
         

 

Vinsj/Heis 550 24 volt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Montering og bruksanvisning 
 

  



 

Tekniske spesifikasjoner 

Modell: Tetra 550 DC 

WWL: 550 kg 

Wire-hastighet : ca 6 meter/ minutt 

wire: 9 meter 5,5 mm syntetisk wire med bruddstyrke på 2,6 tonn. 

Motor: 3-fase 230 V, 7,5 kW. 

Brems: innebygd, automatisk. 

Vekt uten wire: 10 kg totalvekt inkludert monteringsplate,krok,releboks. 

Motor: 24 volt 1,1 kw. (1,4hk) permanent magnet 

Gear: 136:1 planetgear med dynamisk mekanisk brems 

Mål: Lengde 343 mm. bredde 114mm og høyde 121mm 

Vekt: 10 kg totalvekt inkludert monteringsplate,krok,releboks osv. 

Bredde trommel: 74 mm 
 

I esken finner du følgende: 

-vinsj med ferdig montert syntetisk wiretau. 

-releboks for tilkobling av batteri, vinsj, og styrebryter 

-styrebryter med ledning 

-festeplate 

-virestyring (montering kan sløyfes) 

-krok 

-4 stk 7,5 mm2 kabler, rød og sort til batteri, gul og blå til vinsj. 

-Sorte beskyttelseshetter til kabeltilkoblinger. 

                                                       

  



Med styring 

Tilkobling vinsj Til batteri 

 

Monteringsbeskrivelse: 

I noen tilfeller kan det være en fordel å sløyfe wirestyring. Dette kan 

være når vinkel på tau ikke samsvarer med høyden til virestyring. Da 

snus festeplata bakover, slik at ørene til virestyring ikke kommer i veien.  

 

Uten styring 

Obs: Merk deg retningen vire ligger på trommel. Den SKAL inn 

nede, under trommel. Om vinsjen kjøres helt ut og ikke stoppes vil 

tauet starte å spole på feil vei! 

Releboks er merket med fargekoder som gjør det enkelt å koble. Gul og 

grønn ledning skal på vinsj, mens rød/sort skal til batteri. 

 

Tilkobling releboks 

Strømtilførsel fra batteri skal kobles ut når vinsjen ikke er i bruk! 

 

For montering i båt kreves lengre kabler. Øk gjerne tverrsnittet dersom 

du henter strømmen langt unna. Det skal monteres hovedstrømsbryter til 

vinsj, og tilførsel skal være sikret med for eksempel bladsikring på 50 A. 

Det kan med fordel sprayes litt wd-40 eller liknende på polene før 

tilkobling. Gummihettene tres inn på kabel og tres over mutter etter 

fastskruvning. 



 

Finn et solid egnet fundament som passer for montering av vinsj. Tenk 

over at wire må få rett vinkel inn på trommel i forhold til neste blokk. 

Merk hullene som skal bores ved hjelp av festeplaten. Det anbefales å 

benytte 4 bolter til feste. Medfølger 4 stk 8 mm maskinskruer. Bor med 8-

10 mm . Fest platen til vinsjen, og fest deretter vinsja/platen til 

fundamentet. 

 

Bruk av vinsj 

Vinsjen betjenes enkelt med styrebryter for inn/ut. På full trommel vil den 

ha en løftekraft på 550 kg. Ved lite tau på trommel går diameter ned, og 

kraften ytterligere opp. En kan da oppleve at den klarer å løfte opp mot 

800 kg.  

Har du radiostyring kjøres denne uavhengi av styrebryter. 

Sikkerhetsregler: 

-Stå aldri under hengende last. 

-sørg for at hivet er stroppet på en forsvarlig måte. 

-Se til at wire, krok, og øvrig løfteutstyr er fri for skader. 

-Ikke kjør «blokk i stokk». Vinsja har ikke endestoppbryter, og det er 

hardt for krok og wire om den kjøres inn til den stopper selv. 

- Koble alltid ut strømmen etter bruk. 

 

Har du spørsmål kan du henvende deg på post@toolfarm.no, eller på 

telefon 76932222. 

 

Mvh Toolfarm AS 
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