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4. Winches

Skötsel

Våra vinschar är de som är lättast att 
sköta!

Underhållsschema
Lewmars vinschar kräver regelbundet underhåll. Vinschar belastas ofta 
med tämligen hög belastning. Regelbunden service med kontroll av 
skicket på vinschens olika delar och noggrannhet vid monteringen är 
väsentligt för säkerheten och vinschens funktion. 

När?  
1. Två eller fler gånger under seglingssäsongen Vinschen demonteras, 
rengöres och smörjes.
2. Efter varje seglingssäsong och före varje ny säsong
Alla våra vinschar bör plockas isär helt och hållet, rengöras, kontrolleras 
noggrant avseende skador och smörjas. (se vår handbok om 
vinschservice, volym 11, finns att ladda ner från www.lewmar.com)

Rengöring utvändigt 
Kromade vinschar – tvätta trumman regelbundet med färskvatten 
och torka den torr med en trasa. Flytande kromrengöringsmedel 
utan slipmedel kan användas tillfälligt för borttagning av svår, fläckvis 
nedsmutsning. 
Aluminumvinschar – tvätta trumman regelbundet med färskvatten och 
torka den torr med en trasa. Använd inte polermedel eller slipande medel.
Rostfria stålvinschar – tvätta trumman regelbundet med färskvatten 
och torka den torr med en trasa. Flytande kromrengöringsmedel 
utan slipmedel kan användas tillfälligt för borttagning av svår, fläckvis 
nedsmutsning.

Vinschunderhåll
Samtliga komponenter skall tas loss och rengöras i fotogenbad vid dessa 
servicetillfälle. Om du inte har något fotogenbad kan du använda ett 
vanligt plastkärl och en gammal tandborste. Det kan t o m räcka med en 
bomullstrasa dränkt i fotogen eller liknande.  

Varning!
Vissa vinschar innehåller plastkomponenter som kan skadas vid 
rengöring med omlämpligt rengöringsmedel. Läs alltid tillverkarens 
riktlinjer innan du använder ett okänt rengöringsmedel. 

Smörjning
Spärrhakarna får aldrig smörjas med fett, eftersom de då kan fastna i sina 
fickor, vilket kan leda till att vinschen inte kan användas. Använd i stället 
en tunn motorolja vid smörjning. 
Vid smörjning av kugghjul och stryker du på ett tunt lager vinschfett. I 
annat fall kan överskottsfett pressas ut och hamna på fel platser, t ex i 
spärrhaksfickorna. 

Återmontering
Vinscharna skall återmonteras i omvänd ordning mot demonteringen. 
Kontrollera vinschens funktion omedelbart efter återmonteringen. 

Montering
Vinschar skall monteras på det sätt som beskrivs i vårt dokument B2189 
(levereras med varje vinsch och kan laddas ner från www.lewmar.com). 
Vinscharna är självdränerande, så dräneringshålen måste hållas fria från 
föroreningar. 

1. Topplatta 
2. Matararm
3. Knaster
4. Övre krona 
5. Lösgörarring
6. Nedre krona
7. Fjäder
8. Fjädersäte 
9. Huvudspindel
10. Trumma 

11. Rullager
12. Bricka
13. Kugghjulshylsa
14. Spärrhjul
15. Kugghjulsaxel
16. Centrumaxel
17. Spärrhaksfjäder
18. Spärrhake
19. Spärrkugghjul

Know your Winch

ü Correct û Wrong

Spärrkugghjul – spärrhakar
Kontrollera spärrhakarnas funktion enligt nedan när du monterat 
spärrkugghjulen. Felaktig montering kan leda till att vinschen går 
åt fel håll. Detta kan vara mycket riskabelt, så var noggrann när du 
återmonterar vinschen. 




