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2. Radan kasaaminen
2.1 Alkuradan kasaus

Aloita ratojen kasaaminen liittäämällä poikkituet radan pitkittäisprofiileihin.

Kiinnitä etummaiset poikittaispalkit (1) ja poikittaispalkit (2) vasempaan 
pitkittäisprofiiliin (3) ja oikeaan pitkittäisprofiiliin (3) M8x60 kuusioruuvilla (102) ja M8 
-lukitusmutterilla (101).

HUOM! Älä kiristä M8 -lukitusmuttereita (101) liikaa, ettei alumiini anna myöden. 
Suurin kiiristysmomentti 20Nm.



2.2 Loppuradan kasaus

Kasaa radan loppuosa liittämällä poikittaispalkit (2) oikeaan pitkittäisprofiiliin (6/8) ja 
vasempaan pikittäisprofiilin (5/7) M8x60 kuusioruuvin (102) ja M8 lukitusmutterin 
(101) avulla. Asennus samalla tavalla kuin alkuradassa kohdassa 2.1. Radan 
loppuosaan asennetaan oikea pitkittäisprofiili (8) ja vasen pitkittäisprofiili (7), jotka 
sisältävät KOHTA F -mukaisesti stopparin. 



Lisää saranat (9) molemmin puolin pitkittäisprofiileja (3/4/5/6/7/8) ja kiristä liitos 
M12x70 kuusioruuvilla (103), M12 jousialuslevyllä (104) ja M12 mutterilla (105). 
Ruuviliitoksen määrä 4kpl / saranaliitos.  Lopullinen kiristysmomentti 40Nm.

HUOM! Ennen lopullista kiristystä tarkastettava, että pitkittäisprofiilien (3/4/5/6/7/8) 
yläpinnat ovat samassa tasossa.

Aseta rata maaston mukaan, liitoskohdan kulma max. 15 astetta

Mikäli alusta ei ole tasainen, tue liitoskohdat molemmin puolin tuella (201) esim. 
betonilaatoilla. Jos pohja on pehmeä, laita esimerkiksi puhelinpylväät poikittain radan 
alle.

2.3 Vinssitelineen asentaminen

Kiinnitä vinssiteline (10) radan yläpäähän 6x M8x60 pultilla (102) ja M8 
lukitusmutterilla (101). Kiristysmomentti 20Nm.



2.4 Vinssin asentaminen

Kiinnitä vinssi (11) vinssitelineeseen (10) 4x M8x20 kuusioruuvilla (106). 
Kiristysmomentti 25Nm.

Kiinnitä vinssi (11) siten, että dyneemaköysi (202) tulee rummun alapuolelta ulos.



2.5 Suojalaatikon asentaminen

Aseta alumiininen suojalaatikko (12) paikoilleen. Lukitse suojalaatikko (12) etumaisiin 
poikittaispalkkeihin (1) 4x M8x60 kuusioruuvilla (102) ja M8 -lukitusmutterilla (101). 
Kiristysmomentti 20Nm.

HUOM! Kuvasta on piilotettu suojalaatikon (12) kansi.

Suojalaatikko on lisävaruste.



2.6 Portaiden asentaminen

Aseta portaat  laatikon takapuolelle radan päälle sopivalle etäisyydelle laatikosta. 
Poraa radan pitkittäisprofiileihin 9 mm reiät portaiden kiinnitysruuveja varten. Kiinnitä 
portaat M8x60 kuusioruuvilla (102) ja M8 lukitusmutterilla (101).



3. Etukelkan kokoaminen

Kiinnitä törmäyssuojat (14) kuvanmukaisesti  4x M8x40 lukkoruuvilla (108) ja M8 
lukitusmutterilla (101). Sivuohjauspyörän (15) asennus kuvanmukaisesti M12x100 
kuusioruuvin (109) ja M12 lukitusmutterien (110) avulla.
Etukelkan ratapyörän (16) asennus kuvanmukaisesti M12x80 kuusioruuvin (111), 
12mm muovialuslevyjen (112) ja M12 lukitusmutterin (110) avulla. Muovialuslevyjä 
(112) asennetaan 2 kpl:ta ratapyörän (16) molemmille puolille.



4. Vaunun kokoaminen
4.1 Pyöränkannattimen kokoonpano

Kasaa pyöränkannatin kuvanmukaisesti. Aseta M16x100 kuusioruuvi (113)* tai 
M12x100 kuusioruuvi (109)* ensimmäisenä, jonka jälkeen kasaa pyöränkannatin 
M16x80 kuusioruuvin (114), ratapyörän (17) ja lukitusmutterin (50) avulla. Varmista 
asennuksen loppuvaiheessa, että ratapyörä (17) pyörii moitteettomasti ja herkästi.

*900 M12x100 kuusioruuvi
  1500 M16x100 kuusioruuvi
  2500 M16x100 kuusioruuvi



4.2 Vaunun kokoaminen

Aloita vaunuosan kokoonpano liittämällä etummainen poikkituki (18) ja poikkituki (19) 
ja  pyörän kannattimet (21) pitkittäispalkkeihin (20) M8x60 kuusioruuvien (102), 8mm 
jousialuslevyjen (107) ja M8 mutterien (116) avulla. Ruuvien kiristysmomentti 40Nm.



