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motor
special

båtmotor
Special Nr 1 • 2016 • 74:90 kr  

(Nok 84:90, € 8:50)

allt om 
propellrar
tips för propellerbyte

serva snurran  
Bättre fart på jollen

Byt Bälg  
varken svårt eller dyrt

+  rensa kylkanalerna 
+  Kompressionstest

+  Felsökning till sjöss
+  montera bränslefilter

+  Byt impeller
+serva drevet

och lite till...
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Erlandsons Brygga
Tryckimpregnerad flytbrygga med landgång. Brygga: 4 x 2 meter, Landgång: 4 x 1 meter. Finns 
för avhämtning i Solna eller Västervik Bärighet: 720 kg. (art.nr 00650) 14.995:-

Bryggfender
Kan monteras på såväl brygga som Y-bom. Tillverkad av PVC. Ventil av mässing.  
Vit eller marinblå. (art.nr 05675, -77) 595:-

Boj
Uppblåsbar. Orange PVC. Galvaniserad ten.  
Luftventil av mässing.  
12 kg  (art.nr 08614) 425:- 328:- 
30 kg  (art.nr 08615) 615:- 468:- 
60 kg (art.nr 08616) 795:- 588:- 
100 kg (art.nr 08617) 975:- 748:-

B-ring
Bojankare i rostskyddsmålat stål. 
Kätting används med fördel mellan B-ring och boj! 
Rekommendationstabell finns i katalogen. 
25 kg (art.nr 02491) 998:-  
40 kg (art.nr 02492) 1.598:- 1.248:- 
70 kg (art.nr 02494) 2.498:- 1.988:-

Bryggstege uppfällbar
Uppfällbar bryggstege i varmgalvaniserat stål. 
4 steg i trä. Längd från bryggan 950 mm. 
(art.nr 01014) 1.595:-

Livboj
Livboj försedd med reflexer. Färg vit eller 
orange. (art.nr 06695, 06696) 398:-

Fågelskrämman OWL
Ufven rör på huvudet när det 
blåser! (art.nr 01893) 248:-

Fender
Vit fender tillverkad i PVC. Luftventil av mässing.  
Vit med svarta ändar. Tillverkad i Holland.
Korf2 ø120x420 mm (08600) 95:-  
Korf3 ø150x600 mm (08601) 124:- 108:- 
Korf4 ø190x680 mm (08602) 164:- 144:- 
Korf6 ø250x800 mm (08603) 274:- 244:-

Fenderskydd
Tillverkat i UV-stabiliserat  
material. För Majonifendrar.  
Marinblå.
Korf2 (art.nr 08790) 225:- 178:- 
Korf3 (art.nr 08793) 235:- 198:- 
Korf4 (art.nr 08794) 255:- 198:- 
Korf6 (art.nr 08797) 355:- 298:- 
Korf7 (art.nr 08798) 445:- 368:-

Plattfender
Smidig fender för trånga hamnar!  
Tillverkad i skumplast.
500x200x50 mm (08658) 175:- 138:-
600x300x80 mm (08660) 258:- 198:-

Förtöjningsboj TM
Förtöjningsboj tillverkad av rotationsgjuten polyetylen  
med väl tilltagen tjocklek och fyllda med EPS skum.
60 L  (art.nr 16000) 1.395:- 1.095:- 
120 L  (art.nr 16001) 1.995:- 1.595:-

Båtshake Maffioso
Rejäl, teleskopisk båtshake i aluminium och 
nylon. (art.nr 06628) 148:-

Mr Mooring
Perfekt för at tränga upp dom fast förtöjnings-
linor när man lämnar hemmahamnen.  
Längd: 950 mm. Säljes parvis. (01625) 368:-

LionProtect Gelcoat 250 ml
LionProtect har utvecklat nästa generation 
båtvårdsprodukter som ersätter vax och polish. 
Rengör, rubbar, polerar och skyddar. Allt i ett 
moment. 250 ml. (art.nr 22402) 248:-
Gelcoat Sealing 1 lit (22350) 795:- 629:-

Nautical Antfouling
Hård kopparbaserad bottenfärg.  
Finns i färgerna: Vit, blå, svart, röd, grön. 
0,75 (art. 20350,-52,-54,-56,-63,-65) 279:-* 
2,5 (art. 20351,-53,-55,-57,-64,-66)  799:-*

*Nettopris

Cruiser® One 
Polerande kopparbaserad bottenfärg.  
Finns i färgerna: Vit, blå, röd eller svart. 
0,75 (art. 21032, -34, -36, -38) 265N 
2,5 (art. 21033, -35, -37, -39) 595N 579:-

Hard Racing Copper
Hård kopparbaserad bottenfärg.  
Finns i färgerna: Vit, svart, blå eller röd. 
0,75 (art. 21851, -53, -55, -57, -61) 245:-* 
2,5 (art. 21852, -54, -56, -58, -62)  740:-*

*Nettopris

Borste standard
Teleskopiskt skaft Färg: Blå borst,  
svart handtag (art.nr 22317) 228:-

Polermaskin 1200W
Kraftig och robust polermaskin med ergo-
nomisk design. Variabelt varvtal 600-3000 
rpm. Polertallrik ø 185 mm. Levereras i väska 
av  slagtålig plast med en polerhätta och en 
lammullshätta. (art.nr 20300) 695:-

Däcksförskruvning rostfri AISI316
Däcksförskruvning för sugtömning av toalett- 
avfall. Tillverkat rostfritt stål AISI316. 
 EN ISO 8099:2000. (art.nr 04746) 469:-

Septiktank
Tillverkad i rostfritt stål.
Avfall in och ut ø 38 mm, 
avluftning ø 19 mm 
24 liter (art.nr 04261) 1.395:-
Mått: 300 x 400 x 200
40 liter (art.nr 04241) 1.695:- 1.250:-
Mått: 500 x 400 x 200
56 liter (art.nr 04269) 1.995:- 1.495:-
Mått: 700 x 400 x 200  

Båt-WC
Manuell spolning. Vatten in ø 19 mm, 
avlopp ut ø 38 mm. (art.nr 04230)  1.195:-
Båt-WC stor. (art.04208) 1.595:- 1.195:-

Båt-WC Lite Flush 12V
Tystspolande toalett med ett stilrent utseende. 
Låg vikt och skal och lock av plast, innerskålen 
är av porslin. Identisk hålbild med äldre 
Jabscotoaletter. Mjukstängande lock. Snål- 
spolande 1.2 lit/spolning. Fotkontakt för  
spolning. (art.nr 04227)  5.490N

Septiktank i plast 50 liter
Septiktank tillverkad i polyeten. Förberedd med 
4 st ø 19 mm inlopp och 4 st ø 38 mm utlopp.
Anslutningar säljes separat! Anpassad för 
tömningspump 04450. (art.nr 04349) 1.145:-

Solcellspanel std
36 högeffektiva polykristallina celler.  
Högtransparent härdat glas, ram av anodiserad aluminium.
25W  592 x 357 x 30  (art.nr 06042) 435N 395:-  
50W  675 x 534 x 30  (art.nr 06044) 785N 695:- 
80W  1209 x 514 x 30 (art.nr 06046) 1.165N 965:- 
100W  1062 x 675 x 30 (art.nr 06047) 1.445N 1.435:-

Solcellspanel Vikbar
Högeffektiv, ihopfällbar solcellspanel med  
monokristallina celler. Solcellerna är monterade på  
kraftigt tyg. Levereras med: 2 m fast kablage med  
fast kontakter till regulator, 3 m förlängningskabel  
med kontakter i båda ändar, 1 m förlängningskabel  
med kontakt i ena änden och lösa kablar i den andra.
50W  745 x 655 x 5  (art.nr 05753) 1.780N 1.695:-  
100W  1490 x 655 x 5  (art.nr 05754) 3.480N 3.195:-
10A Regulator Plug in (art.nr 05756) 369:- 295:-

Regulator MPPT 10A
Regulator med MPPT-teknik, ökar laddningen 
med 10-35% jämfört med ”vanliga” regulatorer. 
Försedd med: överladdnings-, överbelastnings- 
och kortslutningsskydd. (art.nr 06050) 995N

Batteriövervakning BM-1
Instrument för övervakning av batteriet. Visar 
laddning, förbrukning, totalförbrukning och 
batteristatus. Levereras med mätshunt för 
förbrukning samt 5 m kabel. 110x110 mm 
(art.nr 05008) 1.695N

Baystar Compact
Komplett hydrauliskt styrsystem för motorer < 150 Hk.  
Levereras inkl. pumpcylinder, 2x20’ nylonslang, 2 lit olja. (art.nr 96621) 5.790:-

Bogpropeller 4,2Hk/55 kP.
6-bladig propeller för tystare gång. 12V. 55 kP dragkraft.  
(art.nr 07042) 13.990:-
Glasfibertunnel
ø 150 mm x 750 mm (art.nr 07047) 790N

Ankarspel LEWMAR Pro-Fish 1000 PB
Frifallsspel med dragkraft på 454 kg. För ø 14 mm blyad ankarlina.  
Levereras komplett med fjärrkontroll, motor/växelhus, däcksenhet i en kompakt enhet.  
Levereras med manöverpanel, säkring och kontaktor. Tillverkat av rostfritt stål.  
För båtar 6 - 12 meter (art.nr 12325) 14.550:-

11.995:-
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Erlandsons Brygga
Tryckimpregnerad flytbrygga med landgång. Brygga: 4 x 2 meter, Landgång: 4 x 1 meter. Finns 
för avhämtning i Solna eller Västervik Bärighet: 720 kg. (art.nr 00650) 14.995:-

Bryggfender
Kan monteras på såväl brygga som Y-bom. Tillverkad av PVC. Ventil av mässing.  
Vit eller marinblå. (art.nr 05675, -77) 595:-

Boj
Uppblåsbar. Orange PVC. Galvaniserad ten.  
Luftventil av mässing.  
12 kg  (art.nr 08614) 425:- 328:- 
30 kg  (art.nr 08615) 615:- 468:- 
60 kg (art.nr 08616) 795:- 588:- 
100 kg (art.nr 08617) 975:- 748:-

B-ring
Bojankare i rostskyddsmålat stål. 
Kätting används med fördel mellan B-ring och boj! 
Rekommendationstabell finns i katalogen. 
25 kg (art.nr 02491) 998:-  
40 kg (art.nr 02492) 1.598:- 1.248:- 
70 kg (art.nr 02494) 2.498:- 1.988:-

Bryggstege uppfällbar
Uppfällbar bryggstege i varmgalvaniserat stål. 
4 steg i trä. Längd från bryggan 950 mm. 
(art.nr 01014) 1.595:-

Livboj
Livboj försedd med reflexer. Färg vit eller 
orange. (art.nr 06695, 06696) 398:-

Fågelskrämman OWL
Ufven rör på huvudet när det 
blåser! (art.nr 01893) 248:-

Fender
Vit fender tillverkad i PVC. Luftventil av mässing.  
Vit med svarta ändar. Tillverkad i Holland.
Korf2 ø120x420 mm (08600) 95:-  
Korf3 ø150x600 mm (08601) 124:- 108:- 
Korf4 ø190x680 mm (08602) 164:- 144:- 
Korf6 ø250x800 mm (08603) 274:- 244:-

Fenderskydd
Tillverkat i UV-stabiliserat  
material. För Majonifendrar.  
Marinblå.
Korf2 (art.nr 08790) 225:- 178:- 
Korf3 (art.nr 08793) 235:- 198:- 
Korf4 (art.nr 08794) 255:- 198:- 
Korf6 (art.nr 08797) 355:- 298:- 
Korf7 (art.nr 08798) 445:- 368:-

Plattfender
Smidig fender för trånga hamnar!  
Tillverkad i skumplast.
500x200x50 mm (08658) 175:- 138:-
600x300x80 mm (08660) 258:- 198:-

Förtöjningsboj TM
Förtöjningsboj tillverkad av rotationsgjuten polyetylen  
med väl tilltagen tjocklek och fyllda med EPS skum.
60 L  (art.nr 16000) 1.395:- 1.095:- 
120 L  (art.nr 16001) 1.995:- 1.595:-

Båtshake Maffioso
Rejäl, teleskopisk båtshake i aluminium och 
nylon. (art.nr 06628) 148:-

Mr Mooring
Perfekt för at tränga upp dom fast förtöjnings-
linor när man lämnar hemmahamnen.  
Längd: 950 mm. Säljes parvis. (01625) 368:-

LionProtect Gelcoat 250 ml
LionProtect har utvecklat nästa generation 
båtvårdsprodukter som ersätter vax och polish. 
Rengör, rubbar, polerar och skyddar. Allt i ett 
moment. 250 ml. (art.nr 22402) 248:-
Gelcoat Sealing 1 lit (22350) 795:- 629:-

Nautical Antfouling
Hård kopparbaserad bottenfärg.  
Finns i färgerna: Vit, blå, svart, röd, grön. 
0,75 (art. 20350,-52,-54,-56,-63,-65) 279:-* 
2,5 (art. 20351,-53,-55,-57,-64,-66)  799:-*

*Nettopris

Cruiser® One 
Polerande kopparbaserad bottenfärg.  
Finns i färgerna: Vit, blå, röd eller svart. 
0,75 (art. 21032, -34, -36, -38) 265N 
2,5 (art. 21033, -35, -37, -39) 595N 579:-

Hard Racing Copper
Hård kopparbaserad bottenfärg.  
Finns i färgerna: Vit, svart, blå eller röd. 
0,75 (art. 21851, -53, -55, -57, -61) 245:-* 
2,5 (art. 21852, -54, -56, -58, -62)  740:-*

*Nettopris

Borste standard
Teleskopiskt skaft Färg: Blå borst,  
svart handtag (art.nr 22317) 228:-

Polermaskin 1200W
Kraftig och robust polermaskin med ergo-
nomisk design. Variabelt varvtal 600-3000 
rpm. Polertallrik ø 185 mm. Levereras i väska 
av  slagtålig plast med en polerhätta och en 
lammullshätta. (art.nr 20300) 695:-

Däcksförskruvning rostfri AISI316
Däcksförskruvning för sugtömning av toalett- 
avfall. Tillverkat rostfritt stål AISI316. 
 EN ISO 8099:2000. (art.nr 04746) 469:-

Septiktank
Tillverkad i rostfritt stål.
Avfall in och ut ø 38 mm, 
avluftning ø 19 mm 
24 liter (art.nr 04261) 1.395:-
Mått: 300 x 400 x 200
40 liter (art.nr 04241) 1.695:- 1.250:-
Mått: 500 x 400 x 200
56 liter (art.nr 04269) 1.995:- 1.495:-
Mått: 700 x 400 x 200  

Båt-WC
Manuell spolning. Vatten in ø 19 mm, 
avlopp ut ø 38 mm. (art.nr 04230)  1.195:-
Båt-WC stor. (art.04208) 1.595:- 1.195:-

Båt-WC Lite Flush 12V
Tystspolande toalett med ett stilrent utseende. 
Låg vikt och skal och lock av plast, innerskålen 
är av porslin. Identisk hålbild med äldre 
Jabscotoaletter. Mjukstängande lock. Snål- 
spolande 1.2 lit/spolning. Fotkontakt för  
spolning. (art.nr 04227)  5.490N

Septiktank i plast 50 liter
Septiktank tillverkad i polyeten. Förberedd med 
4 st ø 19 mm inlopp och 4 st ø 38 mm utlopp.
Anslutningar säljes separat! Anpassad för 
tömningspump 04450. (art.nr 04349) 1.145:-

Solcellspanel std
36 högeffektiva polykristallina celler.  
Högtransparent härdat glas, ram av anodiserad aluminium.
25W  592 x 357 x 30  (art.nr 06042) 435N 395:-  
50W  675 x 534 x 30  (art.nr 06044) 785N 695:- 
80W  1209 x 514 x 30 (art.nr 06046) 1.165N 965:- 
100W  1062 x 675 x 30 (art.nr 06047) 1.445N 1.435:-

Solcellspanel Vikbar
Högeffektiv, ihopfällbar solcellspanel med  
monokristallina celler. Solcellerna är monterade på  
kraftigt tyg. Levereras med: 2 m fast kablage med  
fast kontakter till regulator, 3 m förlängningskabel  
med kontakter i båda ändar, 1 m förlängningskabel  
med kontakt i ena änden och lösa kablar i den andra.
50W  745 x 655 x 5  (art.nr 05753) 1.780N 1.695:-  
100W  1490 x 655 x 5  (art.nr 05754) 3.480N 3.195:-
10A Regulator Plug in (art.nr 05756) 369:- 295:-

Regulator MPPT 10A
Regulator med MPPT-teknik, ökar laddningen 
med 10-35% jämfört med ”vanliga” regulatorer. 
Försedd med: överladdnings-, överbelastnings- 
och kortslutningsskydd. (art.nr 06050) 995N

Batteriövervakning BM-1
Instrument för övervakning av batteriet. Visar 
laddning, förbrukning, totalförbrukning och 
batteristatus. Levereras med mätshunt för 
förbrukning samt 5 m kabel. 110x110 mm 
(art.nr 05008) 1.695N

Baystar Compact
Komplett hydrauliskt styrsystem för motorer < 150 Hk.  
Levereras inkl. pumpcylinder, 2x20’ nylonslang, 2 lit olja. (art.nr 96621) 5.790:-

Bogpropeller 4,2Hk/55 kP.
6-bladig propeller för tystare gång. 12V. 55 kP dragkraft.  
(art.nr 07042) 13.990:-
Glasfibertunnel
ø 150 mm x 750 mm (art.nr 07047) 790N

Ankarspel LEWMAR Pro-Fish 1000 PB
Frifallsspel med dragkraft på 454 kg. För ø 14 mm blyad ankarlina.  
Levereras komplett med fjärrkontroll, motor/växelhus, däcksenhet i en kompakt enhet.  
Levereras med manöverpanel, säkring och kontaktor. Tillverkat av rostfritt stål.  
För båtar 6 - 12 meter (art.nr 12325) 14.550:-

11.995:-

448:-

1.095:-
60 liter

328:-
12 kg

788:-
25 kg

1.395:-

348:-

178:-

85:-
Korf2

138:-
500x200x50 mm

98:- 335:-

195:-
22402

249:-
0,75 liter

490:-
Tunnel

395:-
25W

1.695:-
50W

Ostkust
Ostkust

Ostkust

Västkust

Västkust

188:-

548:-

375:-

4.990:-

895:-
50 liter

845:-
04230

795:- 1.548:-

5.290:-

7.990:-

9.995:-995:-
24 liter



motor
special

4   praktiskt båtägande SPECIAL NR 1, 2016

Motorbyte mellan gryning och skymning 40

Grundläggande propellerlära 47
Fixa impellerpumpen 52

Ny impeller säkrar färden 56
Allt om turbo 61
Byt turboaggregat 66
Drevskola del 1: Sköt om drevet 70

Drevskola del 2: Täta propelleraxeln 75
Drevskola del 3: Täta växelföraren 78

Drevskola del 4: Byt knutkors 80

Ledare 6

När servade du jollesnurran senast? 8
Rensa kanaler för bättre kylning 12

Byt bälg – behåll flytet 17
Kompressiontest avslöjar hälsan  20
Bättre gångläge med trimplan 22
Rädda hemfärden – felsök till sjöss 26

Snabb insats för att rädda dränkt motor 31
Nytt mot gammalt   34

Sila soppan – montera bränslefilter 37

I n n e h å l l



motor
special

   5praktiskt båtägandeSPECIAL NR 1, 2016

Vård och omsorg
 M arinmotorer är rätt speciella. Även 

om de har många likheter med Ot-
to-konstruktioner i stort så skiljer 

de ut sig. Det är inte bara i avseendet att de 
oftast hämtar sin kylning ur vattnet utan 
kanske främst när man tittar på gångtiden. 
Det är inte tiden de används som sliter på 
dem.

Att det är snudd på meningslös att enbart 
titta på timräknaren för att bedöma skicket 
har nog de flesta fått höra, men det är ändå 
lätt att glömma bort. Och med den kunska-
pen glöms lätt underhållet också…

Alla små, eller stora, marinmotorer ut-
kämpar en tuff kamp mot elementen och 
måste få den kärlek de så väl förtjänar. Ofta 
behöver det heller inte kosta så mycket tid 
eller pengar. Det viktiga är istället att det 
underhåller blir gjord med rätt intervall och 
innan förfallet gått för långt.

När jag säger att motorerna förtjänar lite 
kärlek så menar jag det. Många gånger har 
jag sett exempel på hur vanvårdade och 
gamla trotjänare mot alla odds levererat 
och tjänat sina herrar, trots igensatta filter, 
dålig olja och vatten i soppan.

Philip Pereira dos Reis
Chefredaktör

Alla små eller sto-
ra marinmotorer 
utkämpar en tuff 
kamp mot ele-
menten och måste 
få den kärlek de så 
väl förtjänar.
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 I  höstas kunde läsarna ansö-
ka om en gratis jollemotor-
service genom Praktiskt 

Båtägande. Vann gjorde Heinz 
Albrecht i Årsta i Stockholm. 
Hans sällan ompysslade tvåhäs-
tars Mariner med ett par decen-
nier på nacken har nu fått en 
fullständig genomgång av Mag-
nus Nordgren på Nordgren Ma-
rine Consulting i Vaxholm.

Utöver att det var länge sedan 
snurran fick några större om-
sorger så läckte den också ben-
sin. Alla slitdelar, packningar, 
impeller och propeller har bytts, 
rörliga delar och skruvar har 
smorts och oljan i växelhuset 
har bytts. Dessutom har motorn 
gjorts ordentligt ren, även inuti 
i till exempel förgasare och väx-

elhus. Tändsystemet fungerade 
bra och där har bara tändstiftet 
bytts. Impellern ramlade ut i 
småbitar och hade man fortsatt 
att köra med motorn hade den 
troligen skurit. Det är alltså bra 
att med jämna mellanrum titta 
till din jollemotor.

Att den läckte bensin berodde 
helt enkelt på att flottören hakat 
upp sig på grund av gamla av-
lagringar. Det löstes med isär-
tagning och urtorkning.

Det här är inget svårt jobb och 
din motor kommer att leva 
mycket längre om du tittar till 
den regelbundet. Impellern bör 
du byta åtminstone var tredje år. 

Sprängskiss till din motor kan 
du ofta hitta på tillverkarens 
webbsida.

Några tips från proffset:
Tänk igenom noga i förväg vad 

du ska göra innan du börjar och 
beställ packningar och slitdelar. 

Lägg delarna i den ordning du 
demonterar dem så blir det lät-
tare att komma ihåg när du ska 
sätta ihop motorn igen. Särskilt 
viktigt på till exempel förgasare.

Använd vattenfast fett när du 
monterar ihop delarna.

Ta det försiktigt med alla bul-
tar och skruvar, har de suttit länge 
och ärgat fast går de lätt av.

Ofta får inte släpjollens motor särskilt 
mycket omsorger, den ska bara fungera 
när den behövs, däremellan glöms den 
ofta bort. Här går vi igenom en ordentlig 
service på din lilla utombordare.
TexT och foTo Lars Guditz

tidsåtgång
cirka 4 timmar om reserv-

delarna finns på plats.

Kostnad
Packningar, propeller, of-
feranod, impeller, tänd-

stift m.m. cirka 2 400 kro-
nor.

svårighetsgrad
Tämligen enkelt om inte 
delarna är fastrostade.

Verktyg
Skruvmejslar, fasta nyck-
lar, plattång, avbitartång.

Projektet  
i korthet

Stor Service  
på liten motor

Även till en liten motor blir det ganska många delar när man gör service.

Byt propeller om den gamla har tappat bitar. Obalansen ger dålig fram-
drivning och är skadlig för lager och växlar.

En gammal impeller torkar och 
spricker sönder, den här gör inte 
längre någon större nytta och mo-
torn blir i stort sett utan kylning. 
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Heinz Albrecht vann en service 
av sin gamla jollemotor och 
fick tillbaka den i nyskick. 

Stor Service  
på liten motor
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Motorn är en tvåtakts tvåhästars 
Mariner med ett par decennier på 
nacken som inte har servats på 
länge.

Alla kåpor skruvas av. Komplettera 
gärna med saknade skruvar när du 
sätter ihop det igen.

Spindelväv och skräp har samlats 
under kåporna. Elledningarna 
kollas.

Eftersom motorn läcker bensin 
tankas den upp för att se var läckan 
är, och den visar sig vara i förga-
saren. 

Reglagen lossas för att komma 
åt förgasaren, och förgasaren tas 
sedan loss.

Flottörhuset lossas. Flottörhuset har ofta en hel del 
föroreningar som ska torkas ur. 

Flottörens funktion kollas och vid 
behov ska den göras ren. Flot-
törnålen tas ut för att rengöras 
och kontrollera att spetsen inte är 
skadad. Är den skadad så tätar den 
inte och måste bytas ut.

Genom att blåsa i förgasaren kan 
man kontrollera att flottören verkli-
gen stänger ventilen. 

Axeln till chokereglaget är böjd och 
byts ut.

Är tändstiftet gammalt är det lika 
bra att byta, annars kan du nöja dig 
med att putsa och justera.

Nya packningar sätts i och förgasa-
ren monteras.

Byter du ut slangklämmorna mot 
buntband ska de vara av den nedre 
typen. 

Oljan i växelhuset tappas ur, kolla 
om det verkar finnas vatten i oljan. 
Troligen är det i så fall propellerax-
eltätningen som är slut.

Bultarna som håller fast växel-
huset tas bort, de håller också 
offeranoden. Växelhuset dras ut 
med drivaxeln.
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Antiventilationsplattan tas bort, 
drivaxeln dras ur vilket ger åtkomst 
till impellern på den här motorn. 
Löstagbar antiventilationsplatta är 
inte vanligt, inte heller att drivaxeln 
måste tas ur för att göra impel-
lerbyte.
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Eftersom växelhuset var otätt tas 
drev och propelleraxel ur och huset 
görs rent.

Drev, axlar och lager kontrolleras 
så att de inte har tagit skada av 
vattnet.

Impellerhuset görs rent och tät-
ningarna byts. 

Ny impeller monteras, den kan 
smörjas med till exempel vaselin 
eller impellerfett och axeln monte-
ras ihop med växelhuset.

