Hopfällbar Båtlyft - Instruktion

2016-09-01
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Allmänt:
Båtlyften är endast avsedd för lyft av båt (motorbåt eller liknande) för att flytta båten till eller från en
båttrailer på land. Båtlyften skall inte användas för andra ändamål.
För att undvika olyckor är det mycket viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna och alla
andra instruktioner nedan.

Viktigt för säkerheten:
OBS!
Risk för allvarliga personskador föreligger om instruktionerna nedan inte följs!

• Båtlyften skall endast användas av person som har full kännedom om hur den skall hanteras
• Se till att inga obehöriga personer och särskilt barn inte vistas i närheten vid pågående arbete
• Vistas inte nära och absolut inte under hängande last
• Utför alla lyftrörelsen långsamt, försiktigt och med god kontroll
• Aktivera alltid bilens parkeringsbroms när den är parkerad med en båttrailer
• Handbroms på trailern aktiveras också och / eller placering av stoppblock framför och bakom
trailerns hjul för att förhindra rullning under lyftmomentet
• Kontrollera att lyftens alla delar och att lyftremmen med dess sömmar är i gott skick före
användning
• Förvara båtlyften med lyftremmen skyddad från solljus och fukt
• Kontrollera att lyftremmen hänger ner lodrätt, i linje mellan de lodräta stolparna under
lyftoperationen.
• När du lyfter båtens främre del skall lyftremmen placeras där köldelen inte lutar uppåt för att
förhindra att remmen glider framåt. Även förens rundning av sidorna bör undvikas i möjligaste mån.
Använd "strafflinor" från båtens aktre hörn till remmen för att förhindra att denna glider i sidled
• Båttrailern flyttas alltid manuellt efter att ha kopplas bort från bilens dragkrok när båten är i upplyft
läge. Trailern får inte vidröra lyften eller båten när den rullas framåt eller bakåt
• När du lyfter båten måste alltid båtens andra ände (fören eller aktern) vara fast förankrad. T.ex.
aktern vilande på en stadig bock när båtens förskepp lyfts eller att båten för är fast med vajerspel
mot trailerns främre klyka när aktern lyfts. Bilens och / eller trailerns handbroms är alltid aktiverad
och / eller hjulen blockerade för att inte kunna rulla under lyftoperationen
• Lyften får inte luta vare sig i sidled, framåt eller bakåt. Kontrollerat detta innan lyftet sker, men
också då och då under pågående lyftrörelse. Kontrollera med ett vattenpass mot respektive stolpe.
• Båtlyften får aldrig användas för lyft över 1500 kg
• Marken måste vara plan och jämn där lyftet utförs
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Tekniska data:
Längd (L):

2900 mm (ca 1660 mm med övre profilen delad för transport)

Invändig bredd
(W):

Steglöst justerbar upp till 2750 mm

Höjd invändigt (H):

2500 mm (+ lyfthöjd 0 - 380 mm)

Max last för lyften:

1500 kg

Lyftrem:

Godkänd för U-lyft av 2 ton (7 x säkerhet innan brott) enligt EN 1492

Vikt:

Ramen 22 kg + övrigt ca 20 kg

Uppgifter för båt:

Båtens maximala bredd påverkar måttet "W" (justerbar) men hänsyn måste tas till de
båda handtagen med en längd av 12 cm vardera och har ett avstånd av ca 94 cm
från marken. Vanligtvis vänder skrovet inåt där handtagen är placerade, medan vissa
typer av båtar har ganska raka sidor och är breda vid aktern. Observera också måttet
"H" så att lyftens övre profil får plats tex över fördäck. Avståndet till däcket är dock
konstant under lyftrörelsen.
Båtens totalvikt ca 2 ton (beroende på båtens viktfördelning, motorns placering etc.

Bild 1
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Alla delar:

Bild 2

Montage av båtlyften:
Börja med att montera ramen upp och nervänd (Bild 3) genom att först lossa rattarna vid hörnen
något och sedan vika ut benen. Röd ratt=ledpunkten och lossas endast lite. OBS ! Lossa inte
rattarna för mycket så att de lossnar från sin spårsmutter. Benen kan flyttas i sidled och avståndet
mellan insidan av benen bör vara båtens bredd + ca.. 15-25 cm på var sida. Ställ in måttet och
kontrollera att benen är helt utvikta i rät vinkel och dra sedan fast alla rattar hårt för hand (utan
verktyg).

