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Till Dig som just köpt ett  WINCHMATIC Bandankarspel 
 

Bästa Kund! 

Jag tackar Dig för ditt beslut att köpa kvalitetsprodukten WINCHMATIC till Din båt. Vi hoppas 
alla att spelet skall ge Dig anledning till stor nytta och glädje under Dina färder över havet, 
samt att det skall fungera oklanderligt i många säsonger. 

För att spelet skall kunna uppfylla Dina troligtvis högt ställda förväntningar, finns det 
emellertid några små detaljer att ta hänsyn till beträffande skötsel och underhåll. 

• Om Du har valt en Yttermontering: - När spelet är monterat och klart för att tas i drift bör 
man, innan glasfiberkåpan sätts på plats, spraya den sida på spelet där motor och växel 
sitter med ett tunt lager av underredsvax, ex  Carosol Trans eller likvärdigt transparent 
rost-skyddsvax. Detta kan med fördel sedan upprepas inför varje ny säsong. Generellt är 
det inga problem med en montering på utsidan, då spelet är byggt med komponenter som 
skall klara såväl saltvatten som värme/kyla, men det är uppenbart att en något högre grad 
av förebyggande service måste till för att försäkra sig om många års störningsfritt nyttjan-
de jämfört med en invändig montering i båten.  

• Kontrollera en gång per säsong att ledaraxeln fortfarande är väl infettad. Vi tillhandahåller 
specialfett vid behov. 

• Dessutom skall man minst en gång per säsong spraya en liten mängd tunn olja ex. X-1R 
PSL,  in i det millimeterstora hålet på gummibälgen som skyddar Solenoiden. Hittar Du 
inte hålet, kräng av gummidamasken i tjocka änden och spraya direkt på metallkärnan. 

• När samtliga yttre anslutningar på den elektriska kopplingsboxen är ordentligt monterade, 
spraya ett tunt lager Carosol TO3 eller liknande tunnflytande rostskyddsvax på alla anslut-
ningarna. 

 

Med detta hoppas jag att Du skall komma att uppskatta WINCHMATIC och våra produkter. 
Har Du några funderingar på montage och handhavande så tveka inte att höra av Dig.  

Med bästa båthälsning 

Per Ch Svensson 
 