Ny propelleraxeltätning monteras och växelhuset sätts igen med pack-
ningslim som extra säkerhet. 

Var noga med att kylvattenröret 
passas in rätt vid monteringen av 
drivaxeln. 

Ny offeranod och ny propeller 
monteras med ny brytpinne – även 
brytpinnar åldras och går lättare av 
med tiden.

Passa på att fylla på med nya bryt-
pinnar och saxpinnar att ha i reserv.

Provkör ordentligt och kolla särskilt 
att motorn kyler som den ska.

Kolla att utloppet för kylvattnet är 
fritt från skräp. Ofta kan du rensa 
rören för eventuell skvallerstråle 
med en ståltråd.

Rostiga yttre skruvar och saxpin-
nar byts.

Finns det smörjnipplar så smörj 
ordentligt med vattenfast fett.

Yttre rörliga delar och skruvar 
smörjs in med vattenfast fett.

Avtvättning med diskborste och 
vanligt diskmedel och därefter 
avsköljning. Nu är motorn redo.



motor
special

10   praktiskt båtägande SPECIAL NR 1, 2016

Rensning av kylsystem

 B åtmotortillverkare re-
kommenderar oftast byte 
av glykolblandning i ett 

slutet kylsystem vartannat eller 
vart tredje år. Förutom att gly-
kolblandningen skyddar mot 
frysning smörjer den även vat-
tenpumpen samt motverkar 
korrosion. 

Varje år bör båtägaren kon-
trollera att kylarvätskan inte är 
grumlig och mäta fryspunkten. 
Det finns faktiskt exempel där 

sjövatten läckt in i färskvatten-
kretsen och höjt fryspunkten. 
För att vara säker på att glykolen 
har kvar sina korrosionshäm-
mande egenskaper ska den ock-
så bytas ut enligt tillverkarens 
rekommendationer, eller åt-
minstone vart femte år. 

Den som har en gammal mo-
tor bör ta för vana att titta i ex-
pansionskärlet då och då. Sär-
skilt i en äldre motor med topp-
lock i järn pågår en korrosions-
process där kylkanalerna med 
tiden kan slamma igen eller i 
värsta fall sättas igen av rostfla-
gor. 

I en motor som från början 
varit sjövattenkyld och efter 
några år konverterats till färsk-
vattenkylning har korrosionen 
ofta hunnit etableras. Att regel-
bundet skölja ur färskvattensys-
temet för att få bort rost och av-
lagringar är därför en bra före-
byggande åtgärd som bör göras 
när glykolblandningen ändå 
byts. Som komplement kan ett 
rensfilter installeras för att 
fånga upp rostflagor. Det bör då 
kontrolleras årligen, eller ome-
delbart – om motortemperatu-
ren plötsligt skulle gå upp för 
högt. 

För hög temperatur i en motor 
kan nämligen bero på exempel-
vis igensatta kanaler, blockerat 
kylvattenintag, defekt impeller-
pump, stopp i värmeväxlare al-

ternativt sönderrostat termo-
stathus. För låg kylvattentempe-
ratur beror ofta på defekt ter-
mostat. 

Färskvattenkylt går lite 
varmare 
Den Volvo Penta MD5 som vi ska 
rensa kylsystemet på har en ef-
termonterad färskvattenkyl-
ning som suttit monterad drygt 
halva motorns liv. I samband 
med installationen gjordes även 
en renovering av toppen inklu-
sive kontroll och mekanisk rens-
ning av kylkanalerna i motorn. 

Den aktuella motorn har inga 
problem med överhettning utan 
går snarare aningen kallt. Där-
för ska vi kontrollera att rätt typ 
av termostat sitter monterad, 
och att den fungerar som den 
ska. Originaltermostaten till en 
sjövattenkyld MD5 öppnar re-
dan vid 60 grader, eftersom hög-
re temperaturer medför högre 
risk för korrosion, på grund av 
saltutfällningar från sjövattnet. 
Vid färskvattenkylning är salt-
utfällningar inget problem. Där-
för ska termostaten öppna sena-
re, vilket gör att motorn går lite 
varmare och mår bättre.  

Förutom att rensa kylkanaler 
och värmeväxlare samt byta 
glykolblandning ska vi installe-
ra ett filter i det slutna kylsyste-
met för att fånga upp eventuella 
rostpartiklar. Det, tillsammans 
med regelbundna kontroller i 
expansionskärlet, bör ge en bra 
indikation på hur motorns kyl-
kanaler mår. Kom ihåg att an-
vända samma typ av glykol som 
tidigare använts om du ska ef-
terfylla systemet. Alla glykol-
sorter är inte blandbara med 
varandra. 

När motorn går varm på grund av störning 
i kylsystemet har det ofta redan gått för 
långt. Det är bättre att rensa och rengöra 
systemet i förebyggande syfte, när glyko-
len ändå ska bytas. 
TexT och foTo Johannes noRdemaR

Projektet  
i korthet

svårighetsgrad
Lätt.

Tid
4–6 timmar.

Kostnad
cirka 1000 kr.

Verktyg
Insexnycklar, fasta nycklar, 
torxnycklar, slangklämme-
mejsel, hammare, böjlig va-

jer, vattenslang, uppsam-
lingsbalja, IR-termometer 

eller stektermometer.

material
Packningar, glykol, batteri-

vatten, rensfilter, zink- 
anod, fett.

För bättre
cirkulation 
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Volvo Penta MD5 tillverkades 
1975–1982 och sitter fortfarande 
i många båtar från den perioden. 
Detta exemplar är från 1981 och har 
varit färskvattenkylt drygt halva 
sitt liv. Bakom expansionskärlet 
syns termostathuset. 

Töm värmeväxlaren både på 
sjövatten- och färskvattensidan. 
Notera kylslangarnas position. 
Montera sedan loss slangarna.  
Obs – om båten ligger i vattnet, 
stäng sjövattenintaget först.

Märk upp värmeväxlaren så att den 
senare kan monteras tillbaka på 
samma sätt. Montera därefter bort 
värmeväxlaren och expansions-
kärlet. 

Tappa ur glykolblandningen ur alla 
kylvattenslangar. Här syns hur en 
del rostpartiklar följer med ut. 

Lossa sedan kylsystemets dräne-
ringsplugg. Den finns vanligtvis 
långt ner på motorn, i det här fallet 
på motorblocket under luftfiltret.  

Lossa insexsskruvarna till termo-
stathuset. Om skruvarna sitter 
hårt kan ett slag med en hammare 
hjälpa. 

Demontera slangen för returen till 
värmeväxlaren från termostathu-
set. Det är på denna slang vi sedan 
ska montera ett rensfilter. 

Rören sitter bara inpressade och 
demonteras genom att de ruckas 
lite och dras ut. 

Från det nedre röret rinner det en 
del glykolvatten som samlats i 
toppen. 

När rören är lossade, skruva av 
termostathuset. 

Inuti termostathuset syns kor-
rosionen tydligt. Det lilla hålet som 
ska släppa igenom vatten för retur 
till värmeväxlaren har rostat och 
blivit större. Men just detta hus är 
tydligen även lagat med en mäs-
singshylsa. 

Här syns hur hylsan är inpressad. 
En smart och prisvärd lagning 
istället för att byta hela termostat-
huset. 

Med en bit böjlig vajer, exempelvis 
en växelvajer från en cykel, kan 
kanalerna försiktigt rensas. Från 
dräneringspluggen, hålet där tem-
peraturgivaren sitter och ingångs-
hålet i toppen. 

Kylkanalerna kan sedan spolas 
igenom med hett vatten. 

En del rostflagor följde med spol-
vattnet när vi rensade. 

Lossa gavellocket på värmeväxla-
ren och ta bort packningen.
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Skölj sedan ur värmeväxlaren 
noga. Skaka och skölj med hett 
vatten i alla röranslutningar. 

Vi sköljde ur en del svarta avlag-
ringar och hittade både växter och 
zinkdelar från anoden.

Sedan monteras en ny anod. Den 
bör kontrolleras årligen och bytas 
när hälften gått åt. 

Värmeväxlaren monteras ihop med 
en ny gavelpackning. 

Termostaten provkokas för att se 
att den öppnar som den ska. Vår 
termostat börjar öppnas vid 75 gra-
der och är helt öppen vid 85, precis 
som det ska vara. 

Den kontrollerade termostaten 
återmonteras med en ny packning.

Rören trycks på plats med nya 
packningar. Sedan skruvas termo-
stathuset åt. 

Det nya rensfiltret dras ihop med lin 
och pasta på gängorna, en uråldrig 
metod som av rörmokare fortfaran-
de anses vara det säkraste sättet 
att få en skarv tät. 

På slangen som går från termo-
stathuset till värmeväxlaren 
monteras filtret, med koppen 
nedåt och pilen mot växlaren. Här 
ska eventuella rostpartiklar fastna i 
fortsättningen. 

Värmeväxlaren, expansionskärlet 
och alla slangar monteras tillbaka.

Sedan fylls expansionskärlet upp med glykol och vatten blandat 50/50. 
Vi använder avjoniserat batterivatten för att minska risken för avlagringar, 
vilket dock balanserar på gränsen till nördigt. Mät gärna upp fryspunkten 
på glykolblandningen.

För att få fart på pumpen i kylsystemet kan det även behöva fyllas glykol 
i slangarna ovanför pumpen. Starta sedan den elektriska pumpen i färsk-
vattenkretsen och låt den gå 5–15 minuter. 

Genom att klämma på slang-
arna på olika ställen hjälper man 
systemet på traven. Det brusar när 
det är luft i pumpen. Fyll på mer 
glykolblandning i expansionskärlet 
när det sjunker undan. 

När det kommer glykolblandning ur 
returen till expansionstanken och 
det slutar brusa om pumpen, då 
har luften försvunnit och jobbet är 
färdigt. Bara att provstarta, varm-
köra och kolla så att det kommer 
vatten ur avgasröret.
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Kolla trycKet

 K 
ompressionen hör till de mest 
betydelsefulla data du kan få 
ut om din motors hälsotill-
stånd. Om motorn i något av-
seende inte är tät så innebär 

det problem, som inte kommer att lösa sig 
utan bara blir värre och värre. Vägen mot 
totalt ras kan mycket väl ligga öppen om 
kompressionen faller. Men hur håller man 
då koll på ”motorns blodtryck” och vilka 
varningstecken finns det?

Vi tog med oss Lars Lundbladh, alias Dok-
tor Diesel, ut på bryggan för att ta oss en titt 
på en tvåcylindrig inombordsdiesel från 
1976. 

Skälet till att man väljer att göra ett kom-
pressionsprov är vanligtvis att man upple-
ver att något inte står rätt till med motorn. 
Det kan vara allt ifrån att den är trögstartad 
till att den ryker konstigt eller känns kraft-
lös. Kompressionsprovet kan då hjälpa dig 
att fastställa de bakomliggande orsakerna.

Kompprov är något som vanligen görs på 
en verkstad. Det är ju inga konstigheter när 
det gäller bilar, men med båtar kan det vara 

bökigt att ta sig till ett varv, och därför kan 
det vara en god idé att klara av det på egen 
hand. Men du behöver självfallet en vettig 
mätare, och då får du antingen snällt fråga 
om du kan få låna en av någon klok person 
på båtklubben eller på ett varv, eller springa 
och köpa en. Faktum är att det faktiskt finns 
hyfsat billiga komptestare att köpa, som 
mycket väl kan falla inom ramen för den in-
tresserade hemmafixaren budget. (Se län-
karna här bredvid.)

I det aktuella fallet med just den här mo-
torn fanns en misstanke om att oljenivån 
steg på grund av att oljan blandades ut med 
diesel. Vi började alltså med att försöka ana-
lysera oljan med syn och doftsinne, men 
utan att bli säkra. Därav komptestet.

Medan en bensinmotor kan fungera hyf-
sat med för låg kompression är rätt tryck 
helt avgörande för en dieselmotor, där kom-
pressionsförhållandet ofta är dubbelt så 
högt som hos en bensinmotor. Om trycket 
är för lågt startar inte ens motorn.

Den vanligaste orsaken till dålig kom-
pression är att ventilerna är otäta. På många 

marinmotorer kommer det tyvärr in vatten 
bakvägen genom avgasröret och det kan or-
saka rost som gör ventilerna otäta. Topp-
lockspackningar är även de utsatta på ma-
rinmotorer, speciellt om de är sjövattenkyl-
da. Men listan kan utökas till otäta 
cylindrar som beror på slitage av kolvring-
arna eller själva cylindern. 

Vad som är den bakomliggande orsaken 
är också helt angörande för hur omfattande 
en eventuell reparation blir. I vissa fall är fe-
let av enklare natur och kan fixas på plats, 
men om du har otur måste hela motorn lyf-
tas ur båten.

Att kompressionstesta en marindiesel är 
faktiskt ganska okomplicerat. Steg ett är att 
lossa spridarna. Tänk på att ta det försiktigt 
med spridarrören, som lätt kan bli skadade. 
Sedan handlar det om att hitta rätt adapter 
för att skruva dit provaren så att det blir tätt. 
Använd sedan startmotorn för att dra runt 
svänghjulet och avläs mätaren. Vilket 
komptryck som anses acceptabelt kan du se 
i motorns instruktionsbok.

Lycka till!

Att kunna kolla kompres-
sionen på sin motor hör 
egentligen till det mest 
grundläggande för en 
diesel-doktor.
Och du kan faktiskt göra 
det själv. Kolla hur vi gör!
TexT och foTo PhiliP Pereira 
dos reis
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Sedan är det bara att avläsa kompressionen 
och värdera resultatet.

Fånga upp dieselspill så att du slipper få ner det 
i kölsvinet.

Varmkör gärna motorn för att få ett så exakt 
resultat som möjligt av din mätning.
Vilken kompression som gäller får du reda på 
genom att titta i motorns instruktionsbok.

När du monterat mätaren med rätt adapter och 
skruvat fast den, använder du startmotorn för 
att dra runt svänghjulet.

Börja med att lossa spridarrören. De är ganska 
ömtåliga, så ta det lite varligt.

När du lossat spridarna så passa på att ta en 
titt på deras kondition. Ser de helt sotiga och 
ihopbrända ut?

För att provtrycka en motor behövs naturligt-
vis rätt instrument. Priserna varierar främst 
beroende på hur omfattande satserna är, och 
därmed hur många motorer de passar till.

Även rätt verktyg behövs, men i det här fallet hör 
de till standardprylarna. Du har väl självklart koll 
på om din motorn vill ha tum- eller milimeter-
nycklar?

9

1 2 3

4 5

6 7

8

Vi tog med oss Lars Lundbladh, alias Doktor 
Diesel, ut för att undersöka vår inombordare 
från 1976. 
Den hade övervarvats när ett reglage hängt sig 
och det fanns farhågor kring motorns hälsa.

Här hittar du provaren
verktygsboden.se/ 

test-maetverktyg/kompressionstest-
foer-diesel-sats

www.vidaxl.se/p/210004/ 
kompressionsprovare-diesel

www.biltema.se/sv/Bil---MC/ 
Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Mo-
tor/Kompressionsprovare-dieselben-
sin-2000022560

Överst 
Bilte-

mas och 
underst 

Pelas 
provare.

http://verktygsboden.se/test-maetverktyg/kompressionstest-foer-diesel-sats
http://verktygsboden.se/test-maetverktyg/kompressionstest-foer-diesel-sats
http://verktygsboden.se/test-maetverktyg/kompressionstest-foer-diesel-sats
https://www.vidaxl.se/p/210004/kompressionsprovare-diesel
https://www.vidaxl.se/p/210004/kompressionsprovare-diesel
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Motor/Kompressionsprovare-dieselbensin-2000022560/
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Motor/Kompressionsprovare-dieselbensin-2000022560/
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Motor/Kompressionsprovare-dieselbensin-2000022560/
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Motor/Kompressionsprovare-dieselbensin-2000022560/
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 A tt borra hål i skrovet är 
något som tar emot för 
de allra flesta båtägare. 

Därför är det viktigt att vara 
noggrann och mäta både två 
och tre gånger innan du sätter 
borren i båten. Mekanikerna 
Daniel Klareus och Nicklas  
Eriksson på Waxholms Marin 
och Utbordarservice har där-
emot vanan inne.

– Det är många som inte vill 
montera trimplan själva och som 
lämnar in båten till oss istället, 
säger Daniel Klareus, som dess-
utom är ägare till Waxholms 
Marin och Utbordarservice.

Idag är det en Buster Mag-
num som står uppställd i verk-
staden. När man monterar trim-
plan på en aluminiumbåt är det 
viktigt att trimplanen också är 
av aluminium, annars finns risk 
för galvanisk spänning och kor-
rosion. På en plastbåt däremot 
är de oftast av rostfritt stål.

Daniel och Nicklas monterar i 
stort sett bara elektriska trim-
plan nuförtiden, eftersom de är 
så pass bra.

– Det är en lättare installation 
med el och man slipper ha med 
sig hydraulolja i båten, vilket 
många tycker är skönt. Det är 
oftare som hydrauliska läcker, 
vilket inte är bra miljömässigt, 
säger Daniel.

– Lectrotab som vi monterar 
nu har dessutom livstidsgaranti 
på kolvarna för vatteninträng-

ning, fortsätter han. De första 
el-trimplanen var inte täta, men 
nu har de blivit bättre. De är så 
pass bra nu att det inte längre 
finns någon anledning att in-
stallera hydrauliska. 

Bustern som ska få nya trim-
plan idag är förberedd för trim-
plan genom att två plattor har 
svetsats fast på akterspegeln. 
Det gör att man slipper borra i 
skrovet. Men på en vanlig båt är 
det precis det som måste göras.

– Ta det lugnt och följ manua-
len. Tänk på att använda rätt 
borrstorlek. Borren ska vara en 
millimeter mindre än skruven. 
Många tänker att de vill ha en li-
ten borr, men är den för liten så 
är risken att man drar av skru-
ven, säger Daniel.

Det är också viktigt att inte 
borra genom akterspegeln. Det 
måste man också tänka på vid 
val av skruvar så att de inte är 
för långa. Här används rostfri 
plåtskruv på 5,5 millimeter. För 
att täta och fästa trimplanen an-
vänds sika eller liknande medel.

– Många använder silikon, 
men det ska man inte göra, ef-
tersom det smittar materialet så 
att inget annat fäster sen. Dess-
utom innehåller det lite ättika 
som fräter, säger Nicklas.

Om man skulle råka borra ge-
nom akterspegeln är det viktigt 
att täta både utifrån och inifrån 
så att det inte blir fukt i själva 
akterspegeln.

Mät ett par gånger
Men innan borren sätts i skrovet 
gäller det att mäta ett par gång-
er så att det blir rätt. Börja med 
att kolla in vilka mått som anges 
i instruktionen. Generellt blir 
funktionen bättre ju längre ut åt 
skrovsidorna trimplanen sitter. 
Men de bör sitta några centime-
ter in, och finns det ett slag på 
skrovsidan så bör plattan sitta 
en bit in från det.

Förutom att hamna rätt i sid-
led måste de även sitta rätt i 
höjdled. Måtten finns angivna i 
instruktionen, men den gene-
rella regeln säger att det ska 
vara dubbelt så stort avstånd i 
bakkant (längst från skrovet) på 
plattan som i framkant (när-
mast skrovet).

– Det är viktigt att båda sidor 
hamnar precis likadant, annars 
kommer båten att gå snett re-
dan från början, säger Nicklas.

Kolla också var kolven ham-
nar så att den inte krockar med 

till exempel badbryggan. I så fall 
får man antingen sätta trimpla-
nen längre in eller köpa trim-
plan med kortare kolvar. Hyd-
rauliska kolvar är kortare än el-
kolvar, så det kan vara en anled- 
ning till att välja hydrauliska.

För att se till att trimplanen 
sitter helt rakt sätter de upp en 
stålregel som blir en förläng-
ning av skrovet. Men det går 
också med en rak träregel.
När själva monteringen är klar 
är det dags för inkoppling. Här 
är det bra att på något sätt mar-
kera vilken kabel som går till ba-

Med trimplan på båten får du både stabi-
lare gång och lägre bränsleförbrukning. 
Här visar Praktiskt Båtägande hur en 
installation går till
TexT och foTo Sofi Cederlöf

Balans i 
tillvaron

Montera trimplan

Projektet i korthet
Svårighetsgrad 

Medel-svårt
Tidsåtgång 

cirka en dag, beroende på 
tidigare kunskapsnivå

Kostnad 
Trimplan cirka 5500 kr, 

Panel cirka 700-5600 kr 
(beroende på hur avan-
cerad den är), Övrigt: cir-

ka 350 kr. 
Att låta Waxholms Marin 
och Utbordarservice ut-
föra monteringen kostar 

mellan 11 000-15 000 be-
roende på panel.
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bord och vilken som går till styr-
bord, till exempel genom att tej-
pa den ena. Inuti kablarna sitter 
också en sugslang för luft. Den 
finns för att det inte ska bli un-
dertryck i kolven när den ex-
panderar. Om du skarvar kab-
larna är det därför viktigt att 
låta luftslangen vara utanför 
skarven så att den får luft.

Helt automatiska
Kablarna dras sedan upp till fö-
rarplatsen där de kopplas in i 
manöverpanelen. Själva pane-
len köps separat och finns i olika 

prisnivåer. Den billigaste kostar 
runt 700 kronor och har bara 
knappar för upp och ner. En pa-
nel med nivåvisare kostar cirka 
2 800 kronor. På den här båten 
sätts en av de dyrare panelerna 
in som ligger på 5 600 kronor. 
Den gör dock att trimplanen blir 
automatiska och ställer om sig 
om någon flyttar på sig i båten 
eller om det blåser hårt från nå-
got håll.

– En rolig sak med den auto-
matiska panelen är att den går 
att eftermontera och är kompa-
tibel med nästan alla trimplan. 

Det görs på en halvtimme, det 
är bara att skruva loss den gam-
la panelen och fästa kablarna i 
den nya, säger Daniel.

Dra fram kablar
Innan du börjar koppla in pane-
len är det viktigt att stänga av 
elen på huvudströmbrytaren, 
alternativt att lyfta av en polsko 
från batteriet. På den här båten 
fanns strömkablar framdragna 
från batteriet till förarplatsen. 
Om det inte finns måste du först 
dra fram det själv.

– Det måste vara minst fyra-

kvadratskablar framdraget från 
batteriet. Har man många till-
behör kan det behövas större.

När kablarna från trimplanen 
och strömkablarna är inkoppla-
de så drar Daniel en kabel mel-
lan panelen och tändningen. Då 
känner den av när tändningen 
vrids av och fäller upp trimpla-
nen. Daniel kopplar också in en 
säkring på pluskabeln.

När allt är på plats skruvas 
panelen fast och testas. Allt 
fungerar som det ska, så nu är 
det bara att ge sig ut på sjön och 
kalibrera. »
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På den här Bustern är det förberett 
för trimplan genom att en platta 
har svetsats fast för att slippa 
borra i skrovet. På en vanlig båt 
görs allt på samma sätt, men det är 
viktigare att täta ordentligt.

Nicklas och Daniel börjar med att 
fästa upp en stålregel mot botten 
för att förlänga skrovet. På så sätt 
får de en rak linje att förhålla sig till. 
Har man inte det går det lika bra 
med en träregel.

Sedan börjar de måtta ut var 
trimplanet ska sitta. Det är viktigt 
att mäta ordentligt innan borret 
sätts i skrovet.

För att få rätt avstånd från botten 
så lägger de dit en distans.

Sedan mäter de i framkant på plat-
tan. Vilket mått det ska vara här 
finns beskrivet i instruktionen. I det 
här fallet är det sju millimeter.

Sedan mäter de i bakkant. Måttet 
här ska vara minst det dubbla mot 
måttet i framkant, här blir det alltså 
14 millimeter.

Kolla också att kolvens placering 
fungerar på båda sidor. I det här fal-
let krockade kolven med badstegen 
på styrbords sida. Då är det bara att 
skjuta trimplanen inåt, eftersom 
det är viktigt att de sitter likadant 
på båda sidor.

Innan det är dags att borra mäts 
det en gång till att själva plattan 
sitter rakt.

Nu är det äntligen dags att sätta 
borren i båten. Skruvarna som ska 
användas är 5,5 mm och därför 
används en borr på 4,5 millimeter.

För att underlätta vid borrningen 
av resten av skruvarna sätts två 
av dem fast så att inte plattan ska 
råka glida.

Innan plattan skruvas fast sätts lite 
tätningsmassa på den.

Här används tätningsmassan bara 
för att få plattan att fästa bättre. 
Om det varit en båt där det borrats 
i skrovet hade tätningsmassa även 
satts i skruvhålen.

Plattan skruvas på plats. Nu är det dags att fästa själva 
kolven.

Kolven har dubbla skruvhål. Vilka 
man väljer beror på om det finns 
skruvhål från gamla trimplan och 
hur de satt. Finns det inte det är det 
bäst att välja de yttersta hålen.

Nu är det dags att börja mäta igen 
så att kolven hamnar på rätt plats.
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Det viktiga nu är att vinkeln på plat-
tan blir rätt, den ska alltså vara i sitt 
översta läge. Från det förlängda 
skrovet sett ska det vara dubbelt 
avstånd mot avståndet mellan 
botten och framkanten på plattan 
(se bild 7 och 8).

När kolvens monteringsfäste har 
passats in på rätt plats används en 
automatkörnare för att markera var 
hålen ska sitta. Men det går även 
bra med något annat vasst eller en 
penna.

Dags att borra hålen. Innan kolven skruvas fast så skru-
vas alla skruvar i hålen för att se 
att det fungerar innan de sätter dit 
tätningsmassan.

Kolven har även ett hål i mitten där 
själva sladden kan dras. Om det 
används är det viktigt att täta or-
dentligt runt omkring. Här kommer 
sladden istället att dras ovanför 
och in i ett stuvfack.

Rikligt med tätningsmassa läggs 
på.

Kolven skruvas fast. Sedan dras låsskruven fast. Den 
ska inte dras för hårt, ett bra tips är 
att dra åt så att den sitter fast och 
sedan släppa ett kvarts varv.

