1
Anchormatic ep-500 ankarspel
Programdatum 2019-01-03

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.anchormatic.se finner du aktuella kontaktvägar. Skicka gärna bilder till oss på din färdiga
installation till info@anchor.se eller tagga oss på instagram @anchormatic
Läs först hela bruksanvisningen, spara den och läs igen för att underhålla kunskaperna.
Bruksanvisningen består av foldern, lösa A4 blad numrerade från 1-15 samt Garantibladet.
Leverans
Ankarspelet levereras normalt i en kartong när det skickas. Med leveransen bifogas: Följesedel,
folder med bruksanvisning samt borrmall. Kontrollera att beskrivningen är komplett och att allt
material har levererats enligt följesedeln. Avvikelser skall meddelas inom en vecka.
Lösa A4 blad:
1. Allmänt
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2. Användarinstruktion
10. Ankarrullar
3. Säkerhet
11. Infällda ankarrullar
4. Montering
12. Dävertar och brytrullar
5. Inkopplingsschema
13. Täckkåpor
6. Kalibrering/Programmering
14. Bordgenomföring
7. Manöverpaneler
15. Mått
8. Radiokontroll
Montering
Sex sammanfattande råd:
1. Placera bandtrummans axel vågrätt.
2. Centrera bandtrumma brytrullar och ankarrulle.
3. Beakta måtten B och M.
4. Använd starka infästnings punkter.
5. Skydda el-utrustningen mot vatten.
6. Kalibrera och programmera innan provkörning.
Användning
Vrid funktionsväljaren till något av lägena 1-5. Börja med ett lågt värde, för att senare, när båten fått fart,
öka värdet.. 1 = lägst fart, 5 är högst fart.
Låt båtmotorn ladda batteriet under inhalning och ha ankaret under uppsikt.
Ett klick på “DOWN” = frikoppling av bandtrumman.
Ett klick på “UP” = låsning av band trumman.
“UP” = inhalning så länge knappen är intryckt. Med automatstoppet stannar ankaret först i vattenbrynet
där ankaret kan sköljas av. Släpp därefter knappen och tryck sedan på ”UP” igen tills ankarspelet bryter
automatiskt i slutläget och ankaret är helt inhalat.
Viktigt! Funktionsväljaren skall vara i läge “OFF” under färd för att låsa ankaret i transportläge (inhalat läge).

2. Användarinstruktion

Normal inhalning:
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Manöverpanel 700
1. Bandtrumman är låst. Signallamporna är släckta.

2. Vrid funktionsväljaren till något av lägena 1-5.
1 = lägsta och 5 = högsta inhalningshastighet.
Röd signallampa lyser med fast sken.
3. Tryck på knappen “UP”.
Röd signallampa blinkar snabbt.
4. När ankaret stannar i sköljläge, blinkar både
den gröna och den gula signallampan snabbt.
Släpp knappen “UP”.
5. När ankaret skall halas in till transportläge, tryck
på knappen “UP”. Röd signallampa blinkar sakta.
6. När ankaret nått transportläge lyser den
gröna signallampan med fast sken.
När funktionsväljaren står på “Oﬀ” är
styrströmmen avslagen, signallamporna
släckta och bandtrumman låst.

Normal ankring:
1. Signallamporna är släckta.
Ankaret är i transportläge. Ankarspelet är låst.
2. Vrid funktionsväljaren till något av lägena 15. Grön signallampa lyser med fast sken.
3. Tryck på knappen “DOWN”. Ankaret löper
ut frikopplat. Röd signallampa blinkar snabbt.
Viktigt! När du tryckt på “DOWN” och ankaret
löper ut, får du inte trycka på “ UP” förrän ankaret nått bottnen. Kopplingen kan deformeras
av kraften från det utlöpande ankaret.
4. När ankaret nått sjöbottnen visar röd signallampa
fast sken. Tryck på “UP”. Ankarspelet är nu låst.
5. Vrid funktionsväljaren till “OFF”. Styrströmmen
är nu avslagen och bandtrumman är låst.

