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Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i denna manual skall
vara korrekt och fullständig tar Flotec Marin AB inget ansvar för felaktigheter
eller om information har utelämnats. Flotec Marin AB förbehåller sig rätten att
när som helst  ändra specifikationer av den maskinvara och programvara som
beskrivs utan föregående meddelande. Flotec Marin AB utfärdar inga garantier
för  skador  som  uppstår  på  grund  av  felaktig  användning  eller  tekniska  fel  i
utrustningen eller tillbehör från annan tillverkare.
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1 Inledning
Gratulerar till ditt val av Mavimare hydraulstyrning modell GF150BRT. Rätt monterad kommer detta
system ge dig en lätt och bekymmersfri styrning av din båt. Den passar med få undantag till alla
fabrikat av utombordsmotorer upp till 150 hästkrafter och i farter upp till 50 knop. 

Följande delar ingår i paketet:

● Hydraulcylinder modell MC150BR

● Rattpump modell GM0-MRA

● Monteringssats för infälld montering av rattpump 

● Två slangar sex meter långa, med dimension ¼ tum.

● Samtliga slangkopplingar för anslutning av slangarna till cylindern och rattpumpen.

● Distansbrickor av plast och låsbar mutter till cylinderns montage på motorns tiltrör.

● Kit för påfyllning av hydraulolja och luftning av systemet.

● Två liter Mavimare original hydraulolja.

● Installationsmanual.

2 Förberedelser.
Läs noga igenom denna instruktion innan ni börjar montera hydraulstyrningen. Det kan bespara er
många problem under arbetet. Mavimare har styrsystem för olika storlek på utombordsmotorer.
Det är viktigt att välja en styrning som är tillräckligt kraftig för den aktuella motorns effekt. 

Motorbåtar  drivs  av  propeller.  Propellerns  rotation  av  vattenvolymen skapar  en  sidokraft  som
påverkar båtens riktning i sidled. Utombordsmotorer är därför utrustade med en ”trimfena” som
kompenserar för sidokraften så att båten går rakt. Fenan ställs in när motorn installeras på båten
för att passa båtens marschfart. En felaktigt inställd trimfena kan orsaka ett ökat rodermoment.
Styrningen blir då trög och orsakar onödigt slitage på hydraulsystemets packningar. En tungstyrd
båt kan dessutom orsaka fara i kritiska situationer. 

Mavimares hydraulstyrningar levereras som kompletta system med utvalda slangar och kopplingar 
av rätt dimension avpassade för cylinderns och rattpumpens storlek. Vid installationen av styr-
systemet bör du använda dessa originalslangar för att uppnå bästa resultat. Systemets prestanda 
kan allvarligt påverkas om slangar av fel dimension eller material används. Vid användning av 
slangar av annat fabrikat och/eller dimension, kontakta din återförsäljare eller Flotec Marin AB för 
rådgivning.

Vid all montering av hydraulik måste man vara mycket noga med renlighet. En enda liten partikel 
som kommer in systemet och blandar sig med hydrauloljan kan mycket snabbt förstöra en i övrigt 
mycket bra styrning. 

• Använd alltid original hydraulolja från Mavimare med viskositet 22, eller en likvärdig olja 
med samma viskositet. Använd aldrig bromsolja eller olja avsedd för automatiska växellådor
(ATF). Sådana oljor kan orsaka slitage på o-ringar och packningar samt även orsaka skador 
på andra komponenter i  hydraulsystemet.
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• Tänk på att det går åt mer olja för luftningen av systemet än vad systemet rymmer. Räkna 
med ungefär två liter olja för ett system med en styrplats och tre liter olja för ett system 
med två styrplatser.

• Sila all olja om den inte tas från en ny oöppnad plastflaska. Det tar bara några minuter att 
vara noggrann. Lämna aldrig rattpumpen med påfyllningshålet öppet eller kopplingar 
oskyddade. 

• De vinklade kopplingarna med konisk gänga som gängas in i rattpumpen måste vara täta. 
Använd gärna ett gängtätningsmedel, t.ex. ”LOCTITE” som finns att köpa som tillbehör. 
Använd aldrig teflontejp. Denna kan skada packningar och orsaka fel i ventilerna. 

• Efter installation av styrsystemet, kontrollera att alla bultar och muttrar sitter ordentligt 
fast. Tänk på att vibrationer i båten kan orsaka att muttrar lossnar med tiden. 

• Var observant på att slangarna inte ligger och skaver mot vassa hörn eller mot heta ytor 
som kan skada slangen. Slangarna måste förankras för att minska risk för slitage och 
läckage.

3 Montering av Cylinder
Det är lämