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Monteringsanvisning av brickor för ändstopp respektive sköljstopp. 

 
VARNING: INNAN BRICKORNA ÄR MONTERADE ÄR DET VIKTIGT ATT INTE KÖRA I 

HÖGFARTSLÄGET ÄNDA IN TILL LÄGET DÅ ANKARET TAR STOPP I 

ANKARVAGGAN.  

 

Vid varje utsläpp av ankaret tillse att minst 5 meter band har dragits ut då det i trumman sitter en 

avkännare som efter ca 5 varv känner att ankaret släppts ut. Ankaret ska vara monterat. 

 

Steg 1: Ändstoppläge 

Fäll ut ankaret ca 5 meter. 

Ställ hastighetsbrytaren i lågfartsläget.  

Kör upp ankaret till ca 1 meter innan den slutliga ändstopplaceringen.  

OBS: I slutläget, då ankaret ligger i ankarvaggan, ska bandet inte ska vara spänt utan något löst. 

Kör nu stegvis försiktigt till önskat ändstoppläge. 

Markera därefter med en tuschpenna strax under bandföraren. Förskjut därefter markeringen ca 

3cm in mot ankarspelet, detta för att inte riskera att ändstoppet blir för spänt innan slutmontaget. 

Kör sedan ut ankarspelet. Tejpa sedan fast brickparet för ändstoppläge med vattenlinjetejp för att 

senare i steg 3 kunna kontrollera/justera att det är exakt där man vill ha det.  

 

Steg 2: Sköljstoppläge 

Avståndet mellan sköljstoppläge och ändstoppläge måste vara minst 60 cm. 

Mät ut och markera på bandet var minimimåttet 60 cm finns. Fäll ut ankaret. 

Kör ankarspelet till önskat sköljstopp läge. Hela ankaret skall ligga under vatten men inte slå i 

akterspegel el dyl. Markera sedan med tuschpenna strax under bandföraren (Kontrollera att 

markeringen ligger utanför minimimåttet - öka annars avståndet).  

Eftersom ankartrummans rotation i högfartsläget inte går att stoppa ögonblickligen, utan har en 

liten fördröjning, måste stoppbrickornas placering för sköljläget flyttas något i förhållande till 

riktmärket. Justeringen ska göras in mot ankarspelet enligt följande:  

MX-52: 5cm, MX-102:20cm, MX-104: 20cm. 
Fäll ut ankaret och tejpa fast brickparet för sköljstoppet med vattenlinjetejp. 

 

Steg 3: Kontroll för placering av sköljstopp samt ändstoppläget 

a. Drag ut minst 5 meter band. 

b. Ställ hastighetsbrytaren i högfartsläget. 

c. Kör upp ankaret för att se att spelet stannar vid önskat sköljstoppläge. 

d. Kör sedan vidare hela vägen (går automatiskt över till lågfartsläget) till stopp.  

När ankaret ligger i ankarvaggan ska bandet inte vara spänt utan något löst. Justera vid 

behov. 

 

Steg 4: Nita fast brickorna 

Släpp ut ankaret. 

Nita fast brickorna med hjälp av en körnare. Brickorna ska monteras med den välvda sidan upp 

från bandet så att inga skarpa kanter sticker ut. 

 

Steg 5: Slutkontroll 

Släpp ut ankaret minst 5 meter. 

Kontrollera att ankarspelet är i högfartsläget. 

Provkör och kontrollera funktion. 
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