Viktigt! Det är viktigt att man trycker på UP
före man ställer funktionsväljaren i läge
“OFF” och stänger av styrströmmen!

7. Vrid funktionsväljaren till “OFF”. Styrströmmen
är nu avslagen och bandtrumman är låst.
Praktiskt tips! När ankaret halas in, bör man starta
med ett lågt värde på funktionsväljaren. Man ökar sedan
värdet undan för undan ju längre ut man kommer. 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.

Användarinstruktion för ankarspel ep-500
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Det är enkelt att använda vårt ankarspel. Efter att ha använt det några
gånger kommer du att behärska tekniken.
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 ep-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 “DOWN”. Motorn startar för att hjälpa till med frikopplingen och ankaret skall löpa ut av egen tyngd. Viktigt! När du tryckt på “DOWN” och ankaret löper ut,
får du inte trycka på “UP” förrän ankaret nått bottnen. Kopplingen kan deformeras av kraften från
det utlöpande ankaret. När ankaret har löpt ut och ligger på sjöbottnen klickar du på “UP”.
Varje manövrering skall avslutas med ett klick på “UP”, vilket låser bandtrumman. Lämna aldrig båten utan att
ha klickat på “UP”! Bandtrumman är frikopplad under max 30 sekunder, därefter visas ”varningsblinkers”.

Inhalning
Inhalningen fortsätter så länge du trycker på “UP”. Se till att bandet är spänt under inhalningen.
Ha alltid uppsikt 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 “UP” i intervaller eller ställa in en lägre
inhalningshastighet på funktionsväljaren. 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 “UP” går
ankaret upp i långsam fart och svag kraft till parkeringsläge. Vrid funktionsväljaren till “OFF”.
Styrströmmen är nu avslagen och bandtrumman är låst.

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 finns en svart markering. Varje gång den passerar
lin-föraren på ankarspelet kalibreras meterantalet.

Radiokontroll (tillbehör)
Rikta radiokontrollens sändare mot mottagaren.
Räckvidden för radiokontrollen kan vara mellan 30-50 meter beroende på miljön. Avsluta alltid med ett
klick på “UP” för att låsa bandtrumman.

Felsökning
Om bandtrumman inte frikopplar, kontrollera batterispänningen.
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Om ankaret har fastnat i bottnen, cirkla med båten så att dragningen kommer från sidan eller
från andra hållet. Om bandet fastnat, undersök linans gång till ankarspelet.
Om det inte kommer ström till ankarspelet
1.
Kontrollera automatsäkringen att den är påslagen.
2.
Kontrollera att funktionsväljaren står i läge “1” till “5”.
3.
Finns det ström i batteriet?
Om du kan mäta spänningen med ett instrument, kontrollera
att den kommer fram till spelet. (Mät i kopplingsboxen)
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 batteriet och kabelskor och elektriska anslutningar rena och infettade.
Radiokontrollen bör förvaras i torrt utrymme, t. ex. i hemmet vid längre användningsuppehåll.
Radiokontrollens batteri bör bytas varje år.

Viktigt! Funktionsväljaren skall vara i läge “OFF” 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.
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3. Säkerhet
FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
Använd starka infästningspunkter för vinsch och brytrullar, placera helst vinsch och brytrullar
så att man ej kan snubbla på dem. Förse vinsch och brytrullar med Anchormatic kåpor eller
annan anordning som ger skydd mot klämskador, förse bandbanan med nödvändiga skydd.
Manöverpaneler skall placeras så att man har kontroll över ankringen. Det bästa är att ha en
manöverpanel vid förarplatsen 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 olämpligt i ankaret.
Barnsäkerhetsströmbrytare - extra tillbehör - bör placeras i närheten av manöverpanelen för att
fungera som NÖDSTOPP. Om det finns risk att små barn kan komma åt strömbrytaren, bör den
gömmas.