Asenna sivuohjauspyörät (15) pyörän kannattimeen M16 lukitusmutterien (115)/M12 
Lukitusmutterien (110), 16mm jousialuslevyn (118)/12mm jousialuslevyn (104) ja 
M16 mutterin (117)/M12 mutterin (105) avulla kuvan mukaisesti.

Huom! Kun vaunu on kasattu radan päälle, säädä sivuohjauspyörän (15) korkeus 
oikeaksi kääntämällä muttereita (110/115). Sivuohjauspyörä (15) ei saa ottaa kiinni 
radan ylälaitaan eikä liitossaranoihin. Pyörän yläpinta kohdistetaan ylimmän 
merkkiviivan mukaan. Oletusarvoisesti etäisyys kuusioruuvin päästä on 36 mm.



4.3 Sivureimareiden asennus

Kiinnitä sivureimareiden kiinnikkeet (23) 2x M8x140 kuusioruuvilla (119) ja M8 
lukitusmutterilla (101). Kiinnitä sivureimari (22) M8x60 kuusioruuvilla (102), 8mm 
jousialuslevyllä (107) ja M8 mutterilla (116). Kiristä sivureimari (22) kahdella M8x16 
kuusioruuvilla (120).  Ruuvien kiritysmomentti 20Nm.

Säädä sivureimarit (22) veneen mukaan ja jätä välystä 1-5cm veneen molemmin 
puolin. 



4.4 Sivutukien asennus

Kiinnitä sivutuen lankku (24) runko-osaan (25) ja lukitse 5x50 RST-puuruuveilla (121) 
molemmin puolin. Aseta sivutuen säätö-osa paikoilleen molemmin puolin ja kiinnitä 
kuvanmukaisesti M12x60 kuusioruuveilla (103) ja M12 lukitusmutterien (110) avulla 
sekä runkoon M12x140 kuusioruuvin (122), 12mm jousialuslevyn (104) ja M12 
mutterin (105) avulla. Säädä sivutuet veneen pohjan muodon mukaan ja lukitse 
sivutuet  kiinnitysköysillä. Asenna silmukkamutteri (123) 12mm jousialuslevyjen (104) 
ja M12x140 kuusioruuvin (122) avulla.



4.5 Vetoköyden asennus

HUOM! Älä 
kiinnitä venettä 
etukelkkaan!

Laita oikeain mittainen köysi (27) etukelkan ja vaunun väliin. Kun köysi on oikean 
mittainen, voit ajaa veneen keulatukea vasten ja vene on aina oikeassa kohdassa 
vaunua.



4.6 Veneen kiinnitysköyden asennus

4.6 Solmi  veneen kiinnitysköydet  vaunun etuosassa molemmin puolin oleviin 
kiinnitysreikiin (54). Jätä köyden toinen pää reikään (55) roikkumaan
Kun irroitat veneen naruista, jätä köyden pää reikään (55), silloin ei se tipu veteen.

Muista kiinnittää vene vaunuun molemilla naruilla. Ota köysi takareimarista ja sido 
köysi tiukasti veneen sivuknaapiin.



4.7 Laitteen koekäyttö/testaus

Ennen veneen ajamista vaunuun testaa laitteen toiminta ajamalla vaunu radan päästä 
päähän ja varmistamalla, että vaunu kulkee moitteettomasti ja varmista, että rata on 
riittävän pitkällä vedessä, jotta vaunu saadaan ajettua riittävän syvälle veteen, jotta 
vene voidaan ajaa vaunun päälle.

HUOM! Sähkövinssiä ajaessa, muista pysäyttää vinssi ajoissa ennen kuin vaunu 
törmää!

4.8 Veneen kiinnitys vaunuun / käyttö

Aja vaunuosa radan loppupäähän venettä varten. Olethan varmistanut 
sivureimaireiden leveyden veneen leveyden mukaan ja etukelkan ja vaunuosan välisen 
köyden pituuden veneen pituuden mukaan, jotta veneen painopiste on oikea. Huomioi 
veneen painospiste, jotta vaunun painopiste on tasapainossa, ettei vaunu jää taka- tai 
etupainoiseksi.

Aja vene rauhallisesti reimareiden väliin niin pitkälle, että veneen keula osuu etukelkan 
v-tukeen. Huomioithan rannan syvyyden, tarvittaessa nosta trimmillä perämoottori ylös 
riittävän ajoissa, jottei potkuri osu rataan tai maahan.

Ota takimmaisesta sivureimarista köydet ja sido ne molemmin puolin tiukasti veneen 
sivuilla oleviin sivuknaapeihin. Tämän jälkeen voi vinssata langattomalla 
kaukosäätölaitteella veneen ylös. Olethan varovainen vinssatessasi, mikäli vaunuosa 
jostain syystä jumittuu, pysäytä vinssi välittömästi! Selvitä mahdollinen syy katsomalla, 
onko radalla esteitä. Mikäli et huomaa mitään, älä jatka vinssausta vaan laske vaunua 
alaspäin ja tarkista onko radalla esteitä tai onko radan liitoskohdat eri tasossa. Näin 
vältyt suuremmilta vahingoilta, koska vinssi on tehokas ja vinssin voimasta köysi voi 
katketa tai rikkoa veneen kiinnityskoukun.



5 Osaluettelo


