Säsongs-förberedelser

Guide-stolpar
•
•
•

Lyft av plaströr med
skyddshöljet på.
Lossa bultar (2st) som håller
parallellstaget på plats.
Ta bort parallellstag och
aluminiumrör.

Bow-stop
•
•

Lossa bultar som håller fast
bågen och de vinklade rören.
Dra därefter ut de vinklade
rören på båda sidor så
kommer hela bågen med
vinklarna att frigöras. På detta
vis blir återmontering enklare.

Guide-stolpar, detaljbild
•

Lossa de två bultarna som
håller fästet (det räcker att
lossa dessa ett par varv) och
dra därefter ut röret. Fästet
kan sitta kvar. För att
underlätta återmonteringen
till våren så kan man
markera var röret sitter,
märk med penna/tejp på
röret.

En beskrivning för hur man bör förbereda sin båtlyft inför vintern och i omvänd ordning inför våren.
Det är i huvudsak för isbildningen vi vill sänka ner lyften, normalt är detta under perioden januarimars. När man hissar upp lyften på våren bör man borsta rent lyftbommarna direkt. Om något är
oklart så hör gärna av er.

Säsongs-förberedelser
Sänka ner lyften
När alla detaljer som sticker upp
ovanför lyftbommarna är borttagna är
det dags att sänka ner lyften i sitt
bottenläge. Vill man markera lyften är
det nu man knyter en lina med
markeringsboj runt lyftbommen.

Hydraul-lådan
•
•

•

•

•
•

Koppla bort batteriet och lyft
ur det från lådan.
Koppla loss hydraulslangarna
och ta ut dem från lådan.
Använd skiftnyckel eller fast
nyckel på dessa positioner
hydraulkopplingarna har
inbyggda backventiler för att
förhindra att oljan kommer ut
(någon droppe är normalt)
Koppla därefter ihop
hydraulslangarna med
varandra (det är en hona och
en hane) och linda
vulkaniserande tejp över
kopplingarna så dessa är
skyddade.
Knyt en tamp runt slangarna
och sänk sedan ned dem på
botten, säkra tampen i
bryggan.
Lossa hydraul-lådan och ta in
den över vintern.
Batteriet är av underhållsfri
typ men mår bäst om det blir
fulladdat inför vintern. Fetta
in polerna.

En beskrivning för hur man bör förbereda sin båtlyft inför vintern och i omvänd ordning inför våren.
Det är i huvudsak för isbildningen vi vill sänka ner lyften, normalt är detta under perioden januarimars. När man hissar upp lyften på våren bör man borsta rent lyftbommarna direkt. Om något är
oklart så hör gärna av er.