Sladden dras upp genom ett 
stuvfack.

Om man inte har möjlighet att dra 
sladden genom hålet på kolvens 
monteringsfäste kan man köpa en 
kabelgenomföring. Den tätar sig 
själv, men får absolut inte sättas 
under vattenlinjen.

Nicklas drar fram kablarna till 
förarplatsen. I det här fallet räcker 
längden till, men om den inte gör 
det får man skarva dem.

Han börjar med att skala av yt-
terhöljet på kabeln med hjälp av en 
kniv. Var försiktig så att du inte skär 
igenom själva kardelerna.

Sen skalar han av isoleringen med 
hjälp av en skaltång.

För att foga samman kablarna 
använder han en smältskarv med 
lim som trycks ihop med en kabel-
skotång.

I kabeln som går från trimplanen 
finns även en genomskinlig luft-
slang. Den måste lämnas öppen 
och inte tejpas igen, annars får 
trimplanen ingen luft.

Till sist värms krympskarvarna för 
att de ska dra ihop sig. Det bästa 
är att använda en värmepistol så 
riskerar man inte att skada kabeln 
med en öppen låga. »
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Att få kablarna på plats kan vara 
lite meckigt. Nicklas har tejpat ihop 
dem för att få lite mer stadga.

Här är kontrollpanelen som ska 
monteras. Det här är en av de dy-
raste panelerna, men den är också 
helt automatiskt och ställer om sig 
själv om någon till exempel flyttar 
på sig i båten.

För att komma åt att borra måste 
ratten först tas bort. Nicklas använ-
der ett långt spärrskaft för att lossa 
skruven i navet.

Men eftersom den inte riktigt vill 
lossna när bulten väl är av så an-
vänder han en hammare.

Sedan är det dags att avgöra var 
kontrollpanelen ska placeras. Det 
är viktigt att det blir rakt.

Till sin hjälp har han ett borrmöns-
ter som följer med panelen. Så när 
han har bestämt sig för var den ska 
sitta så tejpar han upp pappret på 
rätt plats och borrar på de marke-
rade hålen.

När hålet är upptaget kollar han så 
att panelen passar och sitter rakt.

Nu är det dags att dra upp kablarna.

Den ena kabeln är markerad med 
en tejp så att de lätt kan skilja 
mellan styrbords- och babords 
trimplan.

Då är det dags att börja koppla in i 
panelen. I instruktionsboken står 
det hur allt ska anslutas.

Förutom kablarna från trimpla-
nen behövs det ström. På den här 
båten finns det redan plus- och 
minuskablar framdragna, annars 
får man dra fram nya från batteriet. 
Då bör man ha minst fyra kvadrats 
kabelarea.

Allt är inkopplat. Till höger syns 
plus- och minuskablar, i mitten 
sitter kablarna från trimplanen och 
längst till vänster syns en gul kabel 
som är kopplad till tändningen. 
Varje gång tändningen slås av fälls 
trimplanen upp.

Daniel sätter fast en säkring på 
pluskabeln, genom att klippa av 
den och sätta fast den med krymp-
skarvar.

Kabeldelen sätts fast i kontrollpa-
nelen, som skruvas på plats.

Panelen är på plats och allt fung-
erar som det ska.

Nu är det bara att ge sig ut och 
testa på riktigt.



 P å alla flytetyg med inom-
bordsmotor måste kraf-
ten till propellern på nå-

got vis passera genom skrovet. 
Är det en propelleraxel

sitter det i allmänhet ett stäv-
lager och någon form av pack-
box med zimmerringar som tä-
tar mot Östersjön, Mälaren,

Vättern eller vad man nu rå-
kar ha på andra sidan skrovet. 
På en båt med segelbåtsdrev går 
drevet ut genom skrovet strax

bakom motorn genom ett hål 
i botten.

För att hålla tätt sitter här det 
som kallas för bälg. Den tätar 
genom en klämring och gör tätt 
mot själva drevet. Ska det hela 

vara riktigt rätt kanske delen 
som sitter inne i båten ska be-
nämnas övre växelhus och den 
under vattnet för undre växel-
hus. Här använder vi dock be-
nämningen växelhus för det 
som sitter inombords och kallar 
det som hänger i vattnet för 
drev.

Olika utseende
Bälgkonstruktionen kan se lite 
olika ut. Yanmar har till exem-
pel dubbla bälgar med fuktindi-
kator emellan för att kunna få 
en första varning om det spring-
er läck. I den aktuella båten sit-
ter en Volvo Penta 2003 med ett 
drev som heter 120 S.

Bälgen finns som originaltill-
behör och ska enligt Volvo bytas 
var sjunde år. Detta torde vara 
en ständig källa till dåligt sam-
vete hos de flesta segelbåtsäga-
re med drev.

En snabb kontroll på varvet 
visar dock att många kört med 
sina bälgar både tio och femton 
år. 

På vår båt, från 1993, var den 
antagligen aldrig bytt. Skälet 
till att man ska byta efter sju år 
sägs vara att försäkringsbolaget 
kräver det. Det är dock en san-
ning med viss modifikation.

Sänkt ersättning
Vårt försäkringsbolag har inga 

krav alls gällande bälgen. Däre-
mot kan det bli fråga om sänkt 
ersättning ifall båten råkar ut 
för skada som orsakats av en 

Om bälgen går sönder är det lätt hänt att båten fylls med vatten. 
För att byta en trasig bälg behöver båten torrsättas. Inte så kul 
mitt under högsäsong. Själva jobbet är varken svårt eller dyrt.
TexT och foTo Nils AhléN

Projektet  
i korthet

svårighetsgrad
Tämligen enkelt, men kräver 

noggrannhet.
Kostnad

Bälgsats och täckplatta 
ca 3 600 kronor. Till MD5c, 
MD7B, MD11D och MD17D-
motorer tillkommer 484 
kronor för en särkild mo 

terinssats.
Tidsåtgång

en halv dag om allt flyter på.
Verktyg

Lång insexnyckel och hyls-
nyckelsats med alla typer 
av förlängare, ringnycklar 

och momentnyckel.

 

Håll dig flytande
Byt bälg

 »
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Här nere sitter bälgen, tätningen 
mellan drevet och skrovet på
båten.

Vi börjar utifrån genom att ta bort 
täckplattan. Det görs enkelt med
en kniv eller en spackelspade.

Oljan tappas ut samtidigt så att vi 
kan se att den ser bra ut. Avvikelser
tyder på att vatten läckt in i drevet.

De bultar som går att komma åt 
lossas med en lång insexnyckel.
Sitter de alltför hårt måste en för-
längare användas för att få mer
kraft.

En del bultar har inget passande 
hål i plasten, varför nya får borras
ut. Ingen fara, det gör inget om vat-
ten läcker in här.

Drevet släpps försiktigt ner och blir 
hängande i plasten.

Nu är det dags att lossa bultarna 
som håller bälgen på plats med
hjälp av en metallring.

Ofta är det så trångt att det krävs 
både spärrskaft med förlängare 
och och vanliga ringnycklar för att 
komma åt.

Det aktre fästet lossas så det går 
att lyfta upp drevet något i bak-
kant.

Här är distansen borttagen, och 
eventuellt behöver en träkil tryckas
in här efter det att de främre motor-
tassarna lossats något.

Den gamla bälgen är på väg ut. Notera noga hur delarna som lossas
sitter fast.

bälg som havererat och inte är 
bytt inom den rekommendera-
de perioden. Och om den byts så 
ska det ske enligt konstens alla 
regler. Å andra sidan har vårt 
försäkringsbolag aldrig hört ta-
las om någon skada på grund av 
en trasig bälg. Så antingen hål-
ler bälgarna i all evighet eller 
också byts de trots allt regelbun-
det. Däremot händer det då och 
då att slinget läggs runt drevet 
när båten ska lyftas upp på hös-
ten.

Motorn sitter i allmänhet fast 
med två tassar i framkant och är 
ihopkopplad med växelhuset, 
och det sitter i sin tur, med ett 
fäste i akterkant, fast i båten. Är 
detta fäste helt och utan skador 
trots lyftet är det i allmänhet 
inga problem, är fästet däremot 
skadat eller bultarna har gått av 
kan det finnas risk att bälgen 
har tagit upp all kraft och den 
bör då bytas ut.

Under alla omständigheter 
bör bälgen inspekteras så gott 

det går varje år för att upptäcka 
skador och sprickor.

Nåväl, oavsett om det behövs 
eller inte så skulle bälgen bytas 
på vår projektbåt, och en ny bälg 
införskaffades på närmsta ma-
rinmotorfirma. Det är bara att 
kontrollera att allt som behövs 
finns med vad gäller packning-
ar, eventuellt tätningsmedel 
och även den täckplatta som ska 
sitta på utsidan av båten.

Plattan har ingen tätande 
funktion utan är bara till för att 

ge fartyget en mer aerodyna-
misk form.

Lång insexnyckel behövs
Vi angriper jobbet utifrån. Täck-
plattan lirkas loss med en spack-
elspade. Nu kan vi med en fick-
lampa titta upp i mellanrummet

i skrovet och se hur många 
bultar drevet sitter med. I all-
mänhet är det insexbultar och 
det behövs en lång insexnyckel.

För att göra jobbet lite mer 
komplicerat saknar några av 

 »
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12 13 14

15 16

På den här bälgen fanns en extra 
metallplatta som var skruvad i
drevet.

Gammal och ny bälg. Det gick inte 
att se någon som helst skillnad
beträffande utmattning eller andra 
skador.

På metall-
plattan ska 
det ligga en 
packning som 
måste placeras 
rätt för att 
kylningen ska 
fungera.

Eftersom skruvhålen sitter olika på 
olika sidor markerade vi vad som
skulle vara akterut och uppåt.

En extra O-ring som ska täta mot 
växelhuset monterades. Se till att
fetta in o-ringen före montering.

17 18

19 20 21 22

Den nya bälgen på väg in. Växelhuset är klart att sänkas ner 
igen så fort vi kontrollerat från un-
dersidan att allt ligger på rätt plats.

Be någon snäll kamrat att hålla i 
drevet medan de första skruvarna
dras tillbaka. Dra till angivet mo-
ment. Tänk på att aluminium
är mjukt.

Täckplattan träs på drevet … … och monteras med Kontaktlim.
Det behöver inte bli tätt, täckplat-
tan sitter bara där för att ge bättre
dynamik runt botten.

Till sist skriver vi datum för det 
utförda jobbet vid den nybytta
bälgen. År 2020 är det dags att 
börja fundera på om vi ska göra om
projektet.

bultarna hål genom skrovet. 
Det är bara att ta fram borrma-
skinen, sikta noga och göra nya 
hål. Båten kommer inte att sjun-
ka av det, just här är det bälgen 
som tätar uppåt, inte plasten. 
Låt någon hålla i när de sista 
bultarna lossas och häng drevet 
i skrovet.

Inne i båten lossas alla bultar-
na runt ringen som håller bäl-
gen på plats samt fästet som hål-
ler fast växelhuset i båten. Dis-
tansen mellan drev och skrov 

lossas och i en perfekt värld går 
det redan här att lirka ut den 
gamla bälgen. I den mindre per-
fekta, mer allmänt förekom-
mande världen måste växelhu-
set lyftas ytterligare i bakkant, 
och för detta kan de främre mo-
tortassarna behöva lossas lite.

Enligt Volvos manual ska väx-
elhuset demonteras från mo-
torn och hela motorn flyttas fle-
ra centimeter framåt. Det är 
möjligt att det finns båttyper 
där det behövs, men här hade 

det bara gjort det hela extra 
komplicerat.

Efter att ha lirkat ut bälgen och 
ringen som håller den på plats 
gör vi rent överallt och lägger in 
den nya bälgen och ringen ovan-
på. Sedan går vi under båten igen 
och tittar upp genom hålet i skro-
vet. Nu är det nämligen lätt att se 
att bälgen ligger rätt.

Efter det ber vi någon vänlig 
varvskamrat hålla upp drevet så 
det kan fästas upp på i alla fall 
några bultar.

På just den här modellen var 
det en extra ring som skulle 
dras åt innan själva drevet 
drogs på plats, men det gick bra 
att komma åt vid sidan av dre-
vet. Dra bara till angivet mo-
ment. Aluminium är mjukt och 
det är lätt hänt att dra så mycket 
att gängorna går sönder. Ring-
en över bälgen i båten dras ock-
så åt med moment enligt anvis-
ningen, motorkuddarna dras åt 
och växelhusets fäste dras fast 
och jobbet är klart.
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watski är störst på BåttillBehör
Watski är Nordens största fristående fackhandelskedja inom båttillbehör.  
Vi har över 100 riktiga marinhandlare som Watski Premium Dealer och Watski serViCe PartNer  i Sverige.  
Se alla våra återförsäljare på www.watski.se. Köp dina båtprylar i butik eller beställ på www.watski.se.  www.watski.se

Erbjudanden som inte är ordinarie priser gäller till och 
med 22/5 2016.  
Reservation för eventuella tryckfel samt slutförsäljning. 
Priserna gäller hos Watski Premium dealer och Watski 
Service Partner och vid köp i webshopen www.watski.se. 
Reservation för att lokala prisvariationer kan förekomma. 

ansök om  
watskikortet
- När du vill betala lite i taget!
Ansök om kortet hos Watski Premium dealers och 
Watski Service partners. Läs mer på www.watski.se

*  

handla på nätet 
www.watski.se

kampanJ

Se alla våra återförsäljare på

– Vad kostar det att få en toalett 
installerad och klar på din båt?

FråGa oss !

watski serViCe partners 
www.watski.se - CliCk to FiX

Få en kostnadsoffert från 
sveriges bästa båtmekare!

allt För Din Båt oCh Din FritiD

(1175:-)
Art nr: 101347

marinlaDDare m100
12 volts laddare som uppfyller de behov som 
finns för batterivård inom marinmarknaden för 
14-225Ah batterier och AGM batterier.

Delbetala från 142:-/mån* 
(2465:-) Art nr: 106422

solpanel  
Effektiv böjbar solpanel. 
72W.

marinBatteri
80 ah. 12V. 350 Wh.

1695:-

Varm-
Vatten-
BereDare
Rostfri. 1200W. 20 liter. 

Delbetala från 
292:-/mån* 
(4195:-) 
Art nr: 16059-20

länspump
meD niVåVakt
Med inbyggd nivåvakt. Kompakt och låg profil för 
trånga kölsvin eller utrymme nedanför motorn.

(785:-) Art nr: 101863

695:-

elektrisk 
länspump 
Whale Orca 1300 - Bäst i 
Test i Praktiskt Båtägande 
nr 9 2015. 

(650:-) Art nr: 63009-1450

525:-

marin-
toalett 
Manuell. Toalettskål 
av porslin.

(1095:-)
 Art nr: 101232

835:-

akter-
ankar-
spel
Balder akterankarspel - 
utrustat med 
automatisk fritt fall 
lösning. 600W.

Delbetala från 725:-/mån* 
(9795:-) Art nr: 104627

seGel-
Båtspeke
HPK65. Ett snyggt och 
modernt peke i grå färg

Delbetala från 234:-/mån* 
(3299:-) Art nr: 105897

2798:-

Delbetala från 150:-/mån* 
(1943:-) Art nr: 105539

1795:-

motor-
Båtspeke 
BlaCkline
MP40. För motorbåt 16’-22’.

(375:-) 
Art nr: 107427

super 
Cleaner 
Effektivt rengörings-
medel som löser 
smuts, olja och vax. 

(149:-) Art nr: 107440
119:-

Boatwash 
Biologiskt, nedbrytbart, 
alkaliskt tvättmedel, som 
tar bort fett, salt och smuts 
utan att skada ytan.

127:-

250 ml. (298:-) 
Art nr: 105568 225:-
GelCoat sealinG
Rengöring, polering och tätning i 
samma produkt! för behandling av alla 
gelcoatytor ovanför vattenlinjen.

1000 ml. (795:-)  
Art nr: 105569 675:-

snappy 
teak nu 
Lösningen för ditt grå och trista 
teakdäck! Kitet innehåller två flaskor och två 
borstar som är numrerade med 1 respektive 2.

perFekt kit För Ditt teakDäCk!

(445:-) Art nr: 68430

(895:-)
Art nr: 107586

polermaskin 
Kraftig och robust polermaskin med ergonomisk 
design för bästa grepp.

(660:-) Art nr: 68424

560:-

BottenFärG 
nonstop 
Vk/eC
En unik, självpolerande 
bottenfärg. 

 
Art nr: 103278-103289, 104333-104337, 104339-104344

278:-0,75 l

895:-2,5 l

(398:-) 

345:-

BottenFärG
Nautical Antifouling 
Polerande bottenfärg som 
skyddar mot beväxning under 
en säsong. För alla material 
utom aluminium.

Art nr: 106595-106600

159:-
750 ml

495:-
2,5 l 

(1225:-) 

BärBar VhF  
IC-M91D. Bärbara radio med 
aktiv brusreducering samt DSC, 
GPS och Man överbord (MOB)

Delbetala från 250:-/mån* 
(3695:-) Art nr: 105088 

2995:-

3495:-

komplett 
kylaGGreGat 
Med steglös termostat och tre 
meter kabel. 130 L.

4195:-
Delbetala från 
350:-/mån* 
(5195:-) 
Art nr: 104445

(99:-)  Art nr: 105395

motorolJa 
15w 40
Champion New Energy  
15W-40 VDS3. 
Motorolja för bensin- och 
dieselmotorer. 1L.

79:-

Gps/ekoloD, 
DraGonFly4 pro 
Kartplotter och ekolod

3290:-
(3690:-)  Art nr: 108289

CrewFit 
165n sport 
Crewfit Sport erbjuder maximal komfort, 
samtidigt som västen uppfyller fritids-
seglarens alla säkerhetskrav.

Från (1150:-) 
Art nr: 107593-107596, 107620

8695:-
stor
sälJare

(169:-)
(519:-)

Köp till 
Autostop-
kit: Art nr: 
104630

Cruiser® 
Polerande bottenfärg. One 
(för väst- eller ostkust) 
eller Polishing AF (endast 
för västkusten) 

Art nr: 50400-50409, 104426-104443

249:-0,75 l

579:-2,5 l

(269:-) 

(599:-) 

Båtlåspaket klass 3
Abloy PL340 Protec hänglås och Pewag 2,5 m 
klass 3 båtlåskätting, med ring och strumpa.

795:-
Vår

(998:-) Art nr: 103016

948:-
aluminium polish 
Ger djup lyster på några få minuter. 
Avlägsnar lättare oxidation samt bevarar 
glansen i aluminiumytan.

165:-

265:-

aluminium 
Cleaner/
restorer 
Återställer oxiderade och 
matta aluminiumytor.

(230:-) Art nr: 107428

(177:-)
Art nr: 107403

995:-

Från

Batteri-
laDDare
Batterikapacitet 250 ah. 
25A (12V)

1475:-
(2735:-)  
Art nr:105810

995:-

Delbetala från 122:-/mån* 

Delbetala från 274:-/mån* 
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Felsökning till havs

En trilskande motor 
behöver inte vara så 
dramatiskt. Med våra 
enkla tips kan du be-
hålla lugnet. Felsöker 
du lugnt och metodiskt 
kan du snart vara på 
väg igen.
TExT Johan Cooke

Problem med att få igång motorn? Ta det lugnt. I 
många fall går det att få igång motorn genom att 

stegvis kontrollera fyra moment som behöver vara i 
ordning för att motorn ska fungera. Dessa är bränsle, 
luft, kompression och tändning. Det kräver att du har 

en del reservdelar och verktyg ombord. »

 I     
fjol fick enbart organisationen Sjöas-
sistans drygt 1 300 samtal från fri-
tidsbåtägare som behövde någon 
form av båtrelaterad service i svens-
ka farvatten. I 900 fall ledde det till 

att någon av Sjöassistans 700 assistansbåtar 
gjorde en felavhjälpning på plats. Det var 
allt från bogsering till att transportera re-
servdelar. 

– I 400 fall kunde vi på Sjöassistans lösa 
problemen genom att guida båtägarna via 
telefon eller vhf. Drygt 60 procent av med-
lemmarnas kontakter med oss beror på mo-
torrelaterade problem, säger Jens Johans-
son, vd på Sjöassistans, där Stockholmradio 
ingår.

För att felsöka kan du gå igenom fyra oli-
ka moment som behöver vara i ordning för 
att motorn ska fungera. Dessa är bränsle, 
luft, kompression och tändning.

Få Fart på 
maskinen
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Det kan finnas en mängd 
olika orsaker till att bräns-
let inte kommer fram till 
motorn.  

 E tt fel som enkelt kan kollas är om att 
någon, till exempel medföljande 
barn, har stängt av bränslekranen, 

som kan finns åtkomlig i ruffen. 
Om motorn ideligen stannar eller har en 

ojämn tomgång kan bränslefilter vara igen-
satta och måste bytas. Bränslefiltren är i re-
gel två. Dels ett förfilter (även kallat grovfil-
ter) närmast bränsletanken, dels ett finfil-
ter som finns längre fram i bränslesystemet. 
I vissa motorer kan det också finnas ett tred-
je filter. 

Om det saknas nya bränslefilter ombord 
kan de befintliga och smutsiga filtren i nöd-
fall göras rena med bensin eller fotogen. Du 
kan också försöka blåsa rent filter. Dra inte 
åt filtren för hårt. 

Felsökning på en inombordare varierar 
beroende på om det är en diesel- eller ben-
sinmotor. 

Om du har en dieselmotor och ska byta 
eller göra rent bränslefilter måste du lufta 
dieselmotorns bränslesystem. 

– Metoden att lufta bränslesystemet kan 

skilja sig åt mellan olika motortyper. För 
vissa dieselmotorer är det några steg som 
måste utföras för att lufta systemet, medan 
andra motorer i princip har självluftande 
system, säger Jens Johansson.

I motorns instruktionsbok står det hur 
din dieselmotors luftning i systemet ska gö-
ras. Ett exempel på hur det kan gå till är att 
byta både förfilter och finfilter.  Normalt 
öppnar man skruven i finfiltret för att hand-
pumpa tills diesel kommer fram där. Därpå 
stänger du den skruven och provstartar mo-
torn. Du måste också lufta systemet om du 
kört slut på dieseln i tanken. 

Fel bränsle
Medarbetare på Sjöassistans assisterande 
båtar har varit med om att båtfolk tankat fel 
bränsle:   

– Om du råkat tanka bensin i en diesel-
motor eller diesel i en bensinmotor ska du 
tillkalla expertis innan du pumpar ut bräns-
let för hand eller elpumpar ut allt bränsle i 
fat.  Tänk på miljön. Att börja köra motorn 
på fel bränsle kan skada motordelar. För-
säkringar och garantier kanske inte gäller, 
säger Jesper Ejemo, operativ chef på Sjöas-
sistans.

Startproblem på en utombordare kan 
bero på att bensinslangen är klämd. 

– Bensinlangen kan också ha små sprick-
bildningar som kan suga in luft. Om du sak-
nar en ny slang kan du byta eller täta slang-
en, säger Jesper Ejemo.

Oftast är slangen tillräckligt lång för att 
du ska kunna skära bort den spruckna delen 
eller sätta dit en ny slangdel med slang-
klämmor. I annat fall kan du täta med vulk-
tejp, eltejp, tesaband eller transparent sil-
vertejp. 

– Om bensintanken är tom har de flesta 
en reservdunk med bränsle. Men efter att 
man hällt i bensinen kan motorn vara svår-
startad. Det kan bero på att bensinen ”åld-
rats” i och med att den funnits i reservdun-
ken i många år. Använd alltid reservbensi-
nen minst en gång per år. Ännu bättre är att 
ha en reservdunk med alkylatbensin som 
aldrig åldras och är miljövänlig, säger Mar-
cus Morberg, båtmekanikerlärare på Med-
borgarskolan.   

Om du har svårt att få fram bränsle efter 
åtgärder, men med nöd och näppe ändå får 
igång motorn, kan du trots allt ta dig hem: 

– Det går ofta att köra hem båten på ett 
betydligt lägre varvtal än vid normal 
marschfart. Det går, men mycket sakta, sä-
ger Marcus Morberg.

Ett annat fel kan vara att man glömt att 
öppna luftningsskruven till den bärbara 

Om en dieselmotor inte startar, eller startar men 
stannar igen, kan det vara ett symtom på att 
stoppreglaget helt eller delvis är utdraget. Se till 
att reglaget är indraget som på bilden.

Växelreglaget måste vara i ett neutralt läge när 
motorn ska startas. Det är inte alltid så lätt att 
se. Vissa reglage kan befinna sig i ett växelläge 
fast det ser ut som om de står i ett neutralläge.

Om du inte finner något fel i bränsleflödet kan 
du ta bort luftfiltret för att se att motorn får luft. 
Byt smutsiga filter. 

Så löser du bränslestopp

Kontrollera att inte någon har stängt av bränsle-
kranen, som kan sitta åtkomlig i ruffen. På bilden 
är kranen öppen.

Se till att starta båtens utombordare med en 
blåsa som är handpumpad stenhårt. Lågpris-
blåsor av dålig kvalitet kan ställa till det med 
bränsletillförseln.
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bensintanken till utombordaren. Då blir det 
undertryck i tanken och ingen luft kommer 
fram. 

– Det medför i sin tur att ingen bensin 
kommer fram. En luftskruv kan också fin-
nas vid tanklocket på själva utombordaren, 
säger Marcus Morberg.

Du kan också ta bort luftfiltret för att se 
att motorn får luft. 

– På äldre utombordare är det vanligt att 
förgasarna är igensatta. Förgasaren kan 
också vara felaktigt injusterad. Rengör även 
flottören. Man kan också spruta startgas i 
luftintaget. Men om du har en tvåtaktsmo-
tor får du inte spreja för mycket startgas, ef-
tersom vevhuset kan spricka, säger Marcus 
Morberg. 

En annan orsak till att förgasaren inte får 
luft kan vara att chokespjället har fastnat i 
stängt läge. Då kan du trycka till det så det 
kommer i rätt läge.

Starthjälp 
Kompression handlar enkelt uttryckt om att 
startmotorn måste kunna gå igång och mo-
torn behöver värme för att kunna startas 
och komma upp i varvtal.  

Om startbatteriet är urladdat och inte or-
kar dra igång startmotorn kan du flytta ka-
belskorna till underhållsbatteriet.  

– Om underhållsbatteriet också nästan är 
urladdat och därigenom inte orkar få igång 
startmotorn kan du i nödfall seriekoppla de 
två batterierna för att öka spänningen. Man 
kan också försöka få bättre kapacitet ur bat-
terierna genom att höja temperaturen på 
dem genom att ställa dem i solen, säger 
Marcus Morberg. 

Seriekopplade batterier innebär att 
pluspolen på det första batteriet går med en 
batteri- eller startkabel till det andra batte-
riets minuspol. Det första batteriets svarta 
kabel går från minuspolen till startmotorn. 
Och det andra batteriets röda kabel går från 
pluspolen till startmotorns pluspol. För att 
seriekoppla batterierna måste du ha kun-
skaper hur du gör exakt. Elsystemet kan 
nämligen få en spänning på  upp till 25 volt. 
Det kan innebära att båtens elutrustning 
bränns sönder. 

Startproblem kan också bero på att kabel-
skorna till startbatteriet har blivit lösa av vi-
brationer eller blivit oxiderade. 

– Om kabelskorna sitter löst och är oxide-
rade bör du använda kontaktsprej och gär-
na polfett innan kablarna skruvas fast på 
batterier, säger  Jesper Ejemo. 

Om startmotorn ”klickar” beror det ofta 
på att den så kallade solenoiden inte orkar 
dra runt startmotorn på grund av oxidering. 

– Lösningen kan vara att försiktigt hamra 
på solenoiden. Man kan också kortsluta so-
lenoiden för att nödstarta, säger Marcus 
Morberg. 

Som nämnts ska inte motorn vara kall för 
att kunna starta optimalt. Det är sällan nå-
got problem under en sommar, men kan in-
träffa om du är ute en mycket kylig vår- eller 
höstdag. En metod kan vara att flytta båten 
till en solig plats för att få värme. Se också 
till att motorn har smörjolja. Fyll på motor-
olja om det behövs.

Få igång tändningen   
Det fjärde steget är att felsöka tändningen.  
Ett startproblem på en utombordare kan 
vara att motorn har fått för mycket bensin 
så att tändstiften har blivit sura. Orsaken är 
att man har gasat för mycket med handga-
sen eller chokat för mycket.  Det innebär att 
tändstiften inte kan ge en tillräckligt bra 
gnista för att antända bensinen. Börja med 
att stänga av choken och handgasen. Därpå 
lossar du tändstiften och kör motorn på 
startmotorn en stund så cylind-rarna tor-
kar. Därefter gör du rent tändstiften och 
skruvar tillbaka dem. Var noga med att 
tändkablar och tändhattar monteras på rätt 
tändstift.  

Om ka-
belskorna 
sitter löst 
och är 
oxiderade 
bör du an-
vända kon-
taktsprej 
och gärna 
polfett 
innan 
kablarna 
skruvas 
fast på 
batterier.

Ett vanligt och enkelt fel, när det gäller utom-
bordsmotorer som inte startar, kan vara att 
pluggen eller nyckeln för ”dödmansgrepp” inte 
är inkopplad… 

…Syftet med greppet är att motorn ska stanna 
om föraren faller i båten eller överbord. 

Det är lätt hänt att glömma öppna luftskruven 
på bränslelocket till utombordarens trycktank. 
Är skruven åtdragen stryps bränsletillförseln till 
motorn.   

Om motorn ideligen stannar, eller har en ojämn 
tomgång, kan bränslefilter vara igensatta och 
måste bytas.

Fixa vhf:en 
Ibland behöver man ta kontakt med ett 
varv, bekanta, Sjöassistans eller någon 
annan för att få hjälp att starta en mo-
tor eller bli bärgad. Om det inte finns 
mobiltäckning eller närliggande båtar 
är det vhf som gäller, om du inte har en 
satellittelefon ombord. 

– Om du inte hör någon på din vhf-ra-
dio eller om ingen hör dig kan det vara 
kortslutning i vhf:ens koaxialkabel. Ett 
vanligt fel kan vara att någon av de så 
kallade skärmtrådarna (mantel) har 
hamnat mot kabelns mittledare. Ta loss 
kontakten för att åtgärda felet. Det kan 
också vara bra att ha en extra handbu-
ren vhf ombord, slutar Jesper Ejemo.

 »
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Ett vanligt och enkelt fel, när det gäller 
utombordsmotorer som inte startar, kan 
vara att pluggen eller nyckeln för ”död-
mansgrepp” inte är inkopplad. Syftet med 
greppet är att motorn ska stanna om föraren 
faller i båten eller överbord. Det finns två 
olika typer av dödmansgrepp. Den ena kort-
sluter tändningen och den andra bryter 
tändningen.  

Om en dieselmotor inte startar, eller star-
tar men stannar igen, kan det vara ett sym-
tom på att stoppreglaget helt eller delvis är 
utdraget. 

Ett annat exempel på tändningsproblem 
kan vara att handreglaget står i växelläge 
när föraren startar båten.   

– Växelreglaget måste alltså vara i ett 
neutralt läge när motorn ska startas. Det är 
inte alltid så lätt att se. Vissa reglage kan be-
finna sig i ett växelläge fast det ser ut som 
om de står i ett neutralläge, säger Jesper 
Ejemo. 

Om du har en startspärr till din motorbåt 
är det klokt att inte glömma din personliga 
kod till startspärren. En startspärr kan till 
exempel med hjälp av en fjärrkontroll stry-

pa bränsletillförseln när startspärren är ak-
tiverad för att undvika båtstöld. 

– Startspärrar har en tendens att krångla. 
Ibland går det inte att starta motorn med  
fjärrkontroll eller nyckel. Då måste man ha 
en personlig kod för att kunna aktivera 
startspärren. Har man inte pinkoden till-
gänglig måste man i regel tillkalla bärg-
ning, säger Jesper Ejemo.

Reservdelar ombord
För att få igång motorn om den krånglar är 
det viktigt att ha med sig reservdelar och 
annat som alltid bör finnas ombord. Det är 
bland annat bränslefilter, drivremmar och 
impeller (se checklista här intill).  

– Om impellern till en inombordare går 
sönder är den i regel enkel att byta. Men det 
går inte att byta impellern i en utombordare 
om båten inte står på land, säger Jesper Eje-
mo. 

Bakgrunden till det sistnämnda är att det 

tunga underhuset, även kallat växelhuset, 
måste monteras från utombordarriggen. 
Om du har en lättare motorbåt, till exempel 
en styrpulpet, och befinner dig i skärgår-
den, går det att dra upp båten på en strand. 
Därefter behöver minst två personer lossa 
bultar för att kunna montera bort och hålla i 
växelhuset. Samtidigt tas tryckslangen bort 
för att kunna byta impellern, som kan vara 
placerad bakom pumphuset runt drivaxeln. 
Det här kan alla göra förutsatt att man är 
noggrann och har tid.  

För motorbåtar med tunga utombordare 
som plötsligt råkar ut för en trasig impeller 
är det bogsering till en hamn som gäller.

Checklista
 Bra att ha med ombord
 Verktyg, gärna multiverktyg
 Polygrip av hög kvalitet  
 Impeller med packning
 Packningsmaterial
 Packning på tub 
 Drivrem
 Paket med nya tändstift, nya tänd- 

 kablar, fördelarlock, brytarspets och  
 rotorarm (bensinmotor)

 Säkringar 
 Bränslefilter
 Skruvar, muttrar och brickor
 Reservdunk med bränsle (alkylat för  

 bensinmotor) 
 Motorolja
 Gummihandskar
 Trasor 
 Miljöavfettningsmedel 
 Extra tändnyckel som göms i båten.
 Extra plugg/nyckel för  

 ”dödmansgrepp”
 Rörstumpar
 Ficklampa med stark koncentrerad  

 stråle  
 Vulktejp, eltejp, tesaband och  

 silvertejp
 Slangklämmor 
 Kontaktsprej
 Rostskyddssprej
 På tanklocket ska det markeras om  

 det är diesel eller bensin 
 Startkablar
 Startgas
 Tändstiftsnyckel som passar till dina  

 tändstift

Sjöassistans 
Sjöassistans är en servicetjänst för fritidsbåtsägare. Organisationen har drygt 700 assiste-
rande båtar som hjälper till med allt från bogsering och lossdragning till transport av reserv-
delar. Drygt 20 000 fritidsbåtsägare är medlemmar i Sjöassistans. Ett Sjöassistans Basmed-
lemskap där Stockholmradio-abonnemanget ingår kostar 675 kronor per år. Sjöassistans ska 
inte förväxlas med Sjöräddningen, där olika räddningsenheter ingår. 
Läs mer: www.sjoassistans.se/Fixa motorstopp.

Det går inte att byta impellern i en utombordare 
om båten inte står på land. Om du har en lättare 
motorbåt, till exempel en styrpulpet, och befin-
ner dig i skärgården, går det att dra upp båten på 
en strand. Därefter behöver helst två personer 
lossa bultar för att kunna montera bort och hålla 
i underhuset.

Om impellern till en inombordare går sönder är 
den i regel enkel att byta. Den vänstra är på väg 
att gå sönder och ska bytas till den nya till höger 
i bild. 

 »
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Under ytan
Rädda dränkt motor 

Ju snabbare insats desto större chans. Om din båt sjunker är det en kamp mot klockan 
att rädda det som räddas kan. Här visar PB hur du väcker liv i en dränkt motor.
TexT och foTo Sofi CedeRlöf

»
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 D 
et var en måndagseftermiddag 
strax innan midsommar som vi 
fick samtalet som ingen båt
ägare vill ha: ”Er båt har sjun
kit. Vi har lyckats pumpa ut det 

mesta av vattnet och pluggat igen hålet, så 
hon flyter nu. Men ni borde komma hit på 
en gång.” 

När vi kom ut på bryggan låg hon där och 
flöt, de enda yttre tecknen på dramat som 
utspelat sig här för en stund sedan var 
slangarna från länspumparna som hängde 
ut från skrovet. Med hjälp av ett långt rep 
drog vi henne från bryggan till upptag
ningsrampen. 

Motorn, som till stor del befunnit sig un
der ytan, fick absolut inte startas innan vatt
net i den tömts ur. Snällt och fint gled hon 
över vattnet och upp på slamkryparen som 
vi använde för att ta upp henne. Det gällde 
att skynda på, när som helst kunde pluggen i 
hålet släppa och då skulle vattnet börja 
tränga in igen. Det var kylvattenintaget som 
hade gått sönder och när det väl släppte så 
forsade vattnet in.

Klubbens funktionärer hade gått förbi 
henne tidigare på dagen och då hade hon le
gat fint vid bryggan. Några minuter senare 
hade hon vatten upp till relingen. Hade de 
inte fått i länspumpen så snabbt och lyckats 
hitta hålet och täppa igen det hade hon an
tagligen legat på botten när vi kom dit. Så 
tur i oturen att det fanns folk i närheten som 
ingrep.

Överblicka skadorna
Med båten väl uppe på land klättrar vi om
bord för att överblicka skadorna. Vårt ny
dragna elsystem och batterierna är täckta 
av en grön sörja och batterilådorna är fulla 
med vatten. Batteripolskorna och kabel
skorna har redan börjat korrodera. De nyin
köpta sjökorten och flytvästarna har också 
de fått bada och ur dammsugaren går det 
att hälla vatten. 

Det som går att rädda läggs på tork i solen 
och sjökorten torkas av bäst det går. Även i 
själva båten finns det fortfarande en del vat
ten kvar, och det är bara att börja ösa och 
tvätta bort sjövattenslammet med rengö
ringsmedel. Som tur är hade vi inte hunnit 
lägga i dynorna, och eftersom vattnet bara 
har nått upp till knähöjd inne i båten har in
redningen i övrigt klarat sig utan nämnvär
da skador.

Men det största bekymret är naturligtvis 
motorn. Att köpa nya sjökort går på en tu
senlapp, men de pengarna räcker inte långt 
när det gäller att ersätta en drunknad mo
tor. Så prio ett blir att få motorn att starta, 
för att ånga ur allt vatten. Det första vi gör är 
att pumpa ut all olja, där det ligger vatten 
som vi inte vill få in i systemet. Sedan tas 
tändstiften bort och vi droppar ner lite olja i 
cylindrarna genom tändstiftshålen. 

Efter det vevar vi runt motorn manuellt 
genom att sätta en skiftnyckel på sväng
hjulsmuttern och dra runt. Genom att göra 
det pressas vattnet som kan ha samlats i cy
lindrarna ut när kolvarna är i sitt högsta 
läge. Inget vatten kommer dock ut, bara 
olja, och vi konstaterar därför att det inte 
trängt in något vatten i cylindrarna och att 
vi haft en väldig tur. När allt vatten och all 
gammal olja är borta fyller vi på ny olja.

Elsystemet görs om
När det är gjort byter vi oljefilter och sätter 
dit nya tändstift. Efter det lossar vi fördelar
locket och torkar bort vattnet. Motorn behö
ver startas och varmköras i cirka 20 minu
ter, så vi kopplar in ett batteri som inte badat 
och stoppar kylvattenslangen i en hink med 
vatten. Men inget händer, startmotorn går 
inte runt. Det visar sig att vissa av elkablar
na korroderat av. Då vi inte har något kopp
lingsschema försöker vi tjuvkoppla, utan re
sultat. Vi monterar bort startmotorn och 
packar ihop för kvällen.

Nästa morgon återvänder vi med en nyin
köpt startmotor. Men den nya startmotorn 
har andra mått, vilket gör den svårmonte
rad, och det medföljer inget kopplingssche
ma, så det dröjer tills vi får tag på ett sådant 
innan startmotorn till slut kommer på plats.

Men då. Startar. Äntligen. Motorn. Det 
blir en glädjesprint mellan båten och sjövat
tenkranen för att fylla på den ständigt si
nande kylvattenhinken. Motorn får gå ett 
bra tag så att den blir riktigt varm innan vi 
stänger av den och drar en lättnadens suck. 
Efter det byts oljan ytterligare en gång för 

att vara säker på att allt vatten är borta. När 
det är över är det dags att fokusera på allt 
det andra. Batterierna får nytt batterivatten 
och ställs på laddning – och tro det eller ej, 
men de fungerar allihopa. 

För säkerhets skull köper vi dock ett nytt 
startbatteri. Elsystemet är det bara att göra 
om, batteripolskorna byts och yttersta de
len på alla kablar knipsas av och nya kabel
skor kläms på. Även huvudbrytarna har ros
tat och byts ut. Vi byter också ut generatorn, 
eftersom den har ärgat och vi inte vet hur 
länge den kommer att fungera.

Men när allt fungerar som det ska igen 
återstår grundproblemet – det är ett hål i vår 
båt. Kylvattenintaget har suttit i akterspe
geln i en ”stövel”, vilket är en mindre bra 
placering. Vi bestämmer oss för att plasta 
igen det gamla hålet och göra en helt ny ge
nomföring på båtens undersida. Och den 
här gången ska det göras ordentligt, med en 
kulventil som går att stänga. Men innan vi 
kan sätta igen det gamla hålet måste det tor
kas ur. För att påskynda processen ställer vi 
en värmare bakom akterspegeln som får 
blåsa in varmluft.

När det är fixat och båten återigen är tät 
är det dags för säsongens andra sjösättning. 
Den här gången är vi mer spända och när 
hon väl är i vattnet kollar vi extra noga: Tar 
hon verkligen inte in något vatten? Ligger 
hon inte lite snett? Men allt verkar bra och vi 
åker hem, fast vi återvänder dagen därpå. 
Hon ligger dock kvar och flyter snällt vid 
bryggan och sakta börjar vi slappna av. Det 
ser ut som att årets båtsemester är räddad – 
trots allt.

Ett trasigt kylvattenintag gjorde att båten sjönk och efter upptagning var inredningen täckt av en 
slemmig sörja. Motorn gick att rädda men elsystemet fick dras om. 
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Börja med att pumpa ut den gamla oljan, och 
det eventuella vatten som finns i den, med en 
oljesug. Det här kan ta ett tag, men det är viktigt 
att få ut så mycket som möjligt.

Ta bort tändhattarna från tändstiften. Glöm 
inte att hålla reda på vilken tändhatt som hör till 
vilken cylinder, ett tips är att ta en i taget. Sedan 
tar du bort tändstiften med en tändstiftsnyckel. 
Därefter sprutar du ner motorkonserveringsolja 
i cylindrarna, för att smörja dem. Spruta cirka 20 
sekunder i varje cylinder.

Efter det vevar du runt motorn för hand genom 
att sätta till exempel en skiftnyckel eller ett
spärrskaft på svänghjulsmuttern och dra runt.

När det är gjort är det dags att sätta dit nya 
tändstift. Tänk på att tändhattarna måste sät-
tas tillbaka på samma cylinder som de satt på 
från början.

Därefter byter du oljefiltret. Lossa det gamla 
filtret med hjälp av en filteravdragare. Tänk på 
att det är olja i filtret, så ha något under när du 
tar bort det. Innan du sätter på det nya filtret så 
smörj lite olja på o-ringen.

Sedan häller du på ny motorolja. Kolla i handbo-
ken för att se hur mycket du ska hälla på. Tänk 
på att det är olika mängd beroende på om du by-
ter oljefiltret eller inte. Kontrollera på mätstick-
an, oljenivån ska vara mellan markeringarna.

Lossa också fördelarlocket och torka bort even-
tuellt vatten som kan finnas där.

Nu kan du starta motorn och låta den gå i minst 
20 minuter för att ånga ut det vatten som kan 
vara kvar i motorn. Men innan du gör det måste 
du stoppa ner kylvattenslangen i en hink eller 
ett större kärl med vatten om båten står på land. 
Var beredd att fylla på efter hand.

Därefter byter du motorolja ytterligare en gång, 
för att vara helt säker på att det inte finns något 
vatten kvar i den.
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Gammalt    mot nytt
Vad har hänt på motorfronten de senaste 35 åren? Johannes nordemar

1978
Låg effekt i förhållande till cylindervolym
Lågt maxvarvtal, runt 2 000–2 500 rpm
Tungt svänghjul ger en låg tomgång men en trögare acceleration
Generator på 45 ampere
Knackande och dunkande gång, ibland bara en cylinder
Robust och tung konstruktion med mycket gjutjärn

Sjövattenkylning eller eftermonterad färskvattenkylning
Vattenpump gömd på baksidan av motorn, svår att komma åt
Vattenpump drivs av axel från motorn
Motorkuddar i gummi
Minst fem olika luftpunkter om bränslesystemet ska luftas
Grovfilter i luftburken
Avgaskrök i gjutjärn

1978
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2013
Gammalt    mot nytt

2013
Fördubblad effekt ur samma cylindervolym som 70-talsmotorn
Servicepunkter som olja, glykol, vattenpump och filter lätt åtkomliga
Riktigt luftfilter
Generator på 125 ampere
Integrerad värmeväxlare för färskvattenkretsen
Möjlighet att koppla in båtens vattensystem och få varmvatten från motorn
Vattenpump drivs med rem
Mindre roterande massa ger en rappare motor och bättre gasrespons
Högre varvtal, ofta upp mot 3 600 rpm

En flackare vridmomentskurva med bibehållet högt vridmoment under ett 
längre intervall

Högre bränsleinsprutningstryck, effektiv förbränning med lägre förbrukning 
och låga emissioner

Fler cylindrar ger jämnare och tystare gång
Effektivare konstruktion med mindre dödvikt
Motorkuddar som är optimerade för att ta upp kraften olika i längsled och sid-

led
Enkel luftning av bränslesystemet
Vattenmantlad kyld avgaskrök



Småbåtförsäkring 
från 13 kr/mån 

folksam.se/smabat

Ditt hem är nyckeln till  
en billigare båtförsäkring
Har du hemmet försäkrat hos oss? Grattis! Då kan du försäkra 
din båt billigt – från 13 kr/månad! Du kan dessutom dra av  
10 procent i samlingsrabatt. Småbåtsförsäkringen är ett tillval i 
hemförsäkringen och gäller året runt, både till sjöss och på land.

Ring 0771-950 950 så hjälper vi dig att försäkra din båt! 

Optimus EPS styrning från SeaStar  
är ett system som skapar en komfort som  

du aldrig upplevt tidigare. Mekaniska styrningar  
och hydrauliska styrningar bygger på att kraften från  

armar och händer skall utföra arbetet. Hydrauliken har  
gjort det lättare och på senare tid har elektriska servo  

system som SeaStar SPA gjort det ännu bättre.

Nu tar SeaStar det till ytterligare en nivå. Kraften som  
krävs för att rotera ratten är justerbar, för känslan skull. Nu  

behövs inte manuell handkraft för att flytta stora tunga motorer. 

EPS står för Electronic Power Steering och är ett unikt system.

Optimus EPS från Seastar finns för utombordare, drev och roder. Läs mer på www.comstedt.se och www.seastarsolutions.com
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Montera bränslefilter

Driftsäker motor

Projektet  
i korthet

Svårighetsgrad 
Lätt.

Tidsåtgång
Cirka två timmar.

Kostnad
Cirka 650 kronor för filter 

och filterhållare.
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 P å en båt med en fast 
bränsletank är det lätt att 
få kondens i tanken eller 

att flagor lossnar. Vatten och 
partiklar i bränslet kan skada 
motorn och orsaka driftstopp. 
Har du en dieselmotor finns 
dessutom risken för dieselbak-
terier i bränslet, vilket också 
kan orsaka motorstopp. Allt det-
ta kan dock undvikas om du har 
ett bränslefilter. 

– Man ska alltid ha ett bräns-
lefilter på förbränningsmotorer. 
Skräp och avlagringar sätter 
igen bränslesystemet om de 
kommer in, säger PB:s motorex-
pert, Lasse ”Doktor Diesel” 
Lundbladh.

Det värsta som kan hända är 
att motorn skadas och att den 
inte går att starta.

På en äldre bensinmotor med 
förgasare kan det sätta igen 
munstyckena, vilket ger en 
ojämn gång. 

På dieselmotorn kan insprut-
ningspump och spridare sättas 
igen, vilket i värsta fall leder till 
motorstopp.

Får man vatten i motorn så 
kan det leda till att den tappar 
orken, får en ojämn gång och 
inte går att starta.

– Det kan göra att det rostar 
inuti motorn, till exempel kolv-
ringarna och cylinderlocken. 
Det kan också bli korrosion i 

botten av förgasaren och då 
kommer det in ännu mer partik-
lar, säger Lasse.

Även på utombordsmotorer 
tycker Lasse att det är viktigt att 
ha ett bränslefilter, eftersom det 
kan komma in skräp även i en 
portabel tank. Dessutom är da-
gens utombordare med insprut-
ningssystem känsligare för 
skräp och partiklar.

Olika typer av filter
Ett bränslefilter ska bestå av två 
delar, dels ett filter som rensar 
bort partiklar och dels en vat-
tenavskiljande del. Den vanli-
gaste typen av filter kallas CAV-
filter och där sitter den vatten-
avskiljande delen i botten, 
vilket gör att man kan kontrolle-
ra och tömma ur vatten utan att 
byta själva filtret. Det finns även 
så kallade spin on-filter, som ser 
ut som oljefilter där vattnet 
hamnar i själva filtret. De är 
lättare att byta eftersom du bara 
behöver skruva loss filtret, men 
nackdelen är att du aldrig ser 
vattnet och därför aldrig kan 
tömma ur det separat.

På CAV-filtren kan man välja 
att ha en genomskinlig kopp 
som vattenavskiljare för att 
kunna se direkt hur mycket vat-
ten som är i. Men tänk på att om 
du har en bensinmotor får kop-
pen inte vara i plast.

Montering
Det viktigaste att tänka på vid 
montering är att filtret ska vara 
lättillgängligt. Skulle det bli ett 
driftstopp under gång så ska det 
gå snabbt och smidigt att byta 
filter. Det är också viktigt att an-
vända en bra slang som är av-
sedd för bränsle och ha riktiga, 
dubbla slangklämmor.

– Var väldigt noga med att det 
inte läcker bränsle någonstans.

Det bästa är om det går att 
placera filtret i motorrummet, 
då behöver du inte dra så långa 
slangar och har allt samlat på 
ett ställe. Men det viktigaste är 
fortfarande tillgängligheten, så 
är det väldigt trångt där, välj en 
annan plats.

En sak som är omtvistad när 
det gäller montering av bränsle-
filter är vilket håll det ska kopp-
las åt. På filt-ret finns två in-
gångar och två utgångar dit 
man kan koppla bränsleslangar-
na, och vissa hävdar att man ska 
koppla filtret ”baklänges”, det 
vill säga att bränslet går in där 
det ska gå ut och vice versa. Det-
ta för att vattnet och skräpet ska 
komma direkt i koppen istället 
för att fastna i filtret. Men efter 
att ha läst tillverkarens manual 
menar Lasse att det är fel att 
koppla det baklänges eftersom 
vattenavskiljningen blir sämre. 

– Det finns en anledning till 

att tillverkaren ger den instruk-
tion de gör. Det finns nämligen 
en särskild funktion i ett CAV-
filter som försvinner om man 
kopplar det fel. När vattnet går 
genom filtret så pressas de små 
vattendropparna ihop till stora 
droppar, vilket gör att de faller 
ner i koppen, säger han.

Det finns alltså en risk att 
vattnet följer med bränslet om 
man kopplar filtret fel.

Efter att filtret är monterat 
och inkopplat måste bränslesys-
temet luftas. På en bensinmotor 
är det enklare, eftersom förga-
saren är avluftad. På en diesel-
motor däremot måste själva filt-
ret luftas. Det gör man genom 
att skruva på avluftningsskru-
ven ovanpå filterhållaren.

Underhåll
När det gäller byte av bränslefil-
ter rekommenderar motortill-
verkarna att man byter varje år. 
Men Lasse menar att det inte är 
säkert att det behövs. Det är 
dock viktigt att kontrollera fil-
tret regelbundet och tömma 
vattenkoppen. En dieselmotor 
är känsligare än en bensinmo-
tor och där är det viktigare att 
byta ofta. Ett nytt filter kostar 
inte så mycket, så det kan vara 
värt att byta varje år. Tänk på 
att alltid ha ett extra filter med 
ombord. 

