
Winchmatic MX-52/MX-102/MX-104

Hej,
Här kommer lite information enligt önskemål!

En stor fördel som vi ser det är att ankarspelet är kompakt och kräver lite utrymme vid montering. 
En annan fördel är att det finns många alternativa lösningar för montering, t.ex. horisontellt, 
vertikalt och upp och ner. Man får dock komplettera med brytrullar för knepiga och annorlunda 
placeringar.
Ankarspelet är lätt att använda då du vid ankring bara behöver trycka en gång för att ankaret lossas 
och bandet faller fritt tills du når platsen båten ska ligga på och då låser spelet med uppknappen. Du
kan använda antingen huvudmanöverpanel för detta eller med fjärrkontroll. Du kan ha en 
huvudmanöverpanel fram i båten och en extra manöverpanel bak i båten.

Bandet som är 60 meter långt väger lite och tar också lite plats vilket gör att det får plats på 
trumman.

Ankarspelet finns för både 12-volts och 24-voltssystem. MX-52 passar för båtar upp 5 ton/12-
voltssystem och 500 W. MX-102 för båtar upp till 20 ton/12-voltssystem och 1000 W. MX-104 är 
också för båtar upp till 20 ton men för båtar med 24-voltssystem och 1000 W.

Under det senaste året har en helt ny elektronik tagits fram som säkerställer bandets fritt-fall 
funktion. Med den nya elektroniken kan mjukvaran enkelt uppdateras. Den är även betydligt mindre
till formatet. Denna elektronik är inte så spänningsberoende och man kan hantera ankarspelet även 
när motorn inte är igång. De ankarspel som har den tidigare elektroniken kan uppgraderas med den 
nya elektroniken men i samband med detta ska ett par kablar kopplas om innan man kan byta till 
den nya elektronikboxen. Vi ser helst att vi utför det hos oss för att säkerställa att det blir rätt utfört.

Montering, fakta m.m.
De kablar man behöver från batteriet fram till elektronikboxen måste vara rätt dimensionerade 
avseende längd och grovlek för att spänningsfall ej ska kunna ske. Följ branschstandard för detta.

Viktigt att brickorna på bandet monteras rätt för att givaren ska kunna känna av sköljstopp och 
ändlägesstopp. Det går ej att använda andra brickor och rörnitar än de som levereras med bandet.
När ankaret ligger i sitt ändläge ska det vara förankrat med säkerhetslina under färd.

Det är viktigt att följa monteringsanvisningarna för att ankarspelet ska fungera som det ska.

All metall är i rostfritt. Svensktillverkat.


