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V-Bommen är patent och varumärkesskyddad

Säker hantering av V-Bommen med vinschanordning

___________________________________________________________________________
Tillverkare: Wilén Marin AB Tel: 0523 488 44
info@wilenmarin.se

Spara informationen för framtida bruk

VARNING
Allvarliga klämskador kan ske om V-Bommen hanteras felaktigt och eller om
vinschanordningen tippar.
För att förhindra att vinschanordningen tippar eller kommer ur sitt läge måste den vid varje
tillfälle förses med lämpligt placerade fästpiggar och i förekommande fall lämplig
fästanordning.
Den som manövrerar vinschanordningen ansvarar för att nödvändiga säkerhetsåtgärder är
vidtagna.
Kontakta leverantören vid eventuella frågor som rör produkten och dess hantering.

Säker hantering: Var alltid minst 2–3 personer vid manövrering av vinschanordningen.
Tips: Använd hjälm, skyddsskor och flytväst.

Säker hantering: Använd schackel alt. lyftkrok med spärr, inte öppna krokar.
Varning: Risk att vinschanordningen lossnar vid felaktig förankring.

Tips: Verktyg som behövs är fasta nycklar 16, 17, 19 och skiftnyckel.
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V-Bommen
V60 (6 m)

Art.nr. 920166

V80 (8 m)

Art.nr. 920168

Vinschanordning med tillbehör
Vinschanordning, fästpiggar (1) och fästanordning (3) ingår.

1.
2.
3.
4.
5.

Fästpiggar (V & H)
Stödskenor (2 st)
Fästanordning
Mothåll med schackel
Kätting med lyftögla och tamp
• Lyftögla
• Schakel
6. Säkerhetslina med skothake
• Skothake
• Schackel
• Brandhake

Art. nr. 920170

Art. nr. 920171
Art. nr. 920172
Art. nr. 920173
Art. nr. 920174
Art. nr. 920175
Art. nr. 920176
Art. nr. 920177
Art. nr. 920178
Art. nr. 920179
Art. nr. 920180
Art. nr. 920181
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Exempel på placering av vinschen vid olika typer av bryggor/pontoner
Lämplig placering av vinschanordningen vid bryggan är beroende av bryggans konstruktion
och beskaffenhet. Nedan följer instruktioner vid olika typer av bryggor/pontoner. Om någon
del av vinschanordningens stödben hamnar utanför bryggan skall nödvändig
fastsättning/förankring ske i bryggan.

Betongponton med luftspalt mellan pontonen och träfendern.
Vinschanordningen placeras mitt för bommen, fästpiggarna (2st) placeras mellan pontonen
och träfendern. Fästpiggarna kan behöva flyttas i sidled på stödbenen om plats mellan
pontonen och träfendern saknas. Eftersträva största möjliga avstånd mellan fästpiggarna.

Vid avslutningsbommar placeras vinschanordningen mitt för bommen, fästpiggarna (2st)
placeras mellan pontonen och träfendern. Fästpiggen som hamnar utanför pontonen flyttas
inåt på stödbenen. Eftersträva största möjliga avstånd mellan fästpiggarna. Det inre
stödbenet förankras mellan pontonen och träfendern (undersidan) med hjälp av
fästanordningen.
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Träbryggor och betongpontoner utan luftspalt mellan pontonen och
träfendern.
Vinschanordningen placeras mitt för bommen, fästpiggarna (2st) placeras ca 100 mm från
kanten. Två 14 mm borrhål tas upp i träbryggan alt. i träfendern. På betongpontoner kan
fästpiggarna behöva flyttas i sidled på stödbenen för att ha stöd från betongkanten.
Eftersträva största möjliga avstånd mellan fästpiggarna.

Vid avslutningsbommar placeras vinschanordningen mitt för bommen, fästpiggarna (2st)
placeras ca 100 mm från kanten. Två 14 mm borrhål tas upp i träbryggan alt. i träfendern.
Fästpiggen som hamnar utanför pontonen flyttas inåt på stödbenen. Eftersträva största
möjliga avstånd mellan fästpiggarna. Det inre stödbenet förankras i träbryggan alt.
träfendern med hjälp av fästanordningen, alt. bricka/Fransk träskruv.
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Träbrygga och betongkaj med lågt placerad träfender.
Vinschanordningen placeras mitt för bommen, fästpiggarna (2st) placeras mot
träbryggan/betongkajen och kompletteras med stödskena (2st). Fästpiggarna /stödskenorna
kan behöva flyttas i sidled på stödbenen för att få ordentligt stöd mot kanten. Eftersträva
största möjliga avstånd mellan fästpiggarna.
Varning: Om träbryggan/betongkajen lutar ut mot vattnet kan ytterligare förankring krävas.