MONTERING, JUSTERING och UNDERHÅLL
Använd endast original Anchormatic brytrullar och ankarrullar för problemfri funktion. Risk
för att bandet skärs sönder föreligger om andra rullar används.
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
Funktionsväljaren skall vara i läge “OFF” under färd. Då 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
dylikt, finns i närheten av ankarspelets rörliga delar när ankaret används. Särskilt utsatt är
utrymmet vid Linföraren och brytrullar.
Se till att det finns tillräckligt med plats så att du kan frikoppla ankarspelet manuellt.
MANUELL KÖRNING AV ANKARSPELET
Manuell körning av ankarspelet innebär att elektronikens funktioner INTE påverkar ankarspelet. Bl.
a. är automatstoppet satt ur funktion vid inhalning. Ankaret halas in med motorns maximala hastighet
och fulla kraft. Hala in bandet genom att pulsköra inhalningen när den svarta markeringen på bandet,
som sitter ca 4,5 m från ankaret, har observerats. Inhalningen stoppar inte i sköljläge utan fortsätter så
länge vippströmbrytaren hålls i läge inhalning. Kraften på ankaret är stor när ankaret når
transportläget. Ankaret kan skada ankarrulle eller dävert och även den del av båten där dessa är
fastsatta samt de ställen där ankarspelet och brytrullar satts fast. Håll obehöriga personer borta från
ankarspelet vid manuell körning. STÖRSTA FÖRSIKTIGHET ANBEFALLES.
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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 rullarna. 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 centrera i bordsgenomföringen, då kan du se var brytrullen skall sitta.
Ankarspelet kan placeras varsomhelst, även upp och ner, bara trummans axel är vågrätt.
Ankarspelet får EJ placeras i utrymmen som kan vattenfyllas eller placeras så att brottsjöar kan
skölja över ankarspelet. 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 av 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 minska 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 Sikaflex eller liknande på
skruvar som skall täta genom båten. Även bordgenomföringen skall limmas fast med Sikaflex.

Ankarspelet 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 ankarspelet. Kabel area, se blad 5 Inkopplingsschema.
Alla kabelskor skall fettas in för att eliminera oxidation.
Automatsäkringen skall placeras lättillgängligt på batteriets pluskabel. Automatsäkringen
fungerar som ett motorskydd och skall lösa ut om ankarspelet blir för hårt ansträngt.
Barnsäkerhetsströmbrytare - extra tillbehör - bör placeras nära båtens manöverreglage för att
ha uppsikt över ankringen. Flera manöverpaneler kan placeras i serie.

Här visar vi några förslag på hur ankarspelet kan monteras:
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Ankaret och ankarrullen kan placeras i såväl för som akter. Genom att bandet kan ledas och vridas i alla
riktningar kan ankarspelet placeras på många sätt både inuti och på utsidan av båten. Vid placering inuti
båten kan många svåråtkomliga och outnyttjade utrymmen komma till användning. Ankarspelet kan med
fördel placeras t. ex. under koj, mot insidan av akterspegeln, i kölsvinet, fören, motorrummet mm.

1) Utvändigt montage med ankarrulle och täckkåpa på däck.

2) Invändigt montage med
ankar-rulle genom stäv.

3) Utvändigt montage med ankarrulle och täckkåpa på badbrygga.

4) Invändigt montage med ankarrulle på däck.

5) Bojförtöjning med ankarspel

6) För segelbåt med negativ akter
eller för integrerad badbrygga.

7) Invändigt montage med flera
brytrullar.

8) Invändigt montage med ankarspelet i kölsvinet och ankarrulle
på däck.

9) Invändigt montage med ankarspelet i kölsvinet och
ankarrulle på badbrygga.

11) Invändigt montage med
ank-arspel under däck.

12) Invändigt montage med ankarspel på insidan av akterspegel.

10) Uppvinschning av båt på
trailer med hjälp av ankarspel.
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5. Inkopplingsschema

Strömbrytare för manuell körning av.

