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Ankkurivinssin  
asentaminen

Ankkurivinssin asentaminen ei 
ole vaikea työ, mutta työ on teh-
tävä huolellisesti ja vinssin alus-
tan on oltava riittävän tukeva. 
Lewmar V700 -vinssi vie vähän 
tilaa kannelta, mutta on vahva ja 
huoleton käyttää. Seuraavassa 
vinssin asennus vaihe vaiheelta.

T e k s T i  j a  k u v a T  P e t e r  C a P l e n

M
oderni ankkurivinssi on 
kooltaan pieni mutta te-
holtaan yhtä hyvä kuin 
aikaisempien aikojen isot 

mallit. Vaakasuoralla ketjupyörällä va-
rustettu vinssi, kuten esimerkiksi asen-
tamamme Lewmar V700, vie vain vä-
hän tilaa kannelta. Kokoero klassiseen 
ankkuripeliin syntyy siitä, että vinssin 
moottori on sijoitettu veneen kannen 
alle, klassisessa mallissa sekä mootto-
ri että ketjupyörä ovat kannen yläpuo-
lella.

Molempien vinssityyppien asenta-
minen on hyvin samankaltaista, eikä 
sähköasennuksessakaan ole juuri eroa. 
Matala vinssi tosin vaatii veneen kan-
teen suuremman asennusreiän, josta 
moottori pujotetaan kannen alle. 
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Asentamaamme vinssiin kuului – kuten 
kaikkiin moderneihin sähkövinsseihin – 
mittari, joka ilmoittaa lasketun kettingin 
määrän. Asensimme sen tietysti samassa 
yhteydessä, mutta kerromme asennuk-
sen yksityiskohdista myöhemmin omas-
sa jutussaan.

Ankkuri on tukevasti telineessään, eikä osu veneeseen noston tai laskun aikana.

Lewmar V700

Moottori 700 W, 12 V
Nostovoima 455 kg
Nostonopeus 13 m/min
Laskunopeus kuormitettuna (113 kg) 
20 m/min          
Kettinki 6 mm DIN 766
Köysi 12-14 mm
Sarjan sisältö vinssi, varoke, vipukytkin
Hinta 1177 euroa (sis.alv)
Maahantuoja Maritim, www.maritim.fi
Valmistaja www.lewmar.com                   

Vinssin asentaminen on suoraviivai-
nen työ, mutta asennus vaatii tarkkuutta 
ja ymmärrystä vinssiin ja asennuspaik-
kaan kohdistuvista voimista.
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❶ Vinssin asennussarja sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat osat. Sarjan 
mukana on erikoisvalmisteinen kiintoavain, jota käytetään kiinnityspulttien 
kiristämiseen. Kuvassa näkyy myös muovikehä, joka suojelee kantta ketjuläpivien-
nin kohdalla. Vinssin mukana toimitetaan seikkaperäiset asennusohjeet, tarvittava 
tiiviste ja kannen alle tuleva teräksinen tukilevy. Asennussarjaan kuuluu myös 
käyttökytkin, solenoidikytkin ja sulake, mutta ei virtajohtoja, sillä ne täytyy mitoit-
taa jokaiseen veneeseen erikseen.

❷ Mallineen avulla haetaan vinssille 
oikea paikka. Samalla tarkistetaan, että 
ketjuläpiviennin paikka on sopiva. Jos 
kansi ei ole riittävän suora, tarvitaan 
kiilalevy tai kannen muotojen mukaan 
tehty alusta, jolla vinssi saadaan 
asennettua paikalleen tukevasti. 
Suunnitteluvaiheessa on tärkeää 
varmistaa se, että ankkuriketjulla on 
riittävästi tilaa ketjuboksissa. Tilaa 
ketjukasan ja kannen väliin tulisi jäädä 
vähintään 300 milliä.

❸ Kanteen sahataan mallineen avulla 
kaksi reikää: yksi moottorille ja toinen 
ketjulle. Työ onnistuu helpoiten reikäpo-
ralla, mutta myös pistosahaa voi käyttää.

❹ Mallineen avulla porataan myös 
vinssin kiinnitysreiät tarkasti oikeisiin 
kohtiin.

❺ Koska kyseessä on puuvene, sahatut 
pinnat suojataan huolellisesti tiivistys-
massalla. Massaa levitetään runsaasti, 
jotta liitoksesta tulisi tiivis. Ennen 
vinssin asennusta massan annetaan 
kovettua jonkin aikaa.

