
Specifikationer  800 Serien 
   
   

Båtstorlek  6~9 m  
Motor Watt  600W 

Volt  12V  
Max arbetsbelastning  275 kg 

Normal arbetsbelastning  40 kg 
Hastighet In   19m/min. 
Hastighet Ut 800F  Fritt fall eller 22 m/min 

Effektförbrukning 
(normal) 

 16 amp 

Motortyp / Effekt  Magnetmotor / 74% 
Motor förbrukning In/Ut  700W / 300W 
Växeltyp / Effektivitet  Kuggväxel/ 92%~98% 

Kättingstorlek  8mm kort-länk 
8mm DIN766 
5/16" BBB 
5/16" G4 HT 

Linstorlek  12~14mm, (1/2"~9/16") treslagen lina 
Dimensioner (LxBxH)  304mm x 197mm x 153mm 

Vikt 800F  8.2kg 

 

Specifikationer  900 Serien 
   
  900EXPRESS 900MIGHTY 
Båtstorlek  8.4~12.6 m 8.4~13.5 m  
Motor Watt  700W 1100W 
Volt   12V              12V eller 24V  
Max arbetsbelastning  320 kg 500 kg 
Normal arbetsbelastning  50 kg 72 kg 
Hastighet In   30m/min. 18m/min. 
Hastighet Ut  900E  Fritt fall eller 36m/min. 
 900M  Fritt fall eller 19m/min. 
Effektförbrukning 
(normal) 

 25 amp(12V) eller 13 amp(24V) 

Motortyp / Effekt  Magnetmotor / 82% 
Motor förbrukning In/Ut  1100W / 450W 
Växeltyp / Effektivitet  kuggväxel / 92%~98% 
Kättingstorlek  8mm kort-länk 

8mm DIN766 
5/16" BBB 
5/16" G4 HT 

Linstorlek  12~14mm, (1/2"~9/16) treslagen lina 
Dimensioner (LxBxH)  304mm x 197mm x 153mm 
Vikt   9.2kg 

 

 

 

 

 

 

Det är viktigt att välja rätt storlek på Lina och Kätting för att Ankarspelet skall 
fungera ultimat. 

Se rekommendationer nedan: 

 

 

Kättinghjul R0156 för 6-7 mm kätting R0067 för 8 mm Kätting 
Avstånd i mm 37-43 mm 47-55 mm 
Lina 12 mm 12-14 mm 
 

Rekommendationer lina: 

 3-slagen ej löst tvinnad.( Ej för mjuk.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INSTALLATION 

Verktyg du behöver: 

Skruvdragare                          Skiftnyckel                                       Sticksåg 

                          

             Fil                              Stjärnskruvmejsel                        Tätmassa 

                             

 

 

 

 

 

 

1. Montera först en ankarrulle som passar ihop med båten och utrustningen. 

2. En pollare skall monteras mellan ankarrulle och spel för avlastning när ankring skett. 

 Alternativt om du använder kätting hela vägen skall en kättingstopp monteras för avlastning.. 

 

3. Se till att utrymmet under Ankarspelet är tillräckligt så att Lina/Kätting får plats.          
(Ca 40 cm djup rekommenderas för att förvara 30 meter lina.) Om fallhöjden blir för liten 
byggs linan upp och blockerar hålet. 

MONTERING AV ANKARSPEL 

1. Hitta den bästa placeringen för spelet. ( se skiss under) 

 

2. Fäst monteringsmallen med tape där du funnit den bästa placeringen. 

3. Borra 4 st 10mm hål för de genomgående skruvarna och ett hål för kabel . 



 

 

4. Såga därefter med en sticksåg upp hålet där Lina och Kätting skall passera, Alternativt 
kan 36 mm hålsåg användas . Fila till hålet så att onödigt slitage undviks. Lägg även 
tätningsmassa eller färg på kanten för att vatten inte skall tränga in. 

5. Montera skruvstängerna på spelet, lägg därefter på tätningsmassa runt kanten på 
spelet och på skruvarna. Skruva fast spelet ordentligt med brickor och muttrar. 