Kopplingsbox
Manöverkabeln inkopplas
på plintraden färg mot färg
Ankarspelsgavel med kraftkort

Barnsäkerhets - strömbrytare
- extra tillbehör

10 m manöver-kabel

Manöverpanelens
baksida
Programmeringsplint
Autmatsäkring
motorskydd

+ -

Till radio
Kopplingsplint för slavkopplad Kontrollpanel

12 V alt. 24 V startbatteri.

Anslutningskabel mellan batteri och kopplingsbox:

2

0-2 meter 16 mm
2
2-4 meter 25 mm
2
4-5 meter 35 mm
2
5-8 meter 50 mm
8-10 meter 70 mm

2

Välj gärna ett separat batteri nära ankarspelet om kabeln blir för lång.

5b

Styrkort Rev 4

och senare

5c

Kopplingsbox

Master

OBS!

Brun och violett kabel MÅSTE korskopplas!

Slave
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6. Kalibrering/Programmering av skölj- och stopplägen för ankaret
Programmeringen kommer att utföras med ankaret uthalat. Den svarta markeringen på ankarbandet
måste komma utanför ankarspelet. Enklast att utföra kalibreringen är att släppa ankaret till
sjöbottnen. Djupet bör därför vara mer än fem meter.
1. Tryck på knappen “DOWN” en gång. Ankaret fälls.
Viktigt! När du tryckt på “DOWN” och ankaret löper ut, får du inte trycka på “UP” förrän
ankaret nått bottnen. Kopplingen kan deformeras av kraften från det utlöpande ankaret.

2.
3.
4.
5.

Se till att den svarta markeringen på ankarbandet har löpt ut utanför ankarspelet.
Lås ankarspelet genom att trycka på knappen “UP”.
Tryck återigen på knappen “UP” tills ankaret kommer i önskat läge för sköljning,
(i oprogrammerat läge kommer ankarspelet att automatiskt gå sakta efter att den svarta
markeringen på bandet kommit innanför ankarspelet).
6. Vrid funktionsväljaren till läge “P”.
7. Tryck samtidigt in knapparna “UP” och “DOWN”.

Grön signallampa blinkar två (2) gånger, sköljläget är programmerat.
För ankarspel MED ankardävert:
(mest segelbåt)

För ankarspel UTAN ankardävert:
(mest motorbåt)

7. Släpp knapparna “UP” och “DOWN” och
vrid funktionsväljaren till läge 1.

7. Släpp knapparna “UP” och “DOWN”.

9. Vrid funktionsväljaren till läge “P”.

9. Vrid funktionsväljaren till läge “Oﬀ”.

8. Tryck återigen samtidigt in knapparna “UP” och
8. Tryck på knappen “UP” tills ankaret kommer i “DOWN” en gång. Grön signallampa blinkar tre (3) gånger.
önskat läge för transport.

10. Tryck samtidigt in knapparna “UP” och
“DOWN” en gång. -

Nu är skölj- och stopplägena programmerade
för ankarspel UTAN ankardävert.

Grön signallampa blinkar tre (3) gånger.
Stoppläget är programmerat.
11. Vrid funktionsväljaren till läge “Oﬀ”.
Nu är skölj- och stopplägena programmerade
för ankarspel MED ankardävert.
Vill man ändra inprogrammerade skölj- och stopplägen vrider man funktionsväljaren till läge ”P” och
trycker samtidigt in knapparna ”UP” och ”DOWN”. Den röda signallampan tänds då i två sekunder för
att indikera att lägena raderats.
Viktigt! Både stopp- och sköljlägena måste vara inprogrammerade för säker funktion av ankar-spelet.
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7. Manöverpaneler
Manöverpaneler bör skyddas från regn, översköljning och stark UV-bestrålning. Ett lock eller en skiva
på gångjärn rekommenderas som skydd alternativt monteras manöverpanelen i ett tätt utrymme.
e-Manöverpanel 710, som ingår i ankarspelspaket ep-500, är fukttålig om den tätas med t. ex. silikon
mot underlaget.
Inkoppling av manöverpanelskabeln, som är en grå 8-ledare, skall ske i kopplingsboxens plintrad så
att resp. färg kopplas in mot resp. förkopplad färg. Se sid 5 Inkopplingsschema.

