
Fäst ankarrullen med minst 4 st. skruv av typ M8. Ankarrullens hål :Jr 9mm 0.
Sträva efter ett stort avstånd mellan skruvarna i hålbilden för att öka belastningsytan och hålla ankarrullen i 
position vid eventuell sidodragning av ankarbandet.

Finns i två längder 801 och 804 som är 100 mm längre.

12. Ledade ankarrullar

Bottenplattans framkant skall placeras jämns med båtens eller badbryggans ytterkant - aldrig innanför.



13. Dävertar

Dävert beställningsnr 801 och 804 används för segelbåtar med negativ akter, motorbåtar utan badbrygga 
eller motorseglare med eller utan badbrygga samt snipor. Se även monteringalternativ nr 6.

Bottenmått på nr 809 är 400 mm och på nr 810 är det 500 mm. Se vidare måttskiss 801 och 804.



14. Brytrullar
Brytrullar
Brytrulle 805 har bandhöjd 65 mm.
Brytrulle 806 har bandhöjd 120 mm.
Brytrulle 805 och 806 kan användas separat eller kombineras. Bulthål di-
ameter 9 mm, passar bult M8. Hålbild 110 x 83 mm.
Täckkåpa 808 passar endast brytrulle 805. Om brytrulle 806 kombineras 
med vinschkåpa 807 bör band-öppningen i denna förstoras.



Täckkåpa vinsch
Kåpans maxmått är 360 x 380 x 230 
mm. 

Kåpan skall normalt hållas på plats 
med två skruvar som pressar kåpan 
mot båten.

Skruvhålen i vinschens gavelplåtar är 
gängade.  

Täckkåpa brytrulle
Kåpans maxmått (lxbxh) 190x170x130 
mm.

Montera vinkelstålen ovanpå brytrul-
lens fotplåtar med brytrullens fästsk-
ruvar. Skruva kåpans fästskruvar rakt 
in mot vinkelstålen. Använd en droppe 
olja på gängan. (Känn efter att skruven 
går lätt i gängan.)

(En droppe olja på gängan.)

15. Täckkåpor

Täckkåpa för brytrulle nr 808.

Täckkåpa för vinsch nr 807



16. Bordgenomföring
Bordgenomföringen, som skyddar bandet mot kantskador, bör placeras centriskt i bandbanan för att undvika 
friktion och ev. ljud. Större vinkel = noggrannare inpassning.
Använd gärna en tunn metalltråd och borra små hål för att hitta centrum i bandbanan.
"Horisontellt centrum" ligger ca 3 mm innanför "utsidan". Borrhål diameter 57-58 mm för bordgenomförin-
gen.
Montera bordgenomföringen från ankarsidan (utsidan) eftersom största sidokrafterna bildas vid inhalning.
Limma fast bordgenomföringen med en tätmassa typ Sikafl ex.

Bandbredd: 35 mm



17. Mått
Bulthål diameter 9 mm, passar bult M8.
Måttet A skall vara så långt så långt som möjligt för att minska påfrestningarna på linföraren.

Tabell för minsta mått A
för båtar med vikt
Ton A mm
3 600
5 650
8 750
11 850
12 900



För våra produkter lämnar vi 2 års fabriksgaranti räknat från leveransdatumet.

Garantin omfattar fabrikations- och materialfel.
Skador som orsakats av felaktig montering eller skötsel, ersätts ej. Vid eventuell reklamation, skall den 
felaktiga varan sändas till oss.

Garantin gäller enl. NL-92, med följande undantag:
Leveranstidsförsening: Skriftligt meddelande sänds vid skriftlig beställning. 
Betalning: Enligt överenskommelse.
Ansvar för fel: 2 år.
Maximal garantitid: 2 år.

Hägersten den 

Rolf  Ingersjö
Verkställande direktör

Garantibevis



Försäkran om överensstämmelse för maskiner enligt maskindirektivet 98/37/EEC

Beskrivning av maskinen:
Ankarspel för båtar mindre än 30 ton. Maximal dragkraft 5 kN. Spänning 12 volt. Modell 2003.

Är tillverkad i överensstämmelse med:
- Rådets direktiv 98/37/EC implementerat i Arbetarstyrelsens författningssamling AFS 1993:10 med ändrin-
gar införda t.o.m. 2000-12-13. (Sammanfattar direktiv 89/392, 91/368, 93/44 och 93/68 samt kungörelse 
AFS 1994:4 och 2000:38)

Harmonisering av CE-märkning.
- Rådets direktiv 73/23/EEG (elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser) EGT 
nr L220, 30.8.1993, s. 1-22

Hägersten den

Rolf Ingersjö
Verkställande direktör
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