Felaktigt placerad Vinschanordning.
Varning: Risk att vinschanordningen välter.
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V-Bommen

Specifikationer

V60

V80

Längd:
Bredd vid bas:
Profil:
Flottör:
Vikt:

6,0 m
1,2 m
100x60x3
1 x 150 L
80 kg

8,0 m
1,65m
100x100x3
1 x 150 L
120 kg

A Minsta djup från infästningspunkten:

1,85 meter

2,3 meter

B Maximal höjd ponton utan distansanordning:

1,2 meter

1,7 meter

C Distansanordning krävs vid kaj eller
ponton med höjd över:

1,2 meter

1,7 meter

D Avstånd till distansanordning/mothåll:

0,85 meter

0,85 meter

E Rek. Minsta avstånd till mothåll:

0,5 meter

0,5 meter

Trä / Betongponton med max. höjd B.
V-Bommen hanteras utan distansanordning.
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Kaj och Trä / Betongponton med höjd C.
V-Bommen hanteras med distansanordning.

Kaj, brygga på stolpar, ”öppen konstruktion”.
Ett mothåll anpassas så att avståndet E uppnås.

V-Bommarna kan placeras med minst 220 mm förskjutning längs bryggan.
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Upptagning av V-Bommen
Vinschanordningen placeras mitt för bommen, fästpiggarna (2st) placeras enligt ovan
nämnda principer beroende på underlaget. Fästpiggarna kan behöva flyttas i sidled på
stödbenen och i förekommande fall även stödskenor (2st). Eftersträva största möjliga
avstånd mellan fästpiggarna respektive stödskenorna.
O.B.S. Vid avslutningsbommar placeras vinschanordningen mitt för bommen. Det inre
stödbenet förankras enligt tidigare instruktioner för vinschanordningen. Se sidorna 6, 7 och
8.
Mothållet till vinschanordningens övre fästpunkt placeras rakt bakom i bommens tänkta
förlängning (+/- 10 grader). Ett spännband placeras mellan vinschanordningen och mothållet
med hjälp av schackel alt. lyftkrokar med spärr. Se sidan 2.

Spänn därefter upp spännbandet så att det är spänt men inte rubbar vinschanordningen ur
sitt läge.

Vinschanordningens nedre stödrulle fälls ut. Fäst lyftkättingens lyftkrok (alt. schackel) på en
av bommens inre förtöjningsöglor (höger) och andra änden i vinschens lyftkrok med hjälp av
schacklet. Kättingens lösa ända som är försedd med en tamp, fästs med fördel på samma
sida i bryggan. Sträck upp kättingen. Vinschens lyftkrok bör nu hamna ca 20 cm ut från
vinschen, justera i annat fall schacklets placering på kättingen.
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Vinscha upp bommen så att flottören höjs 10-15 cm över sitt normala flytläge.
Kontrollera att vinschanordningen fortfarande står stabilt på underlaget i sitt tidigare läge.
Det bakre stödbenet kan nu ha höjts 5-10 cm från underlaget vilket är helt normalt.
Ta bort de två muttrarna och brickorna från bommens översida.

Fäll sedan ner bommen i vattnet med hjälp av vinschen.

Vinschanordningens nedre stödrulle fälls in.
Lossa kättingen från lyftkroken och låt den hänga i tampen ner i vattnet vid sidan av
bommen.
Förflytta och fäst därefter vinschens lyftkrok till förtöjningsöglan som är placerad mitt på
bommen, med hjälp av en arbetsbåt.
Tips: För enstaka V-bommar kan en lina dras till förtöjningsöglan, innan båten tas upp och
bommen hanteras, enligt beskrivning på sidan 13.
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Bommen vinschas upp till vertikalt läge.
Säkerhetslinan sätts fast i samma mothåll som vinschanordningens spännband och fästs i sin
andra ände i den mittre förtöjningsöglan på bommen och justeras så att bommen lutar
något ut från bryggan. Lyftkroken kopplas från förtöjningsöglan och vinschanordningen
flyttas bort från bommen.