Att montera ett bränslefilter är en 
billig investering som ökar din båt-
motors driftsäkerhet och minskar 
risken för skador på densamma. 
TexT och foTo Sofi Cederlöf

Sedimentkopp

Avtappningsplugg

Filterhållare

Filter

Orenat bränsle inRent bränsle ut

Avluftning
innan monte-
ringen tar vid 
gäller det att 
hitta en vettig 
placering. inte 
minst för att 
underlätta filter-
byte. 
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Slangen från tanken ansluts. Sedan ansluts slangen som ska gå 
till motorn.

Och till sist fästs slangen till 
motorn.

XXEftersom det blir enklare att böja 
slangarna åt andra hållet bestäm-
mer vi oss för att använda de två 
andra hålen istället. Det är bara att 
byta plats på anslutningarna och 
pluggarna.

Tänk på att ha något under när 
slangen tas bort, eftersom det kan 
finnas bränsle i den.

Den nya slangen sätts fast och 
mäts upp.

På slangen som kommer från tan-
ken sätts en handpump.

Avståndet mäts upp med en 
tumstock …

… för att kunna borra från andra 
hållet så att inte motorrumsisole-
ringen skadas alltför mycket.

Sedan skruvas filtret fast. Bränslet kommer att ledas från 
tanken och in i filtret vid pilen som 
pekar in mot filtret och ledas ut vid 
pilen som pekar ut från filtret, för 
att sedan gå in i motorn

9 10 11 12

13 14 15 16

1 2 3 4

5 6 7 8

Bränslefiltret har två ingångar och 
två utgångar. Vilka man vill an-
vända kan man välja själv, men det 
är viktigt att flödet går åt rätt håll. 
Det vill säga att bränslet går in vid 
en pil som pekar mot filtret och ut 
vid en pil som pekar från filtret.

De in- och utgångar som inte an-
vänds pluggas igen.

Avtappnings-
kranen sitter 
undertill och 
används för att 
tömma ut
eventuellt vatten som ansamlas i 
sedimentskoppen.

Den gamla bränsleslangen skruvas 
loss från motorn. Detta kan vara ett 
bra tillfälle att byta bränsleslang 
om det inte är gjort på länge.

Färdigt. Nu kan vi åka utan att oroa 
oss för vatten eller partiklar i
bränslet.
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 D en välvårdade och vack-
ra Vindö 30:an har fort-
farande många år kvar 

att ge, men ägarna har börjat 
oroa sig för den gamla Volvomo-
torn, som läcker olja. MD 1:an är 
trots allt 48 år gammal. För att 
få nytt liv i båten har de valt att 
låta motormontörerna Bosse 
Cederlund och Robert Krijgs-
man montera in en tvåcylindrig 
RRun-diesel på 10 hästkrafter. 

När det gäller äldre båtar och 
i synnerhet träbåtar krävs det 
en hel del problemlösning för 
att få dit en ny motor. Många vill 
gärna ha några extra hästkraf-
ter när de byter, och då växer 
motorn ofta lite på höjden. Det 
gäller att utrymmet i motor-
rummet räcker till. Annars får 
man bygga om motorhuven, vil-
ket är ett projekt i sig. Det är 
därför bäst att söka efter en ny 
motor inom ramen för det ut-
rymme man har.   

En ny motor har oftast lite hö-
gre effekt och jobbar också 
inom ett högre varvtalsregister, 
vilket gör att man behöver se 
över propellerns storlek och 
stigning. I det här fallet har man 
valt att byta till en tvåbladig 
13-tumspropeller med 10 tums 
stigning. 

Propelleraxeln kan också be-
höva justeras för att hamna i 
centrum för backslaget, och 
som regel får man räkna med att 
motorbädd och motorfästen be-
höver modifieras mer eller  min-

dre. I det här fallet har Bosse 
förberett båten då den stod på 
land genom att montera en ny 
propelleraxel och hylsa som 
passar den tilltänkta motorn. 
Exakt hur motorn ska hamna 
vid montering är väldigt svårt 
att förutse innan den gamla mo-
torn är borta. Därför var det inte 
förrän efter tre inpassningsför-
sök, en hel del sågande och ar-
bete med stämjärnet som den 
nya motorn kunde komma på 
rätt plats i Vindön. 

Eftersom ett motorbyte i en 
äldre båt är komplext gäller det 
att ha tänkt igenom allt mycket 
noga och vara beredd på att lösa 
oväntade problem. Bosse har 
alltid med sig sin servicebil med 
en komplett uppsättning verk-
tyg.

Går det att byta motor i en segelbåt på en 
dag? Praktiskt Båtägande har tagit rygg 
på motormontörerna Bosse Cederlund 
och Robert Krijgsman en arla morgon. 
Med bra förberedelser ska det gå…
TexT och foTo Johannes nordemar

Projektet  
i korthet

svårighetsgrad 
Svårt.

Tid 
15 timmar (för 2 pers) 

+ förberedelsetid.

Kostnad
35 000 kr (RRun 10 hk), 

10 000 kr (reglage, propel-
ler, propelleraxel, lager, 

batterikablar, slangar, va-
kuumventil m.m.).

en gammal grön svensk från 
1965 får lämna plats för en 
ny blå kines med dubbelt så 
många cylindrar.

 Motorbyte 
i ett svep
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9 10 11

12 13 14 15

1 2 3 4

5 6 7 8

När båten stod på land tidigare i 
våras monterades ny propelleraxel, 
hylsa och ett oljesmort propeller-
axellager. 

Klockan 6:58 Avgaskrök och vat-
tenlås plockas bort från den gamla 
Volvo Pentan.

Elkablar som är i vägen när motorn 
ska lyftas ur kapas och märks.

Bordgenomföringen stängs och 
kylvattenslangen monteras bort.

Bränsleslangen monteras bort från 
motorn.

Om det finns en kran vid bränsle-
tanken ska denna stängas. I det här 
fallet fanns det ingen och det gäller 
att snabbt få upp den frikopplade 
slangen högre än tanken.

Vajrarna till reglagen lossas. Även reglagen monteras bort.

Liksom den gamla charmiga manö-
verpanelen.

Delar av inredningen ovanför 
motorn skruvas bort för bättre 
svängrum. Även slangarna till självlänsarna behöver lyftas undan. De gamla kra-

narna har rostat fast och går inte att stänga, så det gäller att binda upp 
slangarna så att de kommer ovanför vattenytan. Annars riskerar båten att 
vattenfyllas på någon timme.

Klockan 7:53 Bultarna till motor-
fästena lossas. Även kåpan över 
topplocket plockas bort så att 
motorn ska kunna skjutas föröver, 
under balken, innan den lyfts upp.

Bosse använder rörisolering för 
att skydda utsatta delar i den fina 
båten.

Ett schackel fästs i en lyftögla och 
en kran på land används för att 
lyfta motorn. Men det visar sig vara 
svårt att få ut den via ruffen. Bosse 
och Robert bestämmer sig för att 
lyfta den rakt upp istället.

Eftersom det innebär att ytterligare 
några delar måste demonteras 
tappas motorn på olja.
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16

Sedan skruvas det tunga backsla-
get loss. 

25 26 27

28 29 30 31

17 18 19

20 21 22 23

24

Klockan 8:27 Äntligen går det att 
lyfta upp motorn utan att det tar i 
någonstans.

Motorfästena visar sig sitta mycket 
hårt. Och de rostfria plattorna sitter 
med 20 stycken skruvar.

När motorfästen och plattjärn är 
borta börjar jobbet med att modi-
fiera motorbädden så att den nya 
motorn passar.

Kölsvinet görs rent så gott det går. 
Här görs en del oväntade fynd som 
gaffel, kniv och mutter.

De gamla skruvhålen borras upp 
och pluggas igen för att inte kunna 
samla vatten. 

Den gamla gröna svensken står 
i bakgrunden medan den 48 år 
yngre kinesen, med 10 friska kusar, 
förbereds för montering. 

Den nya motorn har förberetts i 
verkstaden, men en liten justering 
verkar behövas innan testmonte-
ring. 

Klockan 9:36 Den blåa motorn 
sänks ner i båten för första gången.

När motorn har hamnat på rätt 
höjd skjuts den akteröver under 
balken.

Det visar sig att oljetråget kräver 
mer utrymme.

Motorn lyfts ur igen och sticksågen 
används för att såga bort en bit ur 
den hårda bottestocken av ek.

Akter om motorbädden syns den 
nya propelleraxeln. Axelkopplingen 
har redan börjat rosta, eftersom 
den är av vanligt järn. Slangen som 
syns är till för att smörja lagret. 

Klockan 10:17. Motorn sänks återi-
gen ned för fortsatt inpassning.

Nu får oljetråget plats. Sedan är det viktigt att propeller-
axeln passas in mot backslaget och 
hylsan.

»
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44 45 46 47

33 34 35

36 37 38 39

40

De bakre motorfästenas nya place-
ring markeras.

Klockan 10:43 Motorn lyfts ur igen. Motorfästenas tassar modifieras 
något.

De bakre motorfästena skruvas 
fast.

Bosse använder rostfria platt-järn 
för att tillverka två stöd för de 
främre motorfästena.

De främre motorfästena monteras. Efter en kort lunchpaus är det dags 
att sänka ner motorn för tredje 
gången.

Klockan 14:23 De bakre motorfäs-
tena monteras och passar, efter lite 
trixande, perfekt… 

…Liksom de främre motorfästena. Flexkopplingen som ska mini-
mera vibrationer och klara några 
graders snedställning skruvas fast 
på backslaget och axeln låses i 
kopplingen.

Generator, remskiva och rem mon-
teras på motorns framsida.

Klockan 15:21 Äntligen sitter mo-
torn på plats. 

Uttag för den nya manöverpanelen 
görs där den gamla satt.

Uttag för manöverpanelen görs där 
den gamla satt.

Plats för gasreglage/växelspak 
märks ut. 

32

Det visar sig att de främre motor-
fästena hamnar utanför motor-
bädden. Här kommer behövas en 
kreativ lösning. 



motor
special

   45praktiskt båtägandeSPECIAL NR 1, 2016

48

Hålet sågas upp.

57 58 59

60 61 62

Gasreglaget monteras.

49

Vajrarna för gas och växel monte-
ras på motorn.

50

Kylarslangar dras fast med dubbla 
slangklämmor.

51

En vakuumventil monteras lättåt-
komligt i ett stuvfack. Tratten som 
syns bredvid är för att kunna fylla 
på olja till propelleraxellagret. 

52 53 54 55

56

Slangarna till självlänsarna monte-
ras. Vattenlåset på avgassidan 
placeras längre akterut i båten.

Avgasslangen monteras med 
dubbla slangklämmor på av-
gaskröken.

Kylvattenslangen ansluts till bord-
genomföringen. Den ihoprullade 
slangen som syns till vänster är för 
oljeavtappning.

Bränsleslangen monteras och 
systemet luftas. Även oljenivån 
kontrolleras.

Elen till manöverpanel, generator, 
batteri och startmotor kopplas.

Olja till propelleraxellagret fylls på 
tills det är fullt i slangen.

Klockan 19:02 Då är det dags att 
provstarta.

Hurra! Motorn mullrar igång, det 
kommer vatten ur avgasslangen 
och allt verkar fungera som det ska. 

Motorn sitter på plats och allt snur-
rar. Det som återstår nu är endast 
små justeringar och byte av några 
batterikablar.

Klockan 
19:45 
Det blev 
en lång 
arbets-
dag, men 
till slut 
puttrar 
Bosse och 
båtägarna 
iväg på en 
provtur i 
skym-
ningen.



Jabsco är en världsledande tillverkare av produkter för fritidsbåtar och sitter som standard hos de kvalitetsmedvetna 

båtbyggarna. Pumpar för alla behov t.ex. färskvatten, spolning, kylvatten, tömning, länsning, oljebyte och diesel. I 

sortimentet ingår även marknadens bredaste program av toaletter samt ventilatorer, belysning och fjärrstrålkastare.

Läs mer på www.comstedt.se

Allt för dina pumpbehov

PAR MAX PLUS
En ny serie pentrypumpar

ParMax Plus finns i 12V och 24V samt  

tre kapaciteter, 15,1, 18,9 och 22,7 l/min

Vi är en ideell förening som räddar
liv till sjöss.Verksamheten drivs helt
utan bidrag från staten, så stöd oss 
på pg 900 500-0 eller på www.ssrs.se
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 Allt om 
propellrAr

Tar det en evighet innan båten går upp i planing? El-
ler varvar motorn över vid fullt gaspådrag? Då kan 
det vara läge att se över båtens propeller. Här ger vi 
dig lite tips och råd inför ett eventuellt propellerbyte 
på din utombordare eller inombordare med drev.
TexT och foTo JoHannEs norDEmar

motor
special

 »
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Checklista inför 
propellerbyte

Användningsområde och ändamål
Båt och årsmodell
Verklig totalvikt
Motor och motoreffekt
Drevets utväxling
Rekommenderat maxvarvtal
Uppnått maxvarvtal
Uppnådd maxhastighet
Nuvarande propellerdimension

(Ta reda på dessa saker så är du väl för-
beredd när du kontaktar din propeller-
handlare)

Propellrar i rostfritt stål har tidigare varit förbehållet tävlingsmarknaden, men 
har nu blivit billigare. Fortfarande är aluminium det vanligaste materialet.

 B 
ara den är hård och blank, så är 
den väl bra. Så resonerar många 
båtägare. Men faktum är att just 
valet av propeller påverkar bå-
tens gång i vattnet, manöverför-

måga och sjöegenskaper avsevärt. På en 
modern propeller finns det många parame-
trar som ska samverka för att få fram just de 
egenskaper som önskas och det finns myck-
et att vinna på att välja rätt.

Köper man en båtmotor idag så får man 
en standardpropeller som är anpassad för 
att vara lagom bra på allt och visst funkar 
den oftast helt okej. I bästa fall är propellern 
anpassad efter båtens vikt, skrovlängd och 
motorns rekommenderade maxvarvtal, 
men det är inte säkert. 

För motortillverkarna finns det en lön-
sam eftermarknad, vilket gör att de just 
monterar standardpropellrar på motorerna. 
Det finns mycket prestanda att vinna ge-
nom att anpassa propellern helt efter båtens 
användningsområde och vilka egenskaper 
man eftersträvar.  

Är det accelerationen som är det primära, 
som vid till exempel wakeboard- eller vat-
tenskidåkning? 

Eller är kanske toppfarten eller ekonomin 
viktigare? Utbudet av eftermarknadspro-
pellrar är stort och idag finns det en propel-
ler för varje behov. 

Men ju mer man lär sig om propellerns 
egenskaper desto mer kräsen blir man. Så 
om du ännu inte börjat fundera över ett pro-
pellerbyte och är helnöjd med vad du har så 
kan det vara klokt att sluta läsa här.

Användningsområde
Kul. Jag märker att du fortfarande är med. 

Fredrik Ljungdahl, på Propellertrim i 
Stockholm, har varit i branschen nästan 25 
år. Han menar att det allra viktigaste när 
man ska köpa en ny propeller är att tänka 
igenom vad man ska använda båten till och 
ställa upp realistiska mål. En propeller kan 
inte öka effekten i motorn, men kan påverka 
hur effekten tas om hand och används. 

Är ändamålet att åka snabbt med kanske 
bara en person i båten, eller ska båten opti-
meras för acceleration eller för att gå ekono-
miskt i marschfart med full packning och 
hela familjen ombord? För att kunna välja 
rätt propeller behöver man först skaffa sig 
en uppfattning om totalvikten. 

– Då menar jag inte den vikt som stod i 
försäljningskatalogen utan den verkliga 
vikten, med vatten, bränsle, packning och 
kanske fyra gubbar i båten, säger Fredrik.

Båttillverkarna vill med största sannolik-
het påvisa en låg bränsleförbrukning och en 
hög toppfart. Därför kan man räkna med att 
de inte tagit till i överkant när de räknat på 
vikten. 

– När båten är i bruk kan den i själva ver-
ket vara 500–1000 kilo tyngre än den angiv-
na vikten, påpekar Fredrik.

Ekonomi och varvtal
Sedan gäller det att kolla i instruktionsbo-
ken vilket som är motorns rekommendera-
de maxvarvtal. På en tvåtaktare brukar det 
ligga mellan 5000–5600 varv per minut. 
Det är viktigt att komma upp till det varvta-

let och helst till den övre gränsen vid fullt 
gas-pådrag. 

– Många vill ha en stor propeller som var-
var lågt för att de tror att det är ekonomiskt, 
men det blir tvärt om.

Orkar motorn inte arbeta sig upp till det 
varvtal där den är mest effektiv så jobbar 
den i fel område och det ökar bränsleför-
brukningen. Om maxvarvtalet blir rätt så 
hamnar även marschvarvtalet på en ekono-
misk nivå. Eftersom en båtmotor bara har 
en växel framåt så är det genom propellern 
som man kan påverka utväxlingen.

Varvar din motor för mycket på full gas så 
har du sannolikt en för liten propeller eller 
en propeller med för liten stigning. Varvar 
den för lite har du antagligen en för stor pro-
peller eller en med för kraftig stigning. 

Eftersom man ofta är ensam i båten vid 
provkörning så brukar man sikta på att nå 
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Ofta tror kunderna att det är kört när propellern 
ser ut som skrot. Men den här propellern kan 
fortfarande gå att rädda. 

Kuppade bladkanter för bättre grepp i vattnet. En så kallad duoprop har två propellrar på 
samma axel som roterar åt olika håll. Fördelarna 
är bland annat en stabilare gång.

den övre gränsen för maxvarvtalet. Om du 
vid provkörning upptäcker att du till exem-
pel ligger 400 varv under gränsen för re-
kommenderat maxvarvtal så kan en propel-
lerhandlare räkna ut hur mycket du ska gå 
ner i storlek och stigning för att hamna rätt. 
Grovt kan man räkna på att en tums ökning 
eller minskning av stigningen påverkar 
varvtalet 150–200 varv. 

Innan du kontaktar din propellerhandla-
re, se till att du har uppgifterna enligt 
checklistan här intill till hands, så blir det 
lättare att välja rätt. 

Material
De flesta propellrar som säljs idag är av alu-
minium. Men för att inte vara för ömtåliga 
behöver bladen göras relativt tjocka. Efter-
som metallen är ganska mjuk betyder en 
eventuell bottenkänning oftast att bladen 
skadas. Det gör i gengäld att kraftöverfö-
ring och propelleraxel inte tar skada. Förde-
len är också att en aluminiumpropeller är 
billig i inköp. 

Plast och kompositmaterial är inte så van-
ligt i propellrar, men förekommer. Fördelen 
är att det inte korroderar, men materialet 
flexar och tål därför inte lika hög belastning 
som metaller. Brons är vanligt till deplace-
mentsbåtar och halvplanande motorbåtar 
med rak propelleraxel, men inte till utom-
bordare och drev.

Propellrar i rostfritt stål har tidigare varit 
förbehållet tävlingsmarknaden, men har nu 
blivit billigare. De är vackrare att titta på, ja. 
Men det är främst möjligheten att forma 

materialet som gör att de rostfria propell-
rarna kan få bra egenskaper. Materialet är 
mycket hårt och därför kan bladen göras 
tunna. Greppet blir bättre vilket inverkar 
positivt på accelerationen och även ger en 
aning högre toppfart. Nackdelen med hård-
heten är att det blir större påfrestning på 
propelleraxeln vid en grundstötning.  

Även om de gått ner i pris är de fortfaran-
de det dyraste alternativet. Till priset av en 
rostfri propeller kan man få tre stycken alu-
miniumpropellrar. Samtidigt gör de fina 
egenskaperna att bränsleförbrukningen 
minskar. Särskilt på stora motorer finns be-
sparingar att göra som väger upp det högre 
inköpspriset.

Slitage och skador
En propeller har egentligen ingen begrän-
sad livslängd. Allt beror på hur den sköts. 
Har båtägaren varit noga med att byta offe-
ranoder och inte kört på något så kan även 
en gammal aluminiumpropeller hänga med 
ett bra tag. Fredrik säger att han fått in pro-
pellrar från 60-talet som fortfarande varit i 
bra skick. Men om man har kört med en ska-
dad propeller och haft obalans så slits den 
fortare.

– Det kan vara obalans även om du inte 
känner det när du kör. Det är långt mellan 
dig och propellern.

Vad som händer när propellern vibrerar 
är att navet, av nylon eller gummi, spricker 
eller separerar från metallen och till slut sli-
rar propellern. Så det kan vara värt att se 
över propellern om du vet med dig att du 

kört emot något, för att undvika följdska-
dor. Gummi- eller nylonnav fungerar som 
stötupptagare och skyddar propeller och 
drev när man lägger i växeln. Nu för tiden 
använder man inte heller brytpinnar på 
propellrar, men naven fungerar lite på sam-
ma sätt och är ofta det första som går sönder 
när man kör på grund. På många propellrar 
är naven lätta att byta ut själv. 

Ett annat klassiskt exempel på hur pro-
pellrar slits är att metallen korroderat på 
grund av galvaniska strömmar, vilket leder 
till att materialet helt enkelt förbrukas. Där-
för är det viktigt att byta offeranoder regel-
bundet och låta dem förbrukas istället. 

Är det då värt att reparera en skadad pro-
peller eller ska man satsa på en ny istället? 
Det beror såklart på hur gammal propellern 
är och vilken kvalité den har. Det lönar sig 
oftast att reparera en propeller som var dyr i 
inköp. 

– De flesta kunder som kommer in med en 
propeller som de tror är skrot, blir förvå-

Enkel lathund 
för propeller

Motorn varvar för mycket = gå upp i 
stigning eller diameter

Motorn orkar inte upp i varv = gå ner i 
stigning eller diameter

Du vill ha bättre acceleration = gå 
upp i diameter och ner i stigning

Du vill ha bättre toppfart = gå upp i 
stigning och ner i diameter

 »
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nade när vi säger att det går att laga, me-
nar Fredrik.

Förändra båtens egenskaper 
Om du ändå tänkt byta propeller, varför 
inte passa på att förändra några av båtens 
egenskaper. De huvudsakliga paramet-rar-
na man arbetar med för att få ett korrekt 
varvtal är diameter och stigning. En större 
diameter ger en större yta som för över kraf-
ten till vattnet. 

Ju större diameter desto större blir den 
vattenmassa som propellern förflyttar och 
desto högre blir dragkraften. En högre stig-
ning gör att propellern teoretiskt sätt rör sig 
en längre sträcka i vattnet per rotations-
varv. 

Man talar också om DAR, Developed 
Area Ratio, som är ett mått på hur stor bla-
darean är. Alltså hur stor del av cirkeln som 
är fylld om man tänker sig att man plattar ut 
propellerbladen till en talrik. 

En normal 3-bladig propeller brukar då 
fylla upp 50–60 procent av ytan medan en 
4-bladig fyller 75–85 procent av en tänkt cir-
kel. 

Här kan man påverka acceleration och 
toppfart. En propeller med en liten diame-

ter har mindre motstånd i vattnet och till-
sammans med en hög stigning är det gynn-
samt för en hög toppfart. Är det däremot ac-
celerationen som är det viktigaste är en 
större diameter och mindre stigning att fö-
redra. Med båda dessa alternativ kan man 
få samma toppvarv för motorn, men olika 
egenskaper för båten. I praktiken blir det 
nästan alltid en kompromiss och man bru-
kar också ta hänsyn till vilken marschfart 
som är mest ekonomisk. 

Antal blad
Som du förstår så kan en 4-bladig propeller 
ha en mindre diameter än en 3-bladig och 
ändå ha samma bladarea, DAR. Det borde 
betyda att den har ett mindre motstånd i 
vattnet, men det är mer komplicerat än så. 
En 4-bladig propeller innebär ytterligare en 
kant som ska skära vattnet, vilket ökar rota-
tionsmotståndet. En fyrbladig propeller in-
verkar därför mer positivt på grepp och ac-
celeration, medan en 3-bladig i allmänhet 
ger en högre toppfart. Andra skillnader är 
att en 4-bladig propeller har mindre vibra-
tioner, men fortfarande är tre blad det abso-
lut vanligaste alternativet. 

För att krångla till det lite finns det ännu 

fler parametrar att ta ställning till i valet av 
propeller. Bladens lutning i förhållande till 
propelleraxeln kallas rake. En propeller 
utan rake har blad som står vinkelräta rakt 
ut från propelleraxeln. 

En propeller med en positiv rake har blad 
som lutar bakåt. Beroende på propellerns 
rake påverkas vattnets flöde och det har i 
sin tur inverkan på hur båten beter sig. Ju 
högre rake, desto mer lutande blad, vilket 
lyfter båtens för och leder till att mindre del 
av skrovet kommer i kontakt med vattnet. 
Det betyder mindre motstånd och högre 
toppfart. 

En standardpropeller har i allmänhet låg 
rake eftersom tillverkaren vill att den ska 
vara universal och fungera till allt. Vill man 
ha en propeller som är optimerad efter sina 
egna önskemål finns det många detaljer att 
finjustera. 

Greppet i vattnet
Eftersom det finns ett motstånd i form av en 
båt som bromsas av sin framfart genom 
vattnet så slirar propellern alltid lite. Man 
talar om hur mycket slip propellern har. 
Med en stigning på till exempel 17 tum tar 
sig propellern teoretiskt sett 17 tum framåt 

Propellerns storlek och stigning mäts i tum och 
siffrorna finns instansade i metallen. Den första 
siffran står för diameter och den andra för stig-
ning. Ibland finns det bara ett serienummer och 
då får man söka i tabeller hos en handlare för att 
hitta rätt storlek.

En propeller har en väldigt enkel uppbyggnad. I 
mitten finns en axelhylsa i brons eller aluminium 
som passar över splinsen på propelleraxeln. 
Mellan axelhylsan och själva propellern sitter 
antingen en fastvulkad bussning av gummi eller 
ett nylonlager som verkar stötdämpande.

 »
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Stigning och diameter mäts i tum och påverkar acceleration, toppfart och ekonomi.

