
Montering/skötseltips för Swingdavit  Standard och Extended modell. 

Tack för att du valt en Swingdavit från Smartlift. 

Skötsel:  

Hela lyften förutom vinchen är tillverkad av rostfritt syrafast stål som är elektropolerat. 

Rostfritt stål kräver minimalt med underhåll, men mår bra av att sköljas med sötvatten och lite 
shampo emellanåt. På våren kan man med fördel gnida in den med lite vanligt båtvax som skydd. 

Vinchen kan skyddas mot överspolning med täckpåse eller dylikt. Smörjning/service av vinchen gör 
enl. vinch manualen. 

Monteringstips: 

Bedöm om badbryggan/båten klarar den extra vikten som det medför att han en Rib/Skoter på 
badbryggan. Om du är osäker rådfråga ett båtvarv som har kunskap om din båt. 

Tänk på att Extendedmodellen, gör att belastningen på badbryggan ökar. 

Placera lyften på badbryggan , så att gummibåten (när gummibåtens dragögla är ända framme vid 
vinchen) inte ”sticker ut” på sidan av skrovet. 

Placera lyften så nära som möjligt mot badbryggans ytterkant.(kolla så att en bricka på 60 mm 

får plats på insidan, ibland är plasten tjock i rundningen på insidan badbryggan) 

Markera sedan dom 3 fästhålen i lyftens underede. (markera även stödarmen på Extended modellen 
på samma sätt). 

Borra ett 5mm hål vid makeringarna. Om du har teakdäck och vill ”fälla in” fästena så att ingenting 
sticker upp ovanför badbryggan såga med en 40 mm hålsåg ca 6mm ner i teaken, fortsätt sedan med 
en 18-19 mm hålsåg igenom badbryggan. mejsla sedan bortTeaken, så att brickan på fästet ligger 
plant med teaken. Lägg dit lite tätmedel (typ sikaflex) , och dra åt M18 muttern med bricka på 
insidan. 

Ställ lyften ovanpå fästbrickorna och skruva dit dom 3 ögleskruvarna. Det är bra att lägga dit lite fett 
på skruvarna då och då, så att gängorna löper mjukt. 

Gummibåten bör spännas fast med ett spännband runt hela båten , så den spänns ner i vaggan. 

Man bör även sätta ett spännband i för och akter på gummibåten, ner i badbryggan för att säkra den 
i sidled . 

OBS!! GLÖM ALDRIG ATT TA BORT DYVIKAN NÄR GUMMIBÅTEN STÅR PÅ LYFTEN. 

En regnfylld gummibåt väger hundratals kilo extra, och kan förstöra både lyften och badbryggan. 

 

Lycka till med installationen. 

Trevlig båtsommar. 

Bosse 
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