Manöverpanel 711, som är extra tillbehör, är fukttålig om den tätas med silikon mot underlaget. Allra
säkrast monteras manöverpanelen i ett tätt utrymme.
Manöverpanel 711 har ett fönster som visar ankarets läge. Längden uthalad lina visas både grafiskt (den
ljusblå liggande stapeln) och med siﬀror. Den kraft med vilken spelet halar in ankaret visas med en
stående stapel (violett färg). Ankarspelets inhalningshastighet (1-5) visas med en siﬀra. Om ankarspelet
är låst visas ett lås med stängd bygel och om det inte är låst, visas ett lås med öppen bygel. Om ankaret
ligger i transportläge är låset grönt. Om ankaret ligger i vattnet är låset rött.

Förklaring av multidisplayens symboler
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Ankaret är på väg upp
eller ner i vattnet eller
hänger i sköljläge.

Ankaret är i transportläge
eller ligger på bottnen.

Ankarspelet är olåst.

Ankarspelet är låst.

Ankaret är i transportläge.

Ankaret är i vattnet eller på
väg ner i eller upp ur vattnet.

Krat inställning. Visar det
värde manöverpanelens funktionsväljare står på (1-5).

Exempel:
1. Utgångsläge.
Ankaret är i transportläge.
Ankarspelet är låst. Ankaret
kan nu fällas ge-nom att
trycka på knappen ”DOWN”
på manöverpane-len.

5. Ankaret halas in.
Den violetta stående stapeln
visar den krat med vilken ankarspelet halar in ankaret. Krat
en kan ökas eller minskas
genom att manöverpanelens
funktionsväljare ställs på ett
högre resp. lägre värde, 1-5. Den ljusblå liggande
stapeln minskar i längd ju mer linan halas in.

2. Ankaret är på väg
mot bottnen.
Ankarspelet är olåst.
Den
ljusblå,
liggande
stapeln ökar i längd åt
höger ju mer linan mats ut.

6. Ankaret är i sköljläge.

3. Ankaret ligger på bottnen.
Ankarspelet är olåst.

7. Ankaret är i transportläge.
Ankarspelet är låst. När
ankaret nått transportläge låses
ankarspelet. Manöverpanelens
funktionsväljare ställs i
läge ”OFF”. Då är ankaret
säkrat i transportläge

Den ljusblå, liggande
stapeln visar hur stor del av
ankarbandets totala längd
som har matats ut.
Dessutom visas också
längden uthalat ankarband i siffror.
4. Ankaret ligger på bottnen.
Ankarspelet är låst.

Et er att knappen ”UP” på
manöverpanelen har tryckt
in har ankarspelet låsts.
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8. Radiokontroll
Vänster knapp = UPP Höger knapp = NER

Radiokontroll
En radiokontroll består av en handburen sändare och en
fast mottagare inbyggd i elektronikdelen i ankarspelet.
Räckvidden är 30-50 meter vid fri sikt och normala
mottagningsförhållanden. Skydda radiokontrollen mot
fukt. Speciellt salthaltigt vatten är skadligt för de
elektroniska detaljerna. Sändaren är sköljtät.
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 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
mot fjädern . Tryck batteriet i läge i batteriets hållare. Batteriet är av typ 27A 12Volt.
Fel
Kontrollera först att ankarspelet fungerar via någon kontrollpanel.
Sändarens kontrollampa lyser inte: - Kontrollera batteriet.
Svag eller utebliven mottagning: - Intensiv radiotrafik. Gå närmare mottagaren.
- Skymd antenn. Undvik hindret.
- Sändarens batteri är svagt. Byt batteri.
Vid skada bör hela radiokontrollen lämnas till oss för reparation eller utbyte.
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9. Benämningar
Ankarspelet består av vinsch, 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 finns inuti trumman. Bromsen utanför denna på gavel A. Koppling på gavel A.
- Hjulen numreras från 1 till 8 i den ordning de drivs från motorn 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 elektronik-enhet inbyggd i vinschen.
- “UP” avser inhalning och “DOWN” 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 ett tiondels varv.
Linan måste avlastas för att vridningen skall kunna ske - d.v.s. spänn, släpp, vrid. Om linan
inte kan avlastas kan man vrida kopplingsaxeln med en 13 mm nyckel.
- Givaren för kalibrering/programmering sitter på linföraren.
- Hallgivaren sitter över bromsen och känner av 8 magneter på trumman.
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Enkel ankarrulle