6. Montera kontrollpanelen, se till att undersidan av panelen är vattenskyddad. 

7. Koppla ihop Ankarspelet och kontrollpanelen till batteriet med 16mm² kabel.                                          
Håll kabeln så kort som möjligt, om kabeln blir för lång minskas kapaciteten på spelet och 
kan även påverka säkringen negativt. 

 

VIKTIGT: Koppla alltid in strömkällan till en huvudströmbrytare, ej direkt till 
batteriet. 

 

 

SÅ HÄR ANKRAR DU: 

1. Endast Ankarspel med Frifall: När ankaret skall fällas, vrid kontrollpanelen ” DOWN” en 
gång för att släppa ankaret (kopplingen står öppen) när ankaret har nått botten, vrid ”UP” 
för att låsa kopplingen.  

Du kan även välja att mata ut Lina/Kätting , vrid då ”Free Fall” knappen till ”OFF” med en 
skruvmejsel.   

*ANVÄNDER DU KÄTTING HELA VÄGEN FÅR FRIFALLSFUNKTIONEN 

 INTE ANVÄNDAS* 

2. Mata ut Lina/ Kätting 2~3 gånger vattendjupet för en bra ankring. 

 

3. För att undvika kroppskada ,se till att hålla Fingrar,kläder ,barn och hår borta när du 
använder ankarspelet. 

4. Se till att avlasta Ankarspelet efter ankring. Lina på pollare el. 
Avlastningsstropp Kätting= kättinglås                                                                                     

Lämna aldrig båten utan denna åtgärd. 

Låt inte båten ligga förtöjd i ankarspelet då detta utsätter ankarspelet för onödigt hög 
belastning och  slitage.          

 

 



1. Ankarspelet tillverkas med en fettsmord växellåda. Det behövs ingen extra smörjning .           
2. Spola av Ankarspelet med färskvatten efter varje användning .                                  
3. Se över elinstallation och tätningar med jämna mellanrum. 

Om fel uppstår på produkten, kontakta LOGGIN på tel 0304-677100 sänd eventuellt sedan 
varan till oss tillsammans med kopia av Garanti/Faktura .Vi kommer att undersöka 
produkten kostnadsfritt. Kostnader för frakt och borttagning från båt betalas av ägaren. 

Garantin täcker inte fel som uppstått på grund av att produkten används på sådant sätt 
som den ej är avsedd för,korrosion, normalt slitage, färgförändringar, felaktigt 
användande, felaktig installation, bristande underhåll, förändringar av produkten , 
användning som överstiger produktens prestanda eller användningsområde.                 
Om produkten konrolleras av felaktiga manöverkontroller och/eller installation av felaktiga 
säkringar .                                                                                                             

1. Prioritera säkerheten först, låt inte barn och oerfarna personer använda spelet. 
Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella skador,förlust av egendom eller skada som 
orsakas av felaktig användning.                                                                                    
2. Återbetalning av vara omfattar inte renovering  av båt. 

Garantitiden är 2 år på Horisontella spel med Frifall , 3 år på Vertikala spel, Capstan och 
710H 1. Garantin gäller endast under förhållanden vid normal drift, underhåll och utan 
ändring av produkten. Garantin täcker fabrikationsfel. 

LYCKA TILL MED ERT NYA ANKARSPEL   

 

 

 

 

UNDERHÅLL AV ANKARSPELET 

VIKTIG INFORMATION 

GARANTIVILLKOR 

 

 

 

 

*= PULSNING,vrid på kontrollpanalen och släpp efter ~2 sek .Upprepa denna manöver 
tills ankaret är uppe 

9. Ankarspelet är inte gjort för kontinuelig drift längre än 20 minuter under belastning. 
Gör ett uppehåll på 20-30 min efter varje lång användning. 

När Ankaret skall dras upp är det viktigt att hjälpa till med båtmotorn och inte dra sig 
fram till ankringsplatsen endast med ankarspelet. Tillämpa gärna pulsning* för att inte 
överbelasta spelet 

8. När ankaret inte används se till att strömmen är bruten och att ankaret är 
säkrat i båten. Detta för att förhindra ofrivillig ankring. 

 

 

7.Om ankaret har fastnat avlasta och använd båtens motor för att dra loss ankaret . 

Glöm inte att lägga loss Avlastningen innan ankaret dras upp. 

Dra sedan upp ankaret, pulsa* upp den sista biten  

 

 