Stigning vågrätt

De galvaniska strömmarna gör att en propeller 
med tiden kan få korrosionsskador. 
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per rotationsvarv. I praktiken blir det en 
kortare sträcka, kanske bara 15 tum. 10–20 
procents slip är normalt och en rostfri stål-
propeller har alltid bättre grepp i vattnet än 
en av aluminium, och därmed mindre slip. 

Om du har dåligt grepp i propellern mär-
ker du att varvtalet sticker iväg snabbare än 
vad båten gör när du drar på. Det kan jämfö-
ras med en bil med dåliga däck på en isgata. 
En större diameter, fler blad eller tunnare 
blad ger bättre grepp. Tänk dock på att mo-
torn ska orka med. Ett bättre grepp betyder 
att motorn får jobba hårdare och därför be-
höver ett bra vridmoment. Har du en min-
dre motor kan det vara bättre att ha lite mer 
slip och på det sättet låta motorn snabbare 
komma upp till det varvtal där mest effekt 
finns.

Hydrodynamiken 
Ett propellerblad fungerar på samma sätt 
som en flygplansvinge, eller ett segel för 
den delen. Aero- och hydrodynamiken runt 
en vinge, ett segel och ett propellerblad gör 
att det skapas övertryck på baksidan och 
undertryck på framsidan. Vattnets ström-
ning ger alltså ett undertryck på propeller-
bladets framsida vilket drar propellern 

framåt. En korrekt utformad propeller gör 
att vattnet rör sig i en jämn ström utmed 
propellerbladen. 

Är bladen formade så att undertrycket 
blir för stort eller om bladens kanter har ska-
dor som påverkar strömningen inträffar nå-
got som kallas kavitation. 

Förenklat kan man säga att det bildas ett 
hålrum av vakuum framför propellern. Vid 
undertryck börjar vattnet att koka redan vid 
låga temperaturer och det gör i sin tur att 
propellern roterar i förångat vatten. Propel-
lern slirar och motorn övervarvar. Så kalla-
de kavitationsskador kan uppstå på bladens 
framsida. 

En propeller som kaviterar får med tiden 
skador som liknar kratrar eller frätskador 
och har det gått långt kan delar av materia-
let lossna.    

Att trimma
För att förbättra båtens egenskaper och få ut 
mer av hästkrafterna i motorn vill man ha 
propellern så högt upp som möjligt, alltså 
nära vattenytan. När man vid hård trim-
ning rör sig i gränslandet för vad båten kla-
rar kan det hända att propellern ventilerar. 
Det betyder att luft sugs ner i propellern vil-

ket resulterar i att propellern tappar grep-
pet och motorn övervarvar. Detta är vanligt 
när båten hoppar i vågorna och propellern 
tillfälligt kommer för nära ytan och suger 
luft. Moderna propellrars blad är ofta lite 
stukade i bakkant. Det kallas kupp och bi-
drar till att samla ihop vattenpelaren som 
bildas bakom propellern. Genom att ha en 
kraftigt kuppad propeller får man ett bättre 
grepp och kan trimma båten genom att höja 
propellern så att den kommer närmare vat-
tenytan. Man får också bättre grepp i sväng-
arna med ökad kupp. 

Fredrik förklarar att man kan likna det 
vid en trädgårdsslang där man justerar 
munstycket. Öppnar man lite så får man 
stor spridning på vattnet och skruvar man 
tills munstycket är helt öppet så blir strålen 
stark och tunn. En kuppad propeller ger en 
starkare vattenpelare och ökar propellerns 
effektivitet och grepp, men kräver också 
mer kraft av motorn eftersom den får jobba 
hårdare.

ORDLISTA
Diameter Storleken på propellern. 
Avståndet från propellernavets centr-
um till ena bladets ytterkant multiplice-
rat med två. Mäts i tum.
Stigning Sträckan på den teoretiska 
väg som propellern skruvar sig framåt 
under ett rotationsvarv. Mäts i tum. 
Dar, (Developed area ratio) Bla-
dens sammanlagda area i förhållande 
till ytan av den cirkel som bildas utifrån 
propellerns diameter.
rake Bladens lutning bakåt i förhål-
lande till propelleraxeln. 
Slip Skillnaden mellan det teoretiska 
avståndet som propellern tar sig fram-
åt under ett rotationsvarv och den fak-
tiska sträckan. Alltså ett värde på hur 
mycket propellern slirar. Mäts i procent. 
kavitation När det bildas ett för 
kraftigt undertryck på bladens framsida 
som ger upphov till vakuum. 
ventilation När propellern suger 
ner luft från ytan.
kupp (cup) Den skålformade kant på 
propellerbladet som samlar ihop vat-
tenstrålen. 
offeranoD Den utbytbara del av 
zink som är till för att skydda propellern 
mot korrosion. Den minst ädla metallen 
är den som korroderar, offras. 
SplineS Räfflor på propelleraxeln där 
axelhylsan passar. 
rotation De flesta propellrar till ut-
ombordare är högergängade. Det vill 
säga att de roterar medurs, sedda ak-
terifrån. En vänstergängad propeller ro-
terar motsols, sedd akterifrån. Har man 
dubbla motorer eller dubbla propell-
rar på samma axel har man en vänster- 
och en högergängad.

Det är många parametrar som ska stämma 
överens. I verkstaden mäter man upp stigning 
och kan justera efter önskemål.

Med större kuppning blir vattenpelaren efter 
båten kraftigare och motorn kan hissas högre.
Foto: Oscar Lindell
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1 2 3

4 5 6

För att kontrollera om du har ett läckage, lokalisera sjövattenpumpen och 
titta om det droppar vatten ur skvallerhålen som finns mellan pump och 
motor. Motorn måste vara igång för att läckaget ska synas. Ofta upptäcks 
ett sjövattenläckage inte förrän det börjar läcka rejält, så ta för vana att 
kontrollera skvallerhålen regelbundet. Droppar det är det dags för renove-
ring. På den här motorn kan man se att det varit läckage tidigare, eftersom 
det är rostigt precis under pumpen. 

Lossa kylarslangarna från pumpen. Lossa de klämmor som är fästa i 
motorblocket.

Plocka loss pumpen och skydda 
öppningen in till motorn om det 
finns risk att skräp kommer in den 
vägen. 

Ta bort locket till pumpen. Om det inte redan sitter vingmuttrar där kan 
det vara en god idé att montera en så kallad Pinwing-sats. Den innehåller 
pinnbultar och vingmuttrar som underlättar framtida impellerbyten.

Ta ur impellern. Behöver du an-
vända verktyg, var försiktig så att 
du inte skadar metallytorna.

 Byt impellerpumpens packningar

 S  itter det en äldre Volvo 
Penta i båten råkar du 
förr eller senare ut för 

läckage från sjövattenpumpen 
och axeln som går från motorn 
till impellerhuset. På axeln sit-
ter två packboxar. En tätar mot 
oljesidan/motorn och en mot 

sjövattensidan/pumpen. Om 
läckaget blir för stort kan vatten 
tränga in i motorn. 

Dessbättre är det en hyfsat 
enkel reparation, eftersom 
pumpen brukar sitta lätt åtkom-
ligt. Och packboxarna kostar 
inte mer än ett par luncher på 

stan. Om axeln är skadad är det 
däremot knappt lönt att renove-
ra, eftersom det brukar vara un-
gefär samma kostnad som att 
köpa en ny pump. 

Principen för en sjövatten-
pump är densamma på de flesta 
motorer. I det aktuella exemplet 

byter vi packboxar på en VP 
MD5B.

Rinner det vatten från skvallerhålen där impellerpumpen sitter 
fast på motorn? Lugn. Det är en relativt enkel manöver att byta 
de läckande packboxarna.
TexT och foTo Johannes nordemar

Projektet  
i korthet

svårighetsgrad
Lätt.

Tidsåtgång
1,5 timme.

Kostnad
Packboxar, 78 kr/st.

Stoppa   läckan
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9 10

11 12 13 14

7 8

Ta bort den tunna packningen. Vänd på pumpen och dra ur axeln. Här kan man se avlagringar och 
rost som kommer från de gamla 
packboxarna, som troligen inte har 
fjädrar i rostfritt.

Slipa av axeln lätt med en smär-
gelduk.

Kontrollera att axeln är rak och 
utan förslitningar.

Ta ur de två packboxarna. Var för-
siktig så att du inte repar godset.

Kontrollera bronsbussningen 
i pumphuset genom att sätta i 
axeln. Den ska inte glappa.

Ta bort o-ringen och gör rent 
ytorna.

»

Stoppa   läckan
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25 26 27 28

17

18 19 20 21

22 23 24

Fetta in packboxarna ordentligt.

Stoppa in den inre packboxen med 
öppningen inåt. 

Använd en hylsa av lämplig storlek 
för att pressa in packboxen.

Montera den yttre packboxen med 
öppningen utåt. Var noga med att 
de vänds åt rätt håll.

Fetta in den nya o-ringen och mon-
tera den på pumphuset. 

Fetta in axeln och rotera försiktigt 
in den i pumphuset så att de nya 
packboxarna inte skadas. Kontrollera impellern efter sprickbildning och byt om den är dålig. Monte-

ras den gamla tillbaka, bör du se till att den kommer så att den roterar åt 
samma håll som sist. 

Montera en ny packning och skruva 
fast locket.

Kontrollera att axeln roterar bra 
och ställ axeln i ett läge där pinnen 
passar i uttaget i motorn.

Montera pumpen och klämmorna. Är det svårt att komma åt kan det 
passa bra med en mejsel med ut-
bytbara bits och en vinklad insexa 
som i detta fall.

Kontrollera så att kylarslangarna 
är mjuka och utan sprickbildning 
innan de återmonteras. 

15 16

Gör rent inuti pumphuset med 5-56 
eller något annat som löser fett och 
smuts. Nya packboxar kan köpas som originaldel, men det går också att få tag på 

motsvarande packboxar i butiker som säljer industritillbehör, lager och 
tätningar. Se till att den lilla fjädern är rostfri. Här syns den gamla pack-
boxen och den nya.
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Behåll 
kylan

Byt impeller

Projektet  
i korthet

Svårighetsgrad
Medel.

Tidsåtgång
2–4 timmar.

Kostnad
Cirka 250–500 kronor be-

roende på hur många delar 
som ska bytas.

Verktyg
Arbetet kräver verktyg i 

tumdimensioner, som fasta 
nycklar, hylsnycklar och in-

sexnycklar.
En speciell oljepåfyllnings-
pump avsedd för utombor-

dare och drev. Provtryck-
ningsutrustning som klarar 
att både trycksätta och va-

kuumprova drevet. 
En verkstadshandbok för 
respektive drev/utombor-

dare är bra att ha.

 H anden på hjärtat: Har du 
bytt impeller och servat 
riggen de senaste åren? 

På Mercruisers Alphadrev, lik-
som på de flesta utombordsmo-
torer, sitter sjövattenpumpen i 
drevet. Sjövattenpumpens 
funktion är livsviktig, då den 
pumpar runt kylvattnet i mo-
torn. En dålig pumpfunktion 
kan snabbt leda till motorhave-
ri. Observera att bytet i denna 
artikel sker på ett drev, men att 
momenten är likvärdiga även 
för de flesta utombordsmotorer.

Mercruiser rekommenderar 
att sjövattenpumpen kontrolle-
ras, samt att slitna komponenter 
byts ut, vart tredje år – eller 
minst var 100:e drifttimme (om 
detta inträffar först). Samtidigt 
bör oljan bytas och läckage kon-
trolleras. 

Är oljan grädd- eller caffelat-
tefärgad är det dags för en reno-
vering/ompackning av drevet. 
Drev läcker vanligtvis i propel-
leraxeltätningarna eller, om 
bälgen gått sönder, genom tät-
ningsringen bakom knutkorsen. 
Oavsett var vatten trängt in bör 
samtliga tätningsringar bytas 
samtidigt. På så vis förlängs livs-
längden på drevet. 

I den här artikeln renoveras 
ett äldre Alphadrev av den för-
sta generationen. Men förfaran-
det är nästan detsamma oavsett 
årsmodell. Det som skiljer de 

olika modellerna åt är renove-
ringssatsen med packningar 
och impeller. När det gäller ut-
ombordare bör man läsa i verk-
stadshandboken, då det kan 
skilja något mellan modellerna, 
även om grundprincipen är den-
samma. När drevet är färdig-
monterat med nya tätningar bör 
det alltid vakuum- och tryck-
provas innan det slutligen fylls 
med olja. 

Provtryckning:
Börja med att trycksätta drevet 
med ett lågt tryck, cirka 0,1–
0,35 bar. Kontrollera om något 
läckage finns under det att du 
vrider på propelleraxlar, växel-
förare och knutkors. Öka tryck-
et till cirka 1,1 bar. Tryckfallet 
får sedan inte vara större än cir-
ka 0,1 bar under 4 minuter. Om 
drevet läcker kontrollerar man 
var läckaget finns med hjälp av 
såpvatten. 

Finns det inget läckage fort-
sätter man med vakuumprov-
ning. Först pumpas ett under-
tryck upp på cirka 0,1 bar. Kon-
trollera sedan om läckage finns. 
Därefter pumpas ett undertryck 
på cirka 0,5 bar upp. Trycket får 
sedan inte stiga mer än cirka 0,1 
bar under 10 minuter. 

Beroende på modell ska dre-
vet fyllas med olika typer av 
olja. Följ tillverkarens rekom-
mendationer för respektive 

drevtyp. Alphadreven, liksom 
de flesta utombordare, fylls ge-
nom att pumpa olja underifrån 
med hjälp av en specialpump 
som finns att köpa i de flesta till-
behörsbutiker. Oljan pumpas in 
underifrån för att undvika luft-
fickor och oljan pumpas in tills 
den rinner ut genom luftnings-
hålet på drevets övre del.

När impellern sjunger på sista versen försämras kylningen. Vill 
det sig riktigt illa slutar det med motorhaveri. Här visar vi hur 
du byter impeller. Metoden är likvärdig för Mercruisers alla drev 
samt de flesta utombordare.
TExT LarS LundBLadh & JohanneS nordemar FoTo JohanneS nordemar
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Börja med att lossa dränerings-
pluggen i drevets övre del.

Lossa oljepluggen i drevets neder-
del.

Töm ut oljan. Lossa insexskruven som håller 
anoden på kavitationsplattans 
undersida.

Lossa anoden. Lossa insexskruven som sitter un-
der anoden på kavitationsplattans 
undersida.

Lossa de två sexkantskruvarna på 
kavitationsplattans undersida.

Lossa muttern längst fram på 
drevets ovansida.

Lossa muttrarna på kavitations-
plattans ovansida.

Muttrarna gängas upp så långt 
som möjligt, de kan inte lossas helt 
i detta skede.

En komplett renoveringssats med både pump, impeller och packningar innehåller oftast fler packningar än vad 
man behöver. Detta för att tillverkarna täcker upp för samtliga pumpvarianter. Därför är det viktigt att spara de 
gamla packningarna för att kunna jämföra med under arbetets gång. Renoveringssatser kan köpas i flera olika 
varianter, antingen med bara impeller och packningar eller med impeller, packningar och pumphus.
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11 12 13 14

15 16

XXSära på under- och överhus. Ibland 
går det trögt, då kan det hjälpa att 
bända försiktigt med en träplanka.

Därefter går det relativt lätt att 
lyfta av överhuset för hand.

Lossa skruvarna som håller pump-
huset.

Lyft av pumphusets ovandel.

Pumphuset kan vara skadat och 
behöver i så fall bytas ut. Här syns 
tydliga spår efter att impellern gått 
torrt.

Den här impellern har sett sina 
bästa dagar, inte en vinge är hel. 
Här finns skador även på vertikal-
axeln, vilket gör att impellern inte 
kan lossas.

»

25 26

17 18

19 20 21 22

23 24

Vi var tvungna att slipa axeln 
försiktigt så att impellern kunde 
lossas.

Impellern lossas från vertikalax-
eln. Vanligtvis kan detta göras för 
hand, men i detta fall användes två 
mejslar. 

Pumphusets slitbricka avlägsnas. Vi valde att byta hela pumphuset, 
så även den undre delen lossades.

Demontera samtliga packningar 
samt rengör drevet från packnings-
rester och smuts.

Montera nya packningar.

En ny O-ring monteras på den nya 
undre halvan av pumphuset.

Tejpa vertikalaxelns splines, så att 
de inte skär sönder tätningsring-
arna vid monteringen. 

Fetta in tätningsringen samt den 
yttre O-ringen ordentligt innan 
montering. 

Montera den undre halvan av 
pumphuset.
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33 34

35 36 37 38

39 40

Dra pumphusets samtliga skruvar 
med känsla – använd inte onödigt 
stor kraft, då pumphuset är käns-
ligt och kan skadas.

Kontrollera att propelleraxeln går 
att dra runt och att den roterar 
normalt.

Montera samtliga anslutningsrör 
till kylvattenpumpen.

Trä på en ny gummidistansring 
över vertikalaxeln.

Montera en ny O-ring vid oljekana-
len mellan över- och underhus.

Rotera växelföraren fullt medurs 
samtidigt som propelleraxeln rote-
ras. Nu ligger växeln i framåtläge. 
Se till att den stannar i detta läge 
då överdelen monteras. Rör inte 
propelleraxeln.

Innan överhuset monteras måste 
även växelföraren på det övre 
huset läggas i framåtläge. Vinkeln 
på armen ska då vridas så att den 
pekar framåt (föröver).

När överhuset 
och växelfö-
raren kommit 
i läge kan 
propelleraxel 
eller knutkors 
behöva vridas 
en aning för 
att hamna i 
rätt läge. Var 
noga så att 
växelföraren 
hamnar i rätt 
läge innan 
muttrar och 
skruvar dras 
fast.

Montera tillbaka allt i omvänd 
ordning och provtryck drevet enligt 
anvisningarna. Glöm inte att fylla 
på olja av rätt typ. Följ tillverkarens 
rekommendationer.

31 32

Impellern monteras i den övre 
delen av pumphuset.

Trä på pumphusets övre del på 
vertikalaxeln och rotera axeln så 
att kilen hamnar rätt.

29 30

Impellerns kil fettas in vid monte-
ringen.

Fetta in slitbrickan. Helst ska man 
använda ett specialfett för impell-
rar, men i brist på det går det även 
med vanligt fett.

27 28

Montera packningen och var noga 
med att hålbilden stämmer.

Montera i tur och ordning packning, 
slitbricka och en packning till.
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Rena snuRRen
Allt om turbo

 S  
jälva principen för ett turboag-
gregat är densamma oavsett fa-
brikat. En turbo tar till vara rö-
relseenergin i avgaserna för att 
öka trycket i motorns insug. 

Man brukar säga att motorn är överladdad. 
Den komprimerade luften, med ökad densi-
tet, innebär fler syremolekyler i förbrän-
ningsrummet, vilket gör att det går att till-
föra mer bränsle. På så sätt ökas energi-
mängden i cylindern och motorn når en 
högre effekt utan att den faktiska volymen 
förändrats. Hur stor effekt en motor kan le-
verera står i proportion till hur mycket luft 

och bränsle som kan pressas in i cylindern 
samt hur effektiv motorn är, den så kallade 
verkningsgraden.

Idag är det drygt hundra år sedan schwei-
zaren Alfred Büchi sökte patent på sitt över-
laddningsaggregat, som är föregångaren 
till dagens moderna turboaggregat. Att 
hans idé, att tillföra komprimerad luft till 
förbränningsmotorer för att öka verknings-
graden, skulle få så stort genomslag under 
de följande hundra åren kunde han nog inte 
tänka sig. Idag tillverkas de flesta större mo-
torer med turboteknik för att nå en hög 
verkningsgrad. 

Mycket har hänt
Men mycket har hänt sedan den första pro-
totypen. Problemet med tidiga turboaggre-
gat var att de inte var särskilt effektiva och 
dessutom bara fungerade på väldigt höga 
varvtal, över 5 000 varv. Det skulle dröja 
ända fram till 1970-talet innan man kom på 
ett bra sätt att reglera laddtrycket. 

I en vanlig sugmotor evakueras avgaser-
na direkt ut i avgassystemet. I en turbomo-
tor leds avgaserna istället till en turbin som 
via en axel driver ett kompressorhjul. När 
avgaserna sätter fart på turbinhjulet snur-
rar kompressorhjulet på motsatta sidan lika 
snabbt och bygger upp ett övertryck i mo-
torns insug. 

Turbinen är dimensionerad efter motorns 
storlek och vilket laddtryck man önskar 
kunna uppnå på kompressorsidan. När av-
gasernas tryck når en viss gräns leds de för-
bi turbinen för att skydda turboaggregatet 
från övervarvning. Ventilen kallas wastega-
te och det var i och med den som turbon 

Turbon är en viktig del av motorn på en modern 
marindiesel eller bensinare. Vi går igenom funk-
tionen och visar steg för steg hur du kontrollerar 
skicket på ditt eget aggregat. 
TexT och foTo JohAnnes nordemAr

 »
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1 Turbinen snurrar och luft sugs in i turboag-
gregatets kompressor.
2 Komprimerad luft med hög densitet förs 
vidare mot insuget.
3 Luften kyls för att ytterligare höja densite-
ten. 
4 Luften pressas in i cylindern. Eftersom den-
siteten gör att mängden syremolekyler per 
kubik ökar kan även mängden bränsle ökas i 
förhållande till en vanlig sugmotor. 
5 Avgaserna från cylindern leds ut i grenröret.
6 Avgasernas rörelseenergi driver turbinhju-
let.
7 Avgaserna evakueras till avgassystemet.

Sköt om turbon
En turbo är i grunden ganska enkel, men 
den utsätts för extrema påfrestningar 
med hög värme och hastigheter upp till 
100 000 varv per minut. Tar du hand om 
ditt aggregat, kör förnuftigt och servar 
det i tid kan du förlänga livslängden. 

Var noga med att använda bra olja, 
om möjligt helsyntetisk. Ta för vana att 
kontrollera oljan regelbundet och byt 
olja och filter ofta. 

Håll koll på oljetemperaturmätare 
samt avgastemperaturmätare om bå-
ten har detta.

Kontrollera luftfiltret med jämna 
mellanrum och byt vid behov.

Rengör motorns vevhusventilation 
varje år så att det inte blir stopp, vilket 
leder till övertryck som kan leda till olje-
läckage från turbon. 

Låt motorn bli varm innan den belas-
tas hårt.

Låt turbon få tid att svalna efter kör-
ning. Kör lugnt de sista minuterna eller 
låt motorn gå en stund på tomgång inn-
an den stängs av. Det är särskilt viktigt 
efter hård körning. 

blev riktigt användbar. Den gör det näm-
ligen möjligt att dimensionera turbon så att 
den ger ett högt laddtryck redan vid låga 
varvtal och begränsar laddtrycket vid höga 
varvtal. På större dieselmotorer är det dock 
vanligast med aggregat utan wastegate. Is-
tället dimensioneras turbon för att ge öns-
kat laddtryck vid ett visst varvtal. Ibland 
används turbo också tillsammans med en 
kompressor som drivs av vevaxeln, för att 
bredda effektområdet. 

Eftersom avgasernas temperatur kan nå 
nära tusen grader i bensinmotorer och tur-
binen kan komma upp i över 100 000 varv 
per minut, är belastningen på aggregatet 
stor. Avgashuset är ofta vattenkylt i båtar 
medan själva lagerhuset är oljekylt. Turbin-
axeln roterar kring en hårfin lagerfilm av 
olja, vilket ställer höga krav på oljekvalite-
ten och oljeflödet. 

Flera faktorer bidrar
I kompressorhuset skapas ett övertryck på 
inkommande luft. Vid en bars tryck har luft-
molekylerna komprimerats till hälften, och 
det går alltså teoretiskt att tillföra dubbelt 
så mycket energi till förbränningsprocessen 
i motorn. Men det finns även  andra faktorer 
som spelar in. Tryck och friktion skapar vär-
me och det gör att molekylerna expanderar 
igen. Även de heta avgaserna bidrar till upp-
värmningen. 

För att få insugsluften till motorn så kall 
som möjligt finns  ibland en så kallad ladd-
luftkylare, som luften ska passera. Det är 
förresten på grund av temperaturen som 

 »

1

2

3

4

5

6

7

förbränningsmotorer går bättre på kvällen 
när det är kallare ute – luftens densitet är 
högre. I cylindern sker förbränningen, av-
gasresterna evakueras till grenröret och rö-
relseenergin tas så till vara i turboaggrega-
tets turbin innan avgaserna släpps ut.

För att turbon ska fungera optimalt behö-
ver den vara rätt dimensionerad. Flera fak-
torer påverkar. En stor turbo kan flytta 
mycket luft och leverera ett högt laddtryck, 
men det sker med en viss fördröjning. I 
branschen kallas det ”spool-up” – den tid 
det tar för turbon att komma upp i rätt varv-
tal. Av naturliga skäl har en stor turbo en 
lång spool-up som ger något av en ketchup-
effekt. Laddtrycket kommer, men inte för-
rän efter ett tag och då kommer allt på en 
gång. Båtens acceleration blir lidande och 
gasresponsen känns lite trög, men effekten 
vid toppvarv desto högre.

Med en mindre turbo med snabbare 

spool-up känns gasresponsen bättre och ef-
fekten kommer redan på låga varvtal. Acce-
lerationen blir bättre, men turbon kanske 
inte kan leverera önskat laddtryck vid topp-
varv. Nu för tiden finns det också turboag-
gregat med variabelt avgashus, vilket inne-
bär att huset genom vinkling av en mängd 
skenor kan vara litet på låga varvtal och 
större på högre varvtal. Man får alltså bra 
prestanda på höga varv, med en snabb 
spool-up. 