10. Ankarrullar
Enkel ankarrulle
Den enkla ankarrullen används i huvudsak för badbryggor, där brytvinkeln är större än 130 grader. Vid mindre
vinkel rekommenderas den ledade ankarrullen.
Fäst ankarrullen med minst 4 st. skruv. M (rekommenderas). Ankarrullens hål är 9 mm c/c 60 i båda riktningarna. 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 ytterkant.

Ledad ankarrulle

Ledad ankarrulle
Placera ankarrullen så långt ut att bandet och ankaret
går fritt från stäv respektive badbrygga.
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 Ø.
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 och har beställnings nr 801 och 804.
Nr 801 har en bottenplatta som är 400 mm lång och
nr 804 en bottenplatta som är 500 mm.
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11. Infällda ankarrullar
Infälld ankarrulle 802 Infälld ledad ankarrulle 803

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

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

Den infällda ankarrullen beställnings nr 802 används mest för inbyggnad i badbryggor
där brytvinkeln är större än 130 grader. Vid mindre vinkel rekommenderas den infällda
ledade ankarrullen beställnings nr 803.
Både 802 och 803 fästes genom badbrygga med åtta st försänkta M6 skruvar. Fördelen med
dessa ankarrullar är att ankarets flyn kommer under badbryggan. Dessa ankarrullar kräver en
längre badbrygga så att inte ankaret slår i trimplan eller drev när ankaret fälls.
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12. Dävertar och brytrullar

Dävert beställnings nr 801 och 804 används för segelbåtar med negativ akter, motorbåtar utan
badbrygga eller motorseglare med eller utan badbrygga, snipa. Se även monteringsalternativ nr 6.
Bottenmått på nr 809 är 400 mm och på nr 810 är det 500 mm. Se vidare måttskiss 801 och 804.

Brytrullar beställnings nr 805 och 806 (extra hög)

Brytrullar
Brytrulle 805 har bandhöjd 65 mm.
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Brytrulle 806 har bandhöjder 120 mm.

Brytrulle 805 och 806 kan användas separat eller kombineras. Bulthål diameter 9 mm, passar bult M8.
Hål-bild 110 x 83 mm.
Täck kåpa 808 passar endast brytrulle 805. Om brytrulle 806 kombineras med vinschkåpa 807 bör
band-öppningen i denna förstoras.
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13. Täckkåpor

(En droppe olja på gängan.)

Kåpans max mått är
360 x 380 x 230 mm.
(Glöm inte att återmontera
vinschens sidoplåtar innan
kåpan monteras permanent!).
Kåpan skall normalt hållas på
plats med två skruvar som
pressar kåpan mot båten.
Skruvhålen i vinschens
gavelplåtar är gängade.

Alternativ infästning:
Varje skruv kan fästas i vinschgavelns fläns med två muttrar enligt figuren. Med dessa två
muttrar justerar du även skruvens höjd. För att minimera olycksfallsrisken bör skruven sluta
i höjd med kåpmutterns överkant.

Täckkåpa brytrulle
Montera vinkelstålen ovanpå brytrullens fotplåtar med brytrullens fästskruvar. Skruva
kåpans fästskruvar rakt in mot vinkelstålen. Använd en droppe olja på gängan.
(Känn efter att skruven går lätt i gängan.)
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14
14. 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 bordgenomföringen.
Montera bordgenomföringen från ankarsidan (utsidan) eftersom största sidokrafterna bildas
vid inhalning.
Limma fast bordgenomföringen med en tätmassa typ Sikaflex.
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15. 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

