BÅTLYFT UPPACKNING/MONTAGE

Ramens högra och vänstra del hopskruvade under transporten med två M8-bultar (till höger). Dessa tas bort.

Alla ingående detaljer förutom ramen: De sex rattarna till vänster har kraftigare skruvar (M10). De två blå hör
till remspännaren (längst upp till vänster) och de fyra gula hör till skarven av ramens mitt längst upptill.
De röda rattarna till höger utgör ledpunkter i ramens övre hörn när denna skall fällas ihop och de gula rattarna
intill lossass något och flyttas i sidled i samband med hopfällning av ramen.
Lyftremmen ligger längst ned till vänster. Alla övriga detaljer hör till fotdelarna (se montage nedan).
 Montera de runda plastfötterna med
försänkt skruv, stor M8-bricka + mutter
 Hamra fast plastlocken i rörets ändar
 Montera fotens sido-stödrör med två
vingmuttrar (ej i bild) på baksidan
 Skruva upp den långa M12-gängan med
rund metallplatta underifrån i stödröret
 Montera en M12 mutter ca 20 mm från
övre kanten av den gängade stången +
vingmuttern. Lås ihop dessa med en 19
mm fast nyckel (eller skiftnyckel) och en
poligriptång som håller fast vingmuttern
 Montera det vertikala röret med
vagnsbulten och en stor bricka kring
den fyrkantiga delen av skruvens huvud

Sida 1 (av 4)

 Skruva fast det oranga vredet med en
M10 bricka (ej med på bild) innanför
 Vrid på den stora vngmuttern tills den
runda metallplattan befinner sig ca 10
mm högre än underlaget. När lyften
senare belastas så skruvas denna nedåt
mot marken för att ge bättre stöd i
sidled
 Vrid fast de båda handtagen mot den
stora muttern upptill
 Vrid handtagen tills gängstången
befinner sig ca 115 mm ovanför dess
stora mutter
 Ta tag i handtagen och lyft dessa med
den gängade stången tills röd färg blir
synlig. Kontrollera att stången är
infettad och rör sig lätt uppåt/nedåt
 Lägg lite fett (från gängstången) mellan
den stora muttern och plastbussningen
under denna

Montera remspännaren ovan till vänster med de blå rattarna. Montera även gul + röd + gul ratt till höger på
båda sidor. Fyrkantsmuttrarna för rattarna finns i aluminiumprofilerns spår

Montera gul + röd + gul ratt ovan till vänster på båda sidor.

Sida 2 (av 4)

Sätt ihop höger och vänster ramhalva och montera de 2+2 gula rattarna i mitten. OBS! se till att skarven blir tät
och jämn på alla sidor och drag därefter fast rattarna hårt för hand (inga verktyg).

Lyftens alla delar.
Remmen hoprullad i mitten med dess fästbultar ovanpå.

Sida 3 (av 4)

Lyften komplett monterad ovan.


Remmens ena ände monteras först enlgt
bilden till vänster.



Träd först remmen runt remspännarens nedre
bult och montera därefter bulten i det övre
hålet av hörnplåten med remmen dubbel
över/runt bulten. Hela bulten skall vara
intryckt och muttern helt ingängad utan
verktyg så att inte gängan kan skada remmen.



Remmens andra ände fästs på andra sidan
vanligen efter att lyften placerats över båten.

Läs separat Användarbeskrivning innan lyften används!

Sida 4 (av 4)