Andra saker som spelar in är att kompres-
sionen i motorn måste sänkas vid ett högt 
laddtryck för att inte motorn ska ta skada. 
Men man kan inte sänka kompressionen 
hur mycket som helst. Därför är det sällan 
ett turboaggregat laddar med mer än cirka 
en bars tryck. Kompressionen måste hållas 
på en nivå så att motorn går bra även på låga 
varvtal, under 1 500 varv, då turbon inte 
kommit upp i det varvtal då den laddar. 
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Ställ diagnos

 D et är inte alltid det märks tydligt un-
der körning att turbon börjar blir 
sämre. Men som med de flesta saker 

är det billigare att renovera innan det rasat 
totalt. Stefan Jansson på Airtune är expert 
på turboaggregat och menar att det är vik-
tigt att vidta åtgärder i tid för att inte behöva 
lägga ut onödigt mycket pengar. Ofta behö-
ver man inte köpa nytt, utan det går att re-
novera det befintliga aggregatet.

Går båten sämre än vanligt eller känns 
motorn svagare? Det kan naturligtvis ha oli-
ka orsaker, men om turbon dessutom ger 
ifrån sig missljud och det ryker onormalt ur 
avgassystemet är felkällan sannolikt inring-
ad. Stefan tipsar att man kan testa att varva 
motorn utan växel ilagd. 

– Om det inte går att varva upp motorn 
till maximalt varvtal utan belastning, då är 
det troligen inte turbon det är fel på. Då är 
det troligare att felet finns i motorns bräns-
lesystem. 

Svarta sotiga avgaser beror på att motorn 
går fett, får för mycket bränsle. Det beror 
sannolikt på att den inte får tillräckligt med 
luft, vilket kan bero på turbon. Men det kan 
också bero på en mängd andra saker som 
till exempel igensatt luftfilter eller fel i 
bränslesystemet. 

Är röken blåaktig, vilket indikerar bränd 
olja i avgaserna, kan turbon vara sliten. Men 
även här kan det bero på en mängd andra 
saker, som att oljereturen från turbon inte 
fungerar eller att vevhusventilationen är 
igensatt.

Det finns några enkla saker du kan kon-
trollera utan att demontera själva aggrega-
tet. Lokalisera turbon som sitter i närheten 
av grenröret. Observera att turbon blir 
mycket varm! Låt den svalna innan du bör-
jar arbeta.

Hur lätt det är att komma åt turbon varie-
rar beroende på hur mycket plats det finns 
runt motorn. Montera bort slangen för 
luftintaget eller röret där avgaserna evaku-
eras från turbon, beroende på vilken sida 
som är lättast att komma åt. Oftast är det 
kompressorsidan.

På kompressorsidan, där luften kommer in, ska 
det inte finnas sot även om man kan acceptera 
en viss oljebeläggning på en gammal motor. 
Däremot kan det, beroende på vilka vatten 
båten gått i, finnas saltkristaller. Bilden visar ett 
aggregat som gått mycket i salta vatten. 

Leta också efter sprickor i avgashuset, som 
utsätts för höga temperaturer. Bilden visar ett 
trasigt aggregat.

Titta hur det ser ut. Är någon av vingarna på 
turbinhjulet skadad? Är det avgassidan du mon-
terat bort är det säkert sotigt, men om det finns 
stora partier med koksavlagringar, alltså bränd 
olja, är det dags för någon typ av åtgärd. Olja ska 
normalt inte läcka ut i vare sig avgashus eller 
kompressorhus och det kan tyda på att lagren 
eller tätningarna är slitna. 
– Men det kan också bero på övertryck i 
vevhusventilationen eller igentäppt oljeretur, 
menar Stefan.
Koks bildas när oljan ligger kvar och bränns.  »

Ett enkelt sätt att grovt kontrollera glappet är 
att använda ett bladmått för att mäta avstån-
det mellan kompressorhjulet och huset. Är det 
större än 0,5 mm bör kompressorhjulet och 
axeln kontrolleras, eftersom det kan betyda att 
lagren i turbon är slitna. 
– Är det fel på turbon hittar man det oftast ge-
nom att göra dessa kontroller, säger Stefan. 
Finns det skador på kompressorhjulets vingar 
eller om glappet i axeln är för stort behöver tur-
bon renoveras. Detsamma gäller om turbon är 
kraftigt nedsmutsad invändigt av koks, olja eller 
sot. Koks på turbinhjulet förstör balanseringen 
med tiden och gör till slut att axeln fastnar i 
lagerhuset. Detta kan man endast upptäcka 
genom att turbon snurrar sämre och eventuellt 
tappar effekt. 

Vilket spel som accepteras för axeln skiljer sig åt 
mellan olika aggregat, men generellt gäller ett 
spel på 0,25–0,6 mm. För att kunna mäta detta 
ordentligt behöver man en mikrometer som kan 
mäta på själva axeln.

Gick båten sämre i somras, var avgaserna svarta eller 
blå? I så fall kan det vara tecken på att det är dags att se 
över turboaggregatet. Så här kontrollerar du skicket.
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Att tyda modellplåten
För att få tag i rätt utbytesturbo behöver du tyda 
de sifferkombinationer som finns på plåten med 
identifikationsnummer.
Det översta numret är motortillverkarens eget 
nummer, i det här fallet Volvo Pentas. Nästa rad 
visar vilken typ av turboaggregat det är, nämli-
gen en K26. Rad tre visar ett serienummer. 
Den mest intressanta raden är den sista och ur 
den kan man läsa ut följande:
Tillverkaren Borg Warner/KKK
Siffran visar att det är ett K26-aggregat 
Siffran betyder att aggregatet har sålts som ett 
Volvo Penta-original. Köper man ett fabriksnytt 
aggregat direkt från tillverkaren är denna siffra 
istället 988.
Visar modellbeteckningen för just detta ag-
gregat. Det kan skilja i storlek på kompressorhus 
och anslutningar mellan olika K26-aggregat.

Känn på axeln. Den ska inte vara trög utan 
snurra lätt och inte stanna plötsligt när du väl 
satt den i rotation och släpper. Tryck och dra i 
axeln. Det axiella glappet, ut och in, ska knappt 
gå att känna. Sidledes får det glappa något, 
men kompressorhjulets vingar ska inte ta i huset 
när man vickar på axeln.

Bilden visar ett turboaggregat där kompressor-
hjulets vingar skadats av ett främmande före-
mål i luftintaget.

Byta eller fixa?
Beroende på hur slitet ditt turboaggregat är finns det lite olika 

lösningar. Stefan Jansson på Airtune menar att det går att reno-
vera de flesta aggregat om man lämnar in dem i tid. Men ska man 
renovera själv bör man veta vad man gör. Att testa huskuren och 
sätta fast turbinaxeln i borrmaskinen kan få den att snurra igen, 
men en sådan behandling innebär oftast att man förvärrar ska-
dorna. Kokset kanske lossnar, men oftast med en skadad turbin-
axel som följd. 

– Om turbinaxeln sitter fast, använd inte våld, säger Stefan. 
Det finns tre alternativ. Att köpa en fabriksny turbo, till exem-

pel en ersättare för ett K26-aggregat som är relativt vanligt för 
Volvo Penta, kostar 11 000–12 000 kronor. Vid köp av fabriksny 

turbo finns också möjligheten att gå upp eller ner i storlek för att 
förändra båtens egenskaper, något som kan vara värt att ta med i 
beräkningarna. 

Om du ska köpa en utbytesturbo som är renoverad med nya la-
ger och slitdelar kostar det runt 7 000 kronor. När du köper fa-
briksny eller utbytesturbo fungerar det nästan alltid så att du 
lämnar ditt gamla turboaggregat i inbyte. En renovering av be-
fintligt K26-aggregat kostar cirka 5000–6 000 kronor. 

Glöm inte att en havererad turbo kan ha orsakats av ett fel i mo-
torn. Montera därför inte ett nytt eller renoverat turboaggregat 
utan att ha förvissat dig om att motorn i övrigt är frisk. 

En fabriksny 
turbo kommer 

direkt från 
tillverkaren. 

Köper man nytt 
finns det oftast 

möjlighet att 
gå upp eller ner 

i storlek.

En utbytesturbo är ett 
renoverat aggregat 
med nya slitagedelar.
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Båtlivets fem viktigaste knopar
FILMEN PRESENTERAS AV 

Se alla våra filmer på www.livetombord.se, 
klicka på ”gör det själv” i menyn

PRAKTISKT BÅT- 
ÄGANDE PÅ FILM
Se våra pedagogiska gör-det-själv-filmer på www.livetombord.se
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Byt turbo

 A tt renovera ett turboag-
gregat kräver en hel del 
förkunskaper och till-

gång till en rad specialverktyg. 
Att byta sin turbo mot ett utby-
tesaggregat eller en uppgrade-
ringsturbo är ett betydligt enk-
lare jobb. Själva bytet är inte 
svårt. Här visar PB:s motorex-
pert Lasse ”Dr Diesel” Lund-
bladh hur det går till, steg för 
steg. 

Säkert finns det många båtä-
gare med gamla turbomotorer 
som då och då önskar att det 
fanns lite mer kraft i motorn. 
Med semesterpackning och pas-
sagerare är det ofta på de låga 
varvtalen som en trött motor är 
som mest besvärande. Att dra 
på full gas och sedan behöva 
vänta in när båten segar sig över 
planingströskeln är dessutom 
inte bara tröttsamt, i vissa situa-
tioner kan det innebära en sä-
kerhetsrisk. Det har hänt en del 
med turboaggregaten under de 
senaste 20 åren. Därför kan det 
finnas mycket att vinna i kraft 
på att uppgradera turbon. 

Dålig acceleration
Sören Eklöf hade ägt sin Bella 
7500 i fyra år när han bestämde 
sig för att låta göra ett turboby-
te. Han var nöjd med båten, men 
störde sig på att accelerationen 
var dålig. 

– Med full packning och fler 
än två personer ombord kunde 

det ta uppemot en minut att 
komma upp i planing, säger 
han. 

I båten, som är från 1992, sit-
ter Volvo Pentas välbeprövade 
AQAD 31 på 130 hk. Den är ut-
rustad med ett duopropdrev 
med A7-propellrar och  original-
trimplan. Eftersom Volvo säljer 
färdiga uppgraderingskit för 
31/41-motorerna fanns det gott 
om dokumentation som visade 
exakt hur stora förbättringarna 
skulle bli. Momentkurvorna vi-
sade att en uppgraderingsturbo 
skulle ge Sörens motor ett vrid-
moment på 270 Nm vid 1 800 
rpm, jämfört med de 200 han 
hade i original. Under vintern 
2009/2010 lät Sören göra bytet 
och sommarsäsongen efter kun-
de han njuta av förbättringen. 
Skillnaden var påtaglig.

– Efter bytet tog det inte ens 
tio sekunder att komma upp i 
planing.

För de båtägare som likt Sö-
ren har problem med accelera-
tionen kan det vara en god idé 
att fundera vidare över vinster-
na med en turbouppgradering. 

Montering
I det här fallet är det en uppgra-
deringsturbo som ska monteras, 
men momenten är desamma 
oavsett turbo. Turboaggregatet 
köps som ett uppgraderingskit 
där den gamla turbon ska läm-
nas till Volvo i utbyte. Uppgra-

deringsturbon finns för Volvo 
Pentas 31 A, B och D (gäller en-
dast 130 hk motor) samt till 41 A 
och B (exklusive HD-modeller-
na). 

– Att göra själva turbobytet på 
dessa motorer är ett ganska en-
kelt jobb och bör inte vålla någ-
ra större problem för den nor-
malt händige, menar Lasse 
Lundblad. 

Förutsättningen är så klart 
att motorn i övrigt är i bra 

Att byta en trött gammal turbo kostar en 
slant. Men, tag då i beaktande att ett nytt 
aggregat som laddar fullt kan öka vridmo-
mentet med upp till 35 procent vid 1800 
rpm, där effekten gör som störst nytta.
TexT och FoTo Lasse LundBLadh och Johannes 
nordemar

Projektet  
i korthet

Uppgraderingsturbo finns 
för Volvo Pentas 31 A, B och 
D (gäller endast 130 hk mo-
tor) samt till 41 A och B (ex-

klusive hD-modellerna).

svårighetsgrad 
Lätt–medel.

arbetstid
cirka fyra timmar + mål-

ningsarbete.

Kostnad
Priset för en ny uppgrade-

rings/utbytesturbo 9500 kr.
Packningssats för turbo-

aggregat 822 kr.
Avgasslang (bälg) 480 kr.

Renoveringssats till avgas-
rör 31-, 41-, 42-motorer med 

diameter 3,5” 633 kr. För 
motorer med diameter 4” 
716 kr. (Prisuppgifterna är 

hämtade från Airtune, Volvo 
Pentas återförsäljare och 

Drevia AB i Lysekil.)

Verktyg
U-ringnycklar
Skruvmejslar

Spärrskaft och hylsor
Slangklämmeskruvmejsel

Väck urkraften    till liV

 »
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Väck urkraften    till liV

Uppgraderingsturbo är ett enkelt sätt att öka 
motorns vridmoment. Till flera av Volvo Pentas 

motorer finns det färdiga kit.
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skick. Därför bör man göra 
vissa kontroller innan bytet. 

– Kontrollera att motorns 
maxvarvtal uppnås vid fullgas. 
Det rekommenderade varvtals-
området för respektive motor-
typ återfinns i motortillverka-
rens manual. 

Om motorns rekommendera-
de varvtal inte uppnås bör an-
ledningen kontrolleras innan 
turbobytet sker. 

– Troliga orsaker kan vara fel-
aktigt propellerval eller fel på 
turbo, bränslepump, insprut-
ningspump eller spridare. 

Lasse tipsar också om att spri-
darna bör kontrolleras av en 
verkstad med jämna mellan-
rum. Onormalt mycket avgas-
rök kan nämligen vara ett teck-
en på defekt turbo eller felakti-
ga spridare.

De packningar som behövs 
för själva turbobytet köpes se-
parat i en packningssats som 
innehåller samtliga packningar 
för turbobytet. Avgasbälg 
(gummislang) och tillhörande 
slangklämmor ingår dock inte. 

Eftersom sköldens avgasrör, 
som är tillverkat i aluminium, 
var korroderat (rostigt) beslöt 
Lasse att montera en speciellt 
framtagen reparationssats från 
Volvo Penta. Det här är ett van-
ligt problem på Volvos dieslar. 

Satsen innehåller en plasthylsa 
som monteras över avgasrörets 
ände med tätningsmedel. Han 
monterade samtidigt en ny av-
gasbälg. 

Även avgaskröken, som är 
tillverkad i gjutjärn med en inre 

rostfri mantel, är en utsatt mot-
ordel och bör kontrolleras nog-
grant. Leta efter rostskador och 
läckage. Byt avgaskröken om 
det finns risk för läckage. Är du 
osäker bör du rådgöra med en 
kunnig båtmekaniker.

1 2 3 4

5 6 7 8

Motorn före byte av turboag-
gregat. Tappa gärna ut en del av 
kylarvätskan (glykol) ur färskvat-
tensystemet. På så vis undviker du 
att vatten rinner ur turbon när den 
lossas.

Kylvattenslangen på avgaskröken 
lossas. Samla upp eventuellt vat-
ten som rinner ur slang och rör.

Avgasslangen och klämman som 
håller avgaskröken mot turboag-
gregatet lossas med hjälp av en 
flexibel slangklämmeskruvmejsel.

Avgaskröken lossas sedan från 
turboaggregatet. Rengör kröken 
från eventuell rost och kontrollera 
den inre rostfria mantlingen. Finns 
synbara hål eller rostskador på den 
inre kylvattenmanteln behöver 
kröken bytas ut mot en ny.

Lossa samtliga kopplingar för olje-
rör, kylvattenslangar och luftfilter 
från turboaggregatet. Lossa de fyra 
muttrarna på undersidan av ag-
gregatet samt demontera turbon 
från avgaskröken. Håll reda på alla 
skruvar och muttrar, de behövs vid 
återmonteringen.

När turboaggregatet lossats ren-
görs avgasrörets tätningsytor med 
ett rakblad.

Se till att ytan är helt fri från pack-
ningsrester. Använd ett fint slip-
papper, till exempel 800 korn, och 
lite lacknafta för att få riktigt rent.

På undersidan av den nya turbon 
återmonteras dräneringspluggen 
som flyttats från det gamla turbo-
aggregatet.

Vid 1 800 rpm ger standard-
turbon 200 Nm. Uppgra-
deringsturbon ger hela 270 
Nm vid samma varvtal, en 
vridmomentsökning på hela 
35 procent, vilket ger bättre 
acceleration och snabbare 
planing i det lägre varvtals-
området.

 »
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9 10 11 12

13 14 15 16

Den nya avgaspackningen har tejp 
på ena sidan. Den ska sitta kvar! 
Den håller gummitätningarna på 
plats och fungerar även som tät-
ning. OBS! Använd absolut inget 
annat tätningsmedel vid mon-
teringen, då detta kan medföra 
läckage.

Packningen monterad mot turbo-
aggregatet. Se till att vända pack-
ningen åt rätt håll. Den upphöjda 
kanten runt avgaskanalen ska vara 
mot turbon.

Turbon återmonterad. Viktigt! 
Innan oljeröret dras fast ska inlop-
pet till turbon fyllas med motorolja.

Turbon målas före slutmonte-
ringen av avgaskröken. Målningen 
kan med fördel även göras före 
monteringen på motorn.

Den nya turbon på plats. Samtliga 
skruvar på undersidan av turbon 
har dragits fast.

Drevets avgasrör är oftast anfrätt 
av korrosion. För att förlänga livet 
på avgasröret har Volvo tagit fram 
en reparationssats bestående av 
en plasthylsa och en ny avgasbälg.

Plasthylsan limmas fast med ett 
specialtätningsmedel (motorsili-
kon) mot den skadade avgaskrö-
ken.

Provmontering av avgasbälgen 
mot plasthylsan. Det visade sig 
dock att det var lättare att montera 
avgasbälgen mot avgasröret först.

17 18 19 20

21 22 23

Avgasbälgen tätas med motorsi-
likon mot avgaskröken. Därefter 
monteras kröken mot turbo och 
avgasrör.

Avgasslangen monteras med nya 
rostfria slangklämmor. Vi använde 
oss av en rejäl avgasklämma, en så 
kallad ”power clamp” med dubbla 
insexskruvar.

Avgaskröken monteras och dras 
fast med en ny klämma mot 
turbon.

Vi bytte till en ny kylvattenslang 
som drogs fast på avgaskrökens 
kopparrör.

En sista kontroll av att samtliga 
skruvar är fastdragna mot turbo, 
avgaskrök och luftfilter.

Till slut fylls ny 
glykol på i kyl-
systemet. Mo-
torn provstartas 
och oljetrycket 
kontrolleras. 
Tänk på att 
sjövattenpum-
pens impeller 
inte ska gå torr, 
om motorn 
startas på land. 
OBS! Det är 
lätt att bränna 
impeller och av-
gassystem om 
inget kylvatten 
finns.

Sören Eklöfs Bella 7500 kommer 
upp i plan betydligt lättare efter 
att den nya uppgraderingsturbon 
monterats.
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Ge drevet lite   kärlek
Tusenlappar att spara

 I denna första del, i en serie 
gör-det-själv-artiklar om 
drev ska vi titta närmare på 

det mycket vanligt förekom-
mande 280-drevet från Volvo 
Penta. I artikelserien kommer vi 
också att bekanta oss med an-
dra fabrikat, men många av re-
noveringsjobben gäller för de 
flesta vanligt förekommande 
dreven på marknaden. 

Oavsett fabrikat kräver ett ut-
ombordsdrev regelbundet un-
derhåll. Kontroll av bälgar och 
kylvattenslangar bör göras var-
je år och de ska bytas ut om de 
verkar slitna eller skadade. 
Drivknutsbälgen, gummida-
masken som skyddar drivknu-

tarna, ska bytas vartannat till 
vart tredje år för att undvika 
onödiga haverier och kostsam-
ma reparationer. Har vatten 
läckt in genom knutkorsbälgen 
kan det medföra reparationer 
på tusentals kronor och i värsta 
fall kan hela drevet vara för-
stört. 

Smörjoljan i drevet bör även 
den kontrolleras varje år, på så 
vis kan man lätt upptäcka om 
drevet läcker vatten. Är oljan 
missfärgad är detta ett tecken 
på läckage som bör åtgärdas 
omgående. På nästa uppslag vi-
sar vi hur du gör steg för steg.

Första momenten
I den här artikeln går vi igenom 
vad som bör göras vid höst- och 
vårservice samt hur ett 280-
drev demonteras. Dessa mo-
ment är nödvändiga för att kun-
na serva och byta bälgar på dre-
vet. Principerna är de samma på 
de flesta typer av drev även om 
konstruktionen kan skilja nå-
got. Skillnaderna finns i detalj 
beskrivna i verkstadshandbo-
ken för respektive drev. En bra 
vägledning är att skaffa gör det 
själv-handböckerna som finns 
att köpa.

Verktyg
Volvo Pentas drev är byggda 
med tummått för att kunna säl-
jas på den stora amerikanska 
marknaden. Skillnaderna 
mellan tum och millimeter är 
tillräckligt stora för att man 

lätt kan dra sönder 
skruvar och muttrar. 
Skaffa därför en sats med U-
ringnycklar samt insexnycklar 
med tummått innan du börjar.

När det gäller reservdelar/
slitdelar finns det flera argu-
ment som talar för att välja ori-
ginaldelar, men vet du 
vad du gör så finns det 
gott om billigare, alterna-
tiva reservdelar på mark-
naden. 

Om dina tummar är positionerade vid 
sidan av händernas övriga fingrar kan 
det vara värt att själv ta hand om båtens 
drev. I en serie artiklar berättar Lasse ”Dr 
Diesel” Lundblad det mesta av det du 
behöver veta för att serva- och underhålla 
drivlinan. 
TexT Lars LundbLadh FoTo Micke WesTin

Ord ombord
svänghjuLskåpa 

Kåpan som sitter bak på 
motorn. Den smalnar sedan 

av i en strut mot drevet.
sTruT 

Den strutformade delen på 
svänghjulskåpan där mo-
torns utgående axel sitter 

monterad.
spLinesaxeL 

Motorns utgående axel är 
försedd med rillor (spli-

nes) som överför kraften till 
drevet.
sköLd 

Skölden sitter monterad på 
akterspegeln. På skölden 

sitter drevet monterat med 
två upphängningstappar.
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Ge drevet lite   kärlek

»

En gedigen handbok kan 
vara bra att ha när det är 

något man undrar över. 
Dessa kostar 400–500 

kronor styck.
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3

4 5 6

1 2 3

4 5 6

1 2

Lossa drevets oljeplugg för att 
kontrollera oljans kvalitet. Om det 
finns vatten i oljan måste drevets 
tätningar och oljan bytas. 

Är oljan väldigt smutsig bör den 
tappas av och bytas ut. Tänk på 
miljön, samla upp oljan i en behål-
lare och lämna in den på närmaste 
miljöstation.

Byt alla tätningsringar och O-ringar 
när du lossar på oljepluggarna, det 
är en liten kostnad och säkerställer 
att inte vatten tränger in genom 
dessa.

Vartannat till vart tredje år ska 
drevknutsbälgen bytas. Efter-
satt underhåll kan leda till dyra 
reparationer. Kontrollera även 
avgasbälgen och kylslangen efter 
torrsprickor eller andra skador. 

Pressa in fett med en fettspruta i 
smörjnippeln på sidan av drevet. 
Pressa in fett tills det kryper ut 
igen. På så vis trycks även vatten 
ut ur lagret och risken för korrosion 
minskar.

Pressa in fett med en fettspruta i 
smörjnippeln vid styrarmen som 
sitter placerad inne i motorrummet. 
Fetta även in styrarmens kula med 
fett så löper styrningen lättare.

Rengör anodens kontaktyta bakom 
propellern samt byt till ny anod om 
den gamla förbrukats mer än 50 
procent.

Rengör kontaktytan för anoden under skölden. Kontaktytorna måste vara 
helt fria från färg. Om anoden ska återmonteras – slipa av anoden samt 
putsa den med en stålborste.

Fyll på olja i drevet genom olje-
stickans hål – här fyller Lasse dock 
genom en speciell tratt som finns 
att köpa hos välsorterade båttill-
behörsaffärer.

Kontrollera att det blir olja precis 
till det övre nivå strecket, varken för 
lite eller för mycket olja är bra för 
drevet.

Kontrollera fjädrarna och mekanis-
men, rengör från beväxning genom 
att skrapa med kniv eller borsta 
med en stålborste.

Kontrollera att länkarmen till backhakens mekanism löper lätt; justera 
länk armens läge så att backhaken kopplar ur när drevet lyfts med tiltmo-
torn.

Höstservice
Projektet  
i korthet

Svårighetsgrad
lätt.

Tidsåtgång
cirka 1 timme/tillfälle.

Kostnad
Knutbälg 532 kr, avgas-

bälg, 653 kr, olja (2,6 l för 
280-drevet) cirka 285 kr, 

O-ringar och tätningssats 
för oljepluggar cirka 25 kr, 
zinkanoder cirka 175–220 

kr/st.

Verktyg
Stora spår- och stjärn-

skruvmejslar, insexnyck-
lar, gummiklubba och en 

slangklämmemejlsel.
En drevvagn förenklar ar-

betet men är knappast 
något man köper själv, 
kanske har båtklubben 

en? Annars brukar det gå 
bra med några brädlappar 

för uppallning. 

Vårservice
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1 2

3

För att kunna byta bälgar och utföra reparationer måste drevet de-
monteras från båten. Börja med att tömma ur oljan samt kolla att 
den inte är grå till färgen – då finns vatten i oljan. Om så är fallet 
läcker drevet någonstans, vanligast är läckage vid oljepluggar samt 
tätningsringarna vid propelleraxeln eller växelmekanism. Vi kom-
mer att gå igenom byte av dessa packningar på sidan 75–77. Jobbet 
att demontera drevet är medelsvårt att utföra men bör klaras av de 
flesta hobby mekaniker.

Drevet vi demonterar är ett vanligt förekommande 280-drev från 
Volvo Penta. Många av momenten är lika även för andra modeller.

Lossa täckkåpans båda skruvar, 
den övre är en hake som bara 
behöver lossas. Ta bort kåpan från 
drevet om kåpan sitter hårt och 
knacka loss den med en gummik-
lubba. 

Lossa saxsprinten och växelvajerns 
tärning ifrån hävarmen. När saxpin-
nen är lossad för man hävarmen 
bakåt, då lossar tärningen lättare. 
Skruva sedan loss tärningen helt.