Bild 3
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- Montera den ena änden av lyftremmen till
förspännaren med blå rattar (Bild 4).
Det finns två hål i varje hörn. Använd det mindre
hålet för bulten som håller fast remmen.
Fäst även den andra änden till det andra hörnet
med dess bult men se först se till att remmen inte
är vriden. Detta kan även göras senare om tex en
bock är i vägen för remmen när lyften skall
placeras över båten.
Skruvarna (M12) trycks in helt så att remmen inte
kommer i kontakt med den gängade delen av
skruven och muttern skruvas in helt med fingrarna
(inga verktyg behövs).

Bild 4

- Placera resp. fot på varsin sida av båten ungefär
där lyften skal placeras.

Bild 5
- Träd ramens nedre rör över resp fots gängade
stång.
Kontrollera att delarna är i samma linje och skaka
lite så att gängan går in ca 11 cm inuti röret i
ramen.
Det går även att montera allt först och sedan bära
hela lyften till sin plats.
Om tex fören skall lyftas och remmen skall
placeras bakom en bock under fören så är det
enklare om man fäster remmens ena ände efter
att lyften ställts på sin plats.

Bild 6
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Lyfta båten från land till trailer:
Förberedelser innan båten lyfts:
- Båten står på stöttor eller bockar.
- Placera Lyften över båtens förskepp bakom den
del av kölen som svänger uppåt.
- Parkera trailern framför båten och koppla bort
den från bilens dragkrok.
- Kontrollera att remmen inte är vriden och
montera bulten i remmens ände (om detta inte
redan har gjorts). En pall att stå på kan underlätta.

Bild 7

- Kontrollera att avståndet mellan resp stolpe och
båten är lika på båda sidor och att stolparna står
lika placerade i båtens längsriktning.
- Rensa marken under varje fot från stenar etc.
- Placera något slags platta av trä under foten om
marken är mycket mjuk tex består av gräs.
- Justera varje fot (Bild 8.) Innan du lyfter genom
att först lossa den orange målade vingmuttern.
Vrid det vertikala röret tills den är i vertikalt läge
och dra sedan fast vingmuttern.
- Vrid extrastödets vingskruv moturs tills det är ca
5-10 mm över marken.
- Kontrollera med ett vattenpass (Bild 9.) att de
vertikala fotrören eller ramen ovanför inte lutar i
vare sig båtens längd eller tvärriktning.

Bild 8

- Om lyften lutar i båtens längdriktning justeras det
vertikala röret tills den är vertikal. Kontrollera med
vattenpass igen.
- Om lyften lutar i båtens tvärriktning kan det
kompenseras genom att höja den lägre sidan
genom att vrida handtaget ett antal varv. innan
lyftet påbörjas. Brädor kan också placeras under
foten på den lägre sidan.
- OBS! Placera inte lyften där kölen lutar uppåt
och / eller skrovet svänger inåt så kraftigt att det
finns en risk för att lyftremmen glider framåt. Om
sådan placering ej går att undvika använder man
rep från båtens aktre hörn till lyftremmen på
vardera sidan av båten för att undvika glidning.
- Förspänn remmen genom att först lossa de två
blå rattarna på förspännaren (Bild 4.) något.

Bild 9

- Dra förspännaren nedåt och hjälp till med att dra
remmen så att den blir så spänd som möjligt. Dra
fast de blå rattarna för hand.
- VIKTIGT! Kontrollera att remmen mot båten är i
linjen mellan stolparna på varje sida av båten.
Kontrollera detta ofta liksom att stolparna står
vertikalt under hela lyftrörelsen.
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Lyft av båtens förskepp och flytt till trailer:
- Två personer vrider på handtagen ett bestämt
antal varv på samma gång. Bestäm så att nu
vrider vi 10 halv-varv = 30 mm. Ett helt varv lyfter
6 mm. Lättare att räkna halv-varv.
Om du arbetar ensam, vrid ett handtag 30 mm och
sedan 30 mm på den andra sidan, växelvis.

Bild 10

- När lyftremmen blir spänd kontrolleras att
stolparna inte lutar i någon riktning och att allt
känns stabilt. Använd vattenpass. Upprepa
kontrollen var 30:e mm.
- Vrid varje fots vingskruv medurs så att det yttre
stödets runda platta trycks mot marken (Bild 8).
- Lyft båten, steg för steg, med god kontroll.
- Lyfthöjd är max 380 mm och vid maximal höjd
blir en röd färg synlig ovanför handtagsmuttern
varvid lyftrörelsen måste upphöra omedelbart.
- Stoppa lyftrörelsen när höjden räcker för att
skjuta in trailern under båten.
- Tag bort båtens stöd under fören.