❻ Kiinnityspultit kierretään tiukasti 
paikoilleen vinssin runkoon mukana 
tulleella erikoisavaimella. Tässä vai-
heessa laitetaan paikoilleen myös 
asennussarjan mukana tulleet tiiviste ja 
ketjuläpiviennin suojus.

❼ Tiivistemassaa levitetään runsaasti 
vinssin ja kannen liitoskohtaan. Vinssi 
asetetaan oikealle paikalleen valmiiksi 
kiristystä varten.
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Sähköasennukset
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❾ Tässä vaiheessa 
vinssi jätetään 
kevyesti paikoil-
leen, kunnes 
tiivistemassa on 
hieman kovettunut. 
Massan kuivuttua 
kiinnityspultit 
kiristetään ja yli 
pursuava massa 
poistetaan. Kovettu-
nut massa poiste-
taan mekaanisesti, 
tuoreet tahrat saa 
pois puhdistusai-
neella (katso oikea 
aine tiivistemassan 
tuoteselosteesta).  

❽ Näkymä ketjuboksin puolelta ennen tukilevyn asentamista. Vinssin rakenteisiin 
tarttunut tiivistemassa on syytä poistaa ennen kuin se kovettuu.

On tärkeää käyttää oikean paksuista kaapelia, jottei vinssin moottorille tuleva jännite laske liikaa, eivätkä johdot ylikuumenisi. 

❿ Sähköasennuksen ja tulevien huoltotoi-
menpiteiden helpottamiseksi osat kiinnitettiin 
irrotettavaan paneeliin. Virtakaapelien päissä 
tulee käyttää riittävän järeitä kaapelikenkiä ja 
liitokset tulee kiristää huolellisesti. Käyttökyt-
kimeltä tuleva ohjausvirta kulkee ohuemmis-
sa johdoissa, joiden päissä käytetään nor-
maaleja puristettavia lattaliittimiä. 
Virtakaapelien mitoitus tehdään joka veneelle 
erikseen, tässä veneessä virtakaapelien 
läpimitan tuli olla 10 neliömillimetriä.

⓫ Solenoidikytkimen yläpuolella näkyy 
35 ampeerin sulake, joka suojaa vinssin 
moottoria ylikuormitukselta.

⓬ Käyttökytkimen asennuksessa 
käytetään puristettavia lattaliittimiä. 
Kuvassa näkyvät ylimääräiset kaapelit 
(sininen ja ruskea) kertovat ketjumäärä-
mittarille ollaanko ketjua nostamassa 
vai laskemassa.

Vinssin kytkentäkaavio
Kansikytkimet 
(jalalla käytettävät)

YlösAlas

Alas

Ylös

Kaukosäädin

Käyttö-
kytkin

Sulake

Solenoidi-
kytkin

Ohut musta 
ja  punainen 
johto kuuluvat 
ketjumäärän laskuriin

Veneen pituus Sähköjohdon Johdon  
metriä   jalkaa pituus metriä halkaisija mm2

  7,5  25  0-10 10 
  9,0 30  11-18 16 
10,5 35 19-24 25 



E

Kippari 6/2014  61

E

Kippari 6/2014  61

⓴ Vaikka ankkuri 
on hyvin lähellä 
vinssiä, on 
toimivuus hyvä. 
Ankkuri ei osu 
veneeseen 
noston tai 
laskun aikana 
ja ankkuri 
lukittuu hyvin 
paikalleen 
keularullan 
päälle.

Keularullan asentaminen

⓭ Asensimme vinssin lisäksi venee-
seen kippaavan keularullan ja Delta-
ankkurin. Keularullan paikka oli määri-
telty jo vinssin paikkaa suunniteltaessa. 
Kiinnitysreikien paikat merkittiin 
käyttäen keularullan telinettä mallina.

⓮ Asennusreiät porattiin, kun ensin oli 
tarkistettu kiinnityspulttien paikka myös 
ankkuriboksin puolelta.

⓯ Tiivistemassaa levitettiin runsaasti 
kannen ja keularullan telineen väliin.

⓰ Keularulla asetettiin kohdalleen ja 
kiinnityspultit työnnettiin paikoilleen.

⓱ Keularullan kahden takimmaisen pulttirivin taustalevy muotoiltiin kaksi milliä 
paksusta ruostumattomasta teräslevystä. Etummaisten pulttien tueksi ei mahtunut 
levyä, joten muttereiden alle laitettiin kookkaat aluslevyt.

⓲ Kun vinssin ja keularullan pultit oli 
kiristetty, annettiin tiivistemassan 
kuivua hetki.

⓳ Yli pursunnut tiivistemassa poistet-
tiin. Tässä veneessä vinssi piti asentaa 
melko lähelle keulaa.