Därefter fälls bommen ner över bryggan.
Tips: Lägg plankstumpar mellan bommen och underlaget för att skydda bommen från
onödigt slitage.
Bommen görs fast mot underlaget vid flottören.

Varning: Gå aldrig ut på den del av V-bommen som ligger utanför bryggan innan du har
försäkrat dig om att den är väl fastgjord vid flottören.
Kätting, säkerhetslina och mothåll demonteras.
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Tips för upptagning av enstaka V-bommar:
För att slippa förflytta och fästa vinschens lyftkrok till förtöjningsöglan med hjälp av en
arbetsbåt, kan en lina (min 12 mm diameter) i förväg dras ut till förtöjningsöglan, innan
båten tas upp och bommen hanteras (se bild). Vid upptagning av bommen dras vinschens
lyftkrok ut till förtöjningsöglan och linan surras fast i bommens bryggfäste. Därefter kan
bommen vinschas enligt ovanstående beskrivning.

Sjösättning av V-Bommen
Varning: Gå aldrig ut på den del av V-bommen som ligger utanför bryggan innan du har
försäkrat dig om att den är väl fastgjord i underlaget vid flottören.
Fäst lyftkättingens lyftkrok, (alt. schackel) på en av bommens inre förtöjningsöglor (höger).
Kättingens lösa ända som är försedd med en tamp, fästs med fördel på samma sida i
bryggan.
Mothållet till vinschanordningens övre fästpunkt placeras intill bommen eller rakt bakom i
bommens förlängning (+/- 10 grader).
Ett spännband placeras mellan vinschanordningens övre fästpunkt och mothållet med hjälp
av schackel alt. lyftkrokar med spärr. Se sidan 2.
Fäst säkerhetslinans fasta sida i förtöjningsöglan som är placerad mitt på bommen och den
justerbara sidan i mothållet.
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Lyft upp bommen och justera säkerhetslinan (minst 2 personer) så att bommen lutar något
ut från bryggan.
Vinschanordningen placeras nu mitt för bommen, fästpiggarna (2st) placeras enligt ovan
nämnda principer beroende på underlaget. Fästpiggarna kan behöva flyttas i sidled på
stödbenen och i förekommande fall även stödskenor (2st). Eftersträva största möjliga
avstånd mellan fästpiggarna respektive stödskenorna.
O.B.S. Vid avslutningsbommar placeras vinschanordningen mitt för bommen. Det inre
stödbenet förankras enligt tidigare instruktioner för vinschanordningen. Se sidorna 5, 6 och
7.
Spänn därefter upp spännbandet så att det är spänt men inte rubbar vinschanordningen ur
sitt läge.
Vinschens lyftkrok kopplas på den mittre förtöjningsöglan och säkerhetslinan avlastas med
hjälp av vinschen.
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Koppla bort säkerhetslinan och vinscha därefter ner bommen i vattnet.

Vinschens lyftkrok tas bort från förtöjningsöglan, med hjälp av arbetsbåt.
Tips: För enstaka V-bommar kan säkerhetslinan användas för att lossa vinschens lyftkrok
utan båt, enligt beskrivning nedan.
Vinschens lyftkrok kopplas till lyftkätting och bommen vinschas upp ur vattnet så att
flottören höjs 10-15 cm över sitt normala flytläge.

Kontrollera att vinschanordningen fortfarande står stabilt på underlaget i sitt tidigare läge.
Det bakre stödbenet kan nu ha höjts 5–10 cm från underlaget vilket är helt normalt.
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Montera de två muttrarna och brickorna på bommens översida.

Avlasta vinschen så att kättingen kan tas bort från förtöjningsöglan.

Tips för sjösättning av enstaka V-bommar:
För att slippa ta bort vinschens lyftkrok från förtöjningsöglan med hjälp av en arbetsbåt, kan
säkerhetslinan användas enligt följande.
Säkerhetslinans fasta skothake förses med ett schackel. Brandhaken förses med en lina (5 m)
och kopplas till skothakens sprint.
Vinschens lyftkrok kopplas på schacklet och säkerhetslinan avlastas med hjälp av vinschen.
Koppla bort säkerhetslinan från mothållet och vinscha därefter ner bommen i vattnet. När
vinschvajern är avlastad kopplas brandhaken bort från förtöjningsöglan genom att dra i linan
till skothakens sprint.
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