Bild 11

- Skjut trailern bakåt under båten för hand (utan
bil) försiktig så att den inte vidrör vare sig lyften
eller båten.
- Sänk lyftens båda sidor samtidigt) så att båten
placeras på trailern
- Se till att båten vilar väl på trailern och även är fri
från den bakre bocken eller stöttorna.
- Fäst trailerns vinschvajern (eller band) i fören
och dra åt en aning.

Bild 12

- Om ytterligare press på den bakre bocken
kvarstår bör du också lyfta aktern något så att du
kan få bort bocken. Se avsnittet "Lyft av båtens
akter" sidan 9. Ett annat sätt kan vara att sänka
trailerns främre del om det är möjligt tex genom att
vrida på en vev som kan höja eller sänka trailerns
främre del.
- Ta bort lyften, koppla trailern till bilen och sjösätt
båten!

Bild 13
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Båten upp från vattnet:
- När trailern dras upp ur vattnet bör båtens akter vara placerad ca 2/3 meter (gärna något mer)
bakom stödrullen/ledpunkten längs bak på trailern. Det främre V-stödet på båttrailers är oftast
flyttbara bakåt / framåt och kan i regel justeras mot fören efter att trailern har tagits upp på land.
Bild 14 visar en båt med aktern en bit bakom trailern. V-stöd på trailern ska flyttas mot båtens
förskepp innan transport.
Om båten inte kan hänga ut tillräckligt bakom din trailer kan du behöva lyfta aktern först. Se sidan
9 för olika sätt att göra detta.

Bild 14

Lasta av båten från trailern på land (aktern hänger ut en bit bakom trailern):
- När bilen med trailern parkeras på land, låses bilens (och om möjligt trailerns) handbroms och sedan
placeras en bock eller stöttor tätt under aktern (Bild 15).
- Om bock används och denna är högre än båtens botten vid aktern men höjdskillnaden ganska liten,
kan man istället för att använda båtlyften höja aktern något genom att köra trailerns hjul upp på brädor.
Se "Alternativa sätt att höja aktern" sidan 9.
- Placera bocken (Bild 15) eller stöttor mycket tätt under aktern. Pressa gärna aktern uppåt på var sida.
- Lyft sedan båtens förskepp tills trailern är fri och kan rullas bort från båten. Metoden kräver att aktern
hänger ut en bit bakom trailern. Läs sidorna 4-7 för montering och användning av lyften.
- Efter att trailern rullats bort placeras också en bock eller stötta under fören varefter båten sänks ned
tills den är parkerad väl.
- Demontera därefter lyften

Bild 15
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Lyft av båtens akter:
- Om båtens akter behöver lyftas skall båtens
förskepp vila på trailern, vars handbroms (om
någon) måste vara aktiverad och hjulen låsta /
säkrade med block. Dessutom skall vinschen
på trailern vara ansluten till båten och spärrad.
- Montera lyften och lyft upp aktern. Läs
sidorna 4-7 för montering och användning av
lyften
- Sänk ned aktern på en bock (Bild 15) eller
stöttor.
- Lyft sedan båtens förskepp tills trailern är fri
och kan rullas bort från båten.
- Sänk ned fören på en bock eller stöttor.
- Demontera lyften

Bild 16

Alternativa sätt att höja aktern:
Ett annat sätt att höja upp trailern med båtens
akter är att parkera bilen med trailern ca 1 m
från den slutliga parkeringsplatsen och sedan
lägga en träkonstruktion/trappa (Bild 17)
bakom eller framför trailerns hjul.
Kör sedan trailerns hjul uppför trappan och
placera därefter en bock eller stöttor tätt under
aktern.

Bild 17

Exemplet på bilden har en höjd av 3 x 45 =
135 mm.

Man kan också köpa serviceramp för bilar
(Bild 18). Finns att köpa tex hos Biltema

Bild 18
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Packa ihop och transportera lyften:
Ramen hopvikt (Pic.19) har en total längd av 2900 mm.
Ramen kan också delas i två halvor för att underlätta lastning i en mindre bil. Ta bort de fyra (2+2)
gula rattarna på mitten så att ramen består av två delar som kan placeras intill varandra. Den totala
längden blir ca 1,65 ml.

Bild 19

När ramen är delad såsom beskrivs ovan kan den placeras I en väska (tex ett skidfodral)
tillsammans med lyftremmen och dess bultar.

Bild 20

Även fotenheten (Bild 21) kan enkelt tas isär för att ta mindre plats, tex I en separat väska för båda
enheterna.

Bild 21
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