Lossa skruven, eller skruvarna, som 
håller styrhjälmen. På nyare drev är 
det en lagertapp som hålls av två 
skruvar. Insexnyckel med tummått 
krävs.

4 5 6

7 8 9 10

Skruva loss de båda skruvarna som 
håller låsbrickan för växelkabeln, 
använd en 7/16”-nyckel alternativt 
en 11-millimetersnyckel.

Lossa styrgaffeln på insidan av 
akterspegeln inne i motorrummet, 
på så vis kan styrhjälmen röras 
lätt på utsidan vilket underlättar 
fortsatt arbete.

Lossa drev-ställpinnen, notera 
vilket hål pinnen sitter i. Detta 
bestämmer drevets vinkel mot 
akterspegeln och påverkar båtens 
läge i vattnet.

Lossa den stora slangklämman på 
knutkorsbälgen på drevsidan med 
hjälp av en flexibel slangskruvmej-
sel. Lossa bälgen försiktigt från 
flänsen med hjälp av en skruvmej-
sel.

Palla upp drevet, var noga med att 
se till att pallningen är stadig. Har 
du kvar transportbygeln till drevet 
– använd den, annars går det också 
bra med en träbit. Se upp för kläm-
risken mellan drev och sköld.

Lossa slangklämman på avgas-
bälgen till drevsidan med hjälp av 
en flexibel slangskruvmejsel, lossa 
bälgen försiktigt från flänsen med 
hjälp av en skruvmejsel.

Lossa slangklämman på kylslang-
en på drevsidan med hjälp av en 
flexibel slangskruvmejsel. Lossa 
slangen försiktigt från flänsen 
genom att dra loss den. »

Demontering 
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Arbeten du 
kan göra själv
Medelsvårt
Byte av bälgar. 
Byte av kylslang.
Slangfäste för vatten-
intag.
Oljebyte.

Medelsvårt–svårt
Byte av tätningar vid 
propelleraxel.
Byte av tätningar vid 
växelmekanism.
Byte av knutkors.
Byte av styrlager.
Byte av upphängnings-
bussningar.

Arbeten du bör lämna 
till verkstad
Byte av kullager.
Injustering av kugg-
flanksspel.
Injustering av kullager-
spel.
Demontering av växel-
hus (över och under).

Vilka drevjobb klarar du själv?
Normal service av ett utombordsdrev 
kan de flesta utföra. Detta inne fattar 
kontroll av drevet, rengöring, justering 
av växelmekanism och oljebyte. De
montering och montering av drevet 
samt bälgbyte är medelsvåra arbeten 
som kräver verktyg med tummått samt 
en del tålamod men de flesta hobby

mekaniker bör klara dessa moment 
med hjälp av en bra manual. Att byta 
tätningsringar vid läckage är med
elsvårt till svårt och kräver en del spe
cialverktyg som antingen måste köpas 
eller tillverkas. Den som inte har utfört 
sådana arbeten förut bör fundera på att 
anlita en verkstad.

12 13 1411

Nu ska drevet lossas från drev-
skölden. Palla upp drevet stadigt 
under skäddan, vikten är cirka 50 
kilo. Undvik att lyfta/vinkla drevet, 
detta kan förorsaka problem när 
drevet ska tas loss.

Lossa de båda låsskruvarna som 
håller upphängningstapparna med 
hjälp av en insexnyckel.

Slå ut upphängningstapparna 
helt, använd ett mässingsdorn så 
att inte upphängningstapparna 
skadas. Sitter de väldigt hårt kan 
du försöka med rostlösningsolja 
samt ett hårdare ståldon.

Vrid styrhjälmen (styrningen) 
maximalt till babord när styrbords 
upphängningstapp ska slås ut. Slå 
ut tappen hela vägen och ta bort 
den. Vrid sedan styrhjälmen och slå 
ut babords tapp.

Drevlyft (tilt)

Styrarm

Mätsticka för oljan
Styrhjälm Knutbälg

Tätning för växelmeka-
nism, bör bytas om det 
finns vatten i oljan

Konkoppling och backslag

Växelmekanism, kontrol-
leras och justeras före sjö-
sättning

Antikavitationsplatta, 
avgasutsläpp

Trimfena, 
kan justeras 
om båten 
drar snett

Propeller, fetta  
in propelleraxeln 
före montering

Vinkelväxel, kugg-
hjulen ger drevets 
utväxling

Propelleraxeltätning, bör bytas 
om det finns vatten i oljan

Kylvattenintag

Zinkanoder
Oljeavtappningsplugg

Avgasbälg, kontrollera att 
den inte har torrsprickor 
eller är skadad

Knutkors

”Strut”/ 
Sväng-
hjulskåpa

Utgående 
motoraxel 
med splines

Avgaskrök
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Kaffe med mjölk?
Då har du problem!

 H ar du kollat oljan i ditt 
drev? Är den grå eller 
kaffe latte-färgad? Då 

har du med största sannolikhet 
läckage i propelleraxeltätning-
en. På lite sikt är risken stor att 
drevet totalhavererar på grund 
av vattenläckaget. 

När oljan blandas med vatten 
går dess smörjande egenskaper 
förlorade. Och som en följd av 
det rostar eller skär kullagren. 
Ståldelar inne i drevet, som ax-
lar och kugghjul, kan också ros-
ta, vilket medför att de måste 
bytas ut. Något som är mycket 
kostsamt. 

På Volvodrev kan det även 
vara läckage i växelförartät-
ningen (hur du fixar det kom-
mer vi att visa senare, se sid 
(78–79). I detta avsnitt av drev-

skolan ska vi visa hur du kan 
byta propelleraxeltätning på ett 
äldre Volvo Penta 270-drev, men 
tillvägagångssättet är detsam-
ma för alla drev i 200-serien. 

Principen för att byta tätning-
en är den samma för alla drev-
tillverkare och fabrikat, detta 
gäller även utombordsmotorer, 
men förfarandet kan skilja nå-
got från det vi beskriver i denna 
artikel.

Demontera
I förra delen av drevskolan visa-
de vi hur du demonterar drevet 
från akterspegeln. Jobbet som 
beskrivs på de kommande sidor-
na kan utföras med drevet på 
plats, även om det är lättare om 
du har drevet hemma i garaget 
eller verkstaden. 

Att byta propelleraxeltätning 
är inte speciellt svårt, men det 
kräver både noggrannhet och 
renlighet så att inga kullager el-
ler kugghjul inne i drevet ska-
das. Håll ett öga på att inte 
smuts och dammpartiklar kom-
mer in i drevet under arbetets 
gång.

Specialverktyg
För att underlätta arbetet har vi 
använt några specialverktyg. En 
glidhammare förenklar demon-
tering av propelleraxeln och 
dess lagerhus, alternativt kan 
du försiktigt knacka loss lager-
huset med en plastklubba. 

När du monterar tätnings-
ringarna är det viktigt att dessa 
inte deformeras eller skadas. Vi 
har därför tillverkat (svarvat) 

en dorn i plast för att montera 
dessa, men det går även att for-
ma en träbit som sedan kan an-
vändas som verktyg.

Med tiden kommer propelleraxelns tätning i drevet att börja 
läcka in vatten. Om du inte åtgärdar packningen i tid kan ska-
dorna bli både dyra och svårreparerade. I drevskolans andra del 
visar Lasse ”Dr Diesel” Lundbladh hur du byter packningarna. 
TexT Lasse LunDbLaDh FoTo Micke Westin

Projektet  
i korthet

svårighetsgrad
Medel.

tidsåtgång
Cirka 1 timme.

Verktyg
Stor spårskruvmejsel, in-
sexnycklar med tummått 
och en glid-hammare. en 

7/16 (tum) U-ringnyck-
el. en plasthammare och 
en egentillverkad dorn för 

montering av tätningsring-
arna.

kostnad
Komplett sats med tät-

nings- och o-ringar för ne-
dre växelhus kostar 60 kr 
hos Marine Parts europe. 
Packningssats för enbart 
propelleraxel 165 kronor 

hos Drevdelar.se

»
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Montera upp drevet stående, an-
vänd gärna en arbetsbänk

För att tömma drevet på olja börjar 
du med att lossa oljestickan på 
växelhusets ovansida.

Töm sedan oljan genom den nedre 
oljepluggen i ett lämpligt uppsam-
lingskärl. Oljespillet lämnas sedan 
till miljöstationen.

Sätt drevet uppochned i arbets-
bänken så blir det lättare att kom-
ma åt och det sparar på ryggen.

Lossa de båda insexskruvarna som 
håller propelleraxeln. Här krävs en 
insexnyckel med tummått.

Använd en glidhammare för att 
lossa propelleraxeln. Har du ingen 
kan du försiktigt knacka loss huset 
med en plasthammare.

Dra försiktigt ut propelleraxeln 
med lager och tätningar.

Kontrollera att kuggflanken är 
jämnt sliten samt att inga skador 
eller sprickor finns.

Använd alltid mjuka backar i 
aluminium när du ska spänna fast 
drevdelarna, på så vis skadas inga 
känsliga ytor av skruvstyckets 
käftar. 

Lossa de sex muttrarna som håller 
brickan som låser propelleraxeln. 
Det kan underlätta att placera 
lagerhuset vertikalt i skruvstycket.

Knacka ut propelleraxeln ifrån 
lagerhuset med en plastklubba.

Dra ur propelleraxeln från lager-
huset.

Demontera de två tätningsringarna 
som sitter i lagerhuset.

I lagerhuset finns det shims som 
ska tas tillvara och återanvändas 
vid hopmonteringen.

Demontera, och kassera, de två 
O-ringarna som sitter utanpå 
lagerhuset.

Rengör insidan av lagerhuset nog-
grant med smärgelduk. 
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Rengör utsidan av lagerhuset och 
O-ringsspåren.

Rengör och putsa även kontakty-
torna för offeranoden.

Kontrollera tätningsringarnas an-
liggning mot propelleraxeln, finns 
slitmärken bör dessa putsas.

Putsa bort eventuella repor på pro-
pelleraxeln. Är det djupa slitmär-
ken kan axeln behöva bytas.

Kontrollera lagerspel samt att 
lagret löper lätt.

De två nya tätningsringarna ska 
monteras med ”ryggarna” mot 
varandra. En ska täta för olja och en 
ska täta för vatten.

Vid montering av tätningsringarna 
är det viktigt att de inte deformeras 
eller kommer snett i lagerhuset. Vi 
använder här en svarvad dorn, med 
det går även att använda en träbit 
som har samma ytterdiameter som 
tätningsringen.

Pressa, och knacka, försiktigt in 
tätningsringarna i lagerhuset.

Fetta in tätningsringarna samt 
montera propelleraxeln i lager-
huset. Var försiktig så att inte 
tätningsringarna skadas. Glöm 
inte att återinstallera shimsen som 
plockades bort i steg 14.

Dra fast de sex muttrarna som hål-
ler låsbrickan för propelleraxeln.

Montera nya O-ringar och fetta in 
dem ordentligt före slutmonte-
ringen.

Montera propelleraxeln i under-
huset. Var noga att axeln kommer 
in rakt.

Det krävs en del kraft för att kom-
primera O-ringarna, här har vi lagt 
drevet mot en planka på golvet för 
att knacka in propelleraxeln. Var 
försiktig så att axeln inte hamnar 
snett.

Dra fast lagerhuset mot det undre 
växelhuset med de två skruvarna 
med hjälp av insexnycklarna.

Glöm inte att fylla på ny olja i 
drevet!

Inköpsställen
Volvo Pentas återförsäljare 
eller genom postorder hos 
Marine Parts Europe: mari-

nepartseurope.com
Drevdelar: drevdelar.se. 

och Crom Marine: cromma-
rine.se
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 I  drevskolans förra del visa-
des vi hur det kan gå till att 
byta propelleraxeltätning-

en. Om någon av drev ets olika 
packningar läcker kan vatten 
tränga in i och blanda sig med 
smörj oljan. I värsta fall kan ett 
sådant läckage medföra mycket 
kostsamma reparationer om 
drevets innanmäte angrips av 
rost. Förutom propelleraxeltät-
ningen är tätningen kring väx-
elmekanismen en återkomman-
de felkälla på Volvos Aquama-
ticdrev. Hur du åtgärdar det 
felet tittar närmare på i den här 
artikeln.

Att byta tätningsringen, som 
sitter monterad under växelkå-

pan, är inte speciellt svårt. Men 
som med allt arbete inne i dre-
vet krävs noggrannhet och ren-
lighet så att inga vitala delar 
skadas. Se därför till att inte 
smuts och damm kommer in i 
drevet under arbetets gång.

Akta tätningsringen
Några tips: När du byter tät-
ningsringen är det viktigt att du 
ser till att den inte deformeras 
eller skadas. Viktigt är också att 
byta ut O-ringen som tätar me-
kanismen mot drevhuset. När 
låstråden ska monteras är det 
bra om man är två personer, en 
trycker ihop fjädrarna medan 
den  andra virar låstråden. Tvin-

na inte för hårt för då kan trå-
den gå av. 

På nyare drev (från PZ nr 
2829529) är kulorna, fjädrarna 
och låstråden borttagna. Vid 
återmontering av växelmeka-
nismen ska denna vara ställd i 
neutralläge. Muttern och glid-
skons utsvängda del ska vara 
monterad åt höger, se bild 14 på 
sidan 79.

Skadad kolv
Ett problem som avslöjades vid 
demonteringen av drevet var att 
växelmekanismen varit feljuste-
rad. Detta medförde att excen-
terkolven blivit skadad, vilket 
försvårade demonteringen. Kol-
ven var dock inte värre skadad 
än att vi lyckades rädda den. Fe-
let kan uppstå om länkarmarna 
eller växelreglaget/vajern är 
felinställda. Ta därför för vana 
att justera växelvajern så att det 
finns ett visst spel i länkarmen 
när växeln ligger i neutralt läge.

Näst efter propelleraxeln är växelföraren 
en kritisk punkt när det gäller läckage. I del 
tre av drevskolan visar Lasse ”Dr Diesel” 
Lundbladh hur det går till att byta växel-
förartätning på ett Volvo Penta-drev.
TexT Lasse LundbLadh FoTo Micke Westin

Projektet  
i korthet

svårighetsgrad 
Medelsvårt.
tidsåtgång 

30–60 minuter
kostnad 

originaldelar: tätningsring-
ar och o-ringar finns hos 
marinepartseurope.com:  

1 stycken 853868 tätnings-
ring 266.25 kronor, 1 styck-
en 951924 spännstift 16.25 

kronor, 1 stycken 925093 o-
ring 45 kronor, låstråd för 
fjädrar/kulor har utgått. 

Totalt: 327.50 kronor.
alternativet

Komplett sats med  tät-
ningsring, najtråd, o-ring 
samt spännstift finns att 
köpa hos drevdelar.se för 

218 kronor.
Verktyg 

Tång och dorn för att slå 
ut spännstiftet. Använd en 
7/16 tums u-ringsnyckel el-

ler hylsnyckel. ett skruv-
stycke försett med mjuka 

aluminiumbackar kommer 
också väl till pass.

TäTT kring  
växelföraren
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Se till att växelmekanismen står i 
neutralläge innan återmontering 
sker.

Dra fast skruvarna samt montera 
tillbaka växelstången och saxpin-
nen.

Tvinna najtråden med hjälp av en 
tång. Använd gärna en svetstång.

Se till att glidskons utsvängda del 
är monterad åt höger (styrbord) 
enligt bilden.

Rengör växelmekanismen försik-
tigt och noggrant, se till att inte 
skada ytorna.

Fetta in ytorna före montering av 
tätningsring och excenterkolv.

Montera en ny tätningsring i skruv-
stycket, använd en träplanka och 
mjuka backar.

Montera tillbaka excenterkolven, 
pinnen och spännstiftet, kulorna 
och fjädrarna.

Klipp av låstråden med en avbitar-
tång och demontera fjädrar och 
kulor.

Följande delar ska nu vara de-
monterade: lås tråd, fjädrar, kulor, 
spännstift samt glidsko.

Slå försiktigt ut excenterkolven ur 
huset.

Demon-
tera O-ringen, 
rengör spåret 
samt mon-
tera en ny 
O-ring

Demontera 
tätningsringen, an-
vänd ett dorn eller 
skruvmejsel.

Demontera växelmekanismen från 
drevet, plocka bort glidskon samt 
notera dess läge.

Slå ut spännstiftet som håller 
pinnen, dra ut pinnen med en 
flacktång.

9 10 11 12

13 14 15 16
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Börja med att öppna täckkåpan 
över växelmekanismen.

Lossa 
saxpinnen 
som håller 
växel stången 
samt demon-
tera denna.

Lossa de fyra skru-
varna som håller 
växelmekanismen 
på plats.
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 I  del fyra av drevskolan ska vi 
gå igenom hur du byter 
knutkorsen i ditt drev. Alla 

drev har någon slags flexibel 
koppling, eller kardanknut, för 
att överföra kraften från motorn 
till propellern oavsett om du 
svänger eller tiltar upp drevet.

En kardanknut består av ett 
eller flera knutkors. Vanligtvis 
används två knutkors för att få 
en jämn gång mellan axlarna, 
vilket även gäller på Volvos 
drev. Att knutkorsen behöver 
bytas kan bero på slitage. Men 
oftast är det läckage i drev-
knutsbälgen som förorsakat 
korrosion på knutkorsets lager 

och får knutkorset att gå trögt 
eller i vissa fall börja glappa. 

Vana och verktyg krävs
Att byta knutkors är ett med-
elsvårt jobb som kräver några 
specialverktyg samt viss vana 
vid montering av lager och tät-
ningsringar. Vanligen är projek-
tet relativt lätt att genomföra, 
men ibland har lagerskålar och 
lagerhållare korroderat ihop. 
Då måste man värma metallen 
med gaslåga för att kunna ta 
isär delarna.

Jag har till och med varit med 
om att skruvarna som håller 
drevets lagerhus inte gått att 

lossa på normalt vis utan det har 
krävts mer avancerade metoder 
för att få dessa att släppa. Ta 
därför gärna som rutin att byta 
knutkorsbälg (se sidorna 75-77) 
vart annat till vart tredje år så 
undviks dessa problem. Dessut-
om får knutkorsen ett långt liv 
om de inte utsätts för korrosion. 
Om olyckan ändå är framme så 
kan vår steg för steg-beskriv-
ning komma väl till pass.

Ett sista tips! Som vid allt ar-
bete inne i drevet krävs försik-
tighet så att inte smuts hamnar i 
lager och kuggdrev – var alltid 
noga med att hålla arbetsplats 
och delar rena.

1 2 3

Lossa först insexskruvarna som 
håller knutkorspaketet.

Dra sedan ut hela knutkorspaketet. Sätt upp lagerhuset i ett skruv-
stycke med mjuka backar.

Innan det gamla Volvo Penta 270-drevet återmonteras på akterspegeln passar Lasse 
”Dr Diesel” Lundbladh på att byta knutkorsen. 
TexT Lars LundbLadh foTo micke westin

Missljud  
från aktern?

Projektet  
i korthet

svårighetsgrad
Medel

tidsåtgång
2–3 timmar

kostnad
Volvo original: 2 st Knut-
kors, 853255, 995 kr, 2st 
o-ring, 925256, 102,50kr, 
1st Tätningsring, 839253, 

153,75 kr, 1st o-ring, 
956000, 22,50 kr Totalt 

1273,75 kr.
Priser hos drevdelar.se: 
Drivknutar 2 st: 345 kr 

styck, totalt 690 kr. Pack-
ningssats inkl Tätnings- 

och o-ringar: 
212 kr Totalt: 902 kr.

Verktyg
Insexnycklar med tummått. 
Hylsor el rör som att använ-
das som distanser/dorn.en 
tolvkantshylsa med tum-
mått. Låsringstång. Mo-

mentnyckel. Plasthamma-
re. Dorn för att driva ut la-
gerskålarna. Gasbrännare 
att värma med, om/när la-
gerskålarna sitter hårt. Per-

matex är ett trögflytan-
de tätningsmedel (Loctite 
5923 eller motsvarande).
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Använd en tolvkantsnyckel i 
tumstorlek för lossa skruven till 
knutkorsen. Den kan sitta ganska 
hårt. 

Dra loss knutkorsen från lagerhu-
set.

Kontrollera stålringens yta, är den 
mycket sliten eller rostig bör den 
bytas.

Lossa stålringen och O-ringen.

Rengör kontakt- och mantelytan 
med smärgelduk, kornstorlek 180. 
Är den mycket sliten kan de behöva 
bytas.

Spänn fast knutkorset i skruvstyck-
et. Slå bort låsringarna som håller 
lagerskålarna.

Ibland kan det vara svårt att lossa 
lagerskålarna, då kan man värma 
försiktigt med gaslåga så släpper 
de lättare.

Slå ut lagerskålarna med kraftig 
skruvmejsel eller dorn. Se till att 
inte skada ytorna i gaffeln!

Rengör lagerytorna i gafflarna med 
smärgelduk. Ta bort smuts och 
korrosion.

Rengör mantelytorna på den yttre 
gaffeln noggrant, den ytan tätar 
mot sköldens tätningsring.

Gör även rent den inre gaffelns 
kontaktyta, den ska täta mot stål-
ringens O-ring.

Montera knutkorsets smörjnipplar 
om sådana finns (Orbitrade).

Placera knutkorset i gaffeln, pressa 
sedan med hjälp av skruvstycket in 
lagerskålen en liten bit. Använd se-
dan en hylsa för att pressa så långt 
att låsringsspåret blir synligt. »

17 18 19

Placera en ny låsring i lagerskålen 
och tryck fast låsringen med hjälp 
av en klubba eller dorn.

När lagerskålen på motsatt sida 
ska pressas in bör man använda en 
hylsa som går runt lagerskålen så 
att den inte skadas vid monte-
ringen.

När en knut är monterad kollar man 
att den går lätt, om inte, slå till med 
en klubba på gaffelns gods så hop-
par lagerskålarna rätt. OBS! Slå 
aldrig direkt på lagerskålarna.
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Ibland måste lagerskålarnas läge 
justeras, använd en dorn för detta.

Se till att alla leder i paketet rör sig 
lätt. Annars gå tillbaka till steg 19.

Plocka bort låsringen, med hjälp av 
en låsringstång.

Ta också bort tätningsringen i la-
gerhuset. Var försiktig så att ingen 
smuts hamnar i lagret.

Fetta in en ny tätningsring. När tätningsringen ska monteras 
bör en dorn med rätt diameter 
tillverkas så att inte tätningsringen 
deformeras. 

Montera tillbaka låsringen. Vänd på lagerhuset och montera 
en ny O-ring.

Lossa schimsen och rengör dem, 
är de mycket rostiga bör de bytas. 
Montera sedan tillbaka dem.

Montera en ny O-ring i stålringens 
spår. 

Montera tillbaka stålringen men 
fetta in den ordentligt först.  

Sätt tillbaka lagerhuset på 
knutkors paketet. Montera skruven 
som håller drivknutspaketet. 

Dra skruven som håller drivknu-
tarna med momentnyckel.

33 34 35

På äldre drev ska skruven som hål-
ler drivknutarna dras med 125 Nm 
(Newtonmeter). Från PZ nummer 
2721099 gäller åtdragningsmo-
ment 75 Nm.

Nu är drivknutspaketet färdigt för 
montering på drevet.

Montera tillbaka drivknuts-
paketet på drevet. Stryk gärna ett 
lager trögflytande Permatex på 
tätningsytorna för att förhindra 
korrosion. 
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Välkommen in eller
besök vår webbshop!

 
Lägst pris!

Ring för offert!
Lägst pris!

Ring för offert!

Återförsäljare:
Dalarö: Frithiosfs Marina AB,
08-501 570 98
Halmstad:  Halmstad Marinservice,
035-12 12 88
Henån:   Orust Marinteknik AB,
0304-394 42
Härnösand: Dahlman Marin- &
Verkstadsteknik AB, 0611-55 66 66
Karlskrona:  Kamms AB, 0455-150 60
Lidingö:  Lidingö Marin AB, 08-766 24 05
Mönsterås:  Rampeltins Båtvarv AB,
08-0499-125 98
Skogås:  Sjöbergs Marin & Motor AB
08-609 08 00
Smögen: Smögensvarvet AB,
0523-310 33
Söderköping:  JS MArineteknik AB,
0121-421 76
Uddevalla: Sunds Marin AB, 
0522-64 43 20
Värmdö: Brohäll Marin AB, Bullandö 
Marina,  08-571 450 45

Importör

NordicGensets & Motors AB
www.steyr-motors.se

Återförsäljare:

Importör NordicGensets & Motors AB
www.steyr-motors.se

Dalarö: Korsholmsvarvet AB,
0709-84 65 28
Färentuna: Mälaröarnas Maskin & Traktor,
0706-41 27 33
Halmstad: Halmstads Marincentrum AB,
035-12 12 88
Härnösand: Dahlman Marin- & 
Verkstadsteknik AB, 0611-55 66 66
Karlskrona: Hasslö Varv AB,
0455-34 17 00
Lidingö: Lidingö Marin AB,
08-766 24 25
Mönsterås: Rampeltins Båtvarv AB,
0499-125 98
Smögen: Smögenvarvet AB,
0523-310 33
Söderköping: JS Marinteknik AB,
0121-421 76
Uddevalla: Sunds Marin AB,
0522-64 43 20
Värmdö: Brohäll Marin AB,
08-571 450 45
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Göran Södergren  
Produktchef Båtförsäkring

goran.sodergren@svedea.se

Därför är det enklare att äga 
båt med vår försäkring.

Jag och mina kollegor är inte bara försäkringsexperter, vi är båtfolk också. Själv har jag ägt och renoverat 
båtar i över 30 år. Det ger erfarenheter som kan överföras direkt till våra båtförsäkringar. Ta bara Svedeas 
Allrisk för båt. Den förenklar vid oförutsedda händelser som inte direkt har med båten att göra: som när  
hunden ställer till det ombord, eller om du skulle tappa GPS-plottern överbord. Väljer du vår XL- eller 
XXL-försäkring kostar Allriskförsäkringen inget extra. Jämför oss gärna med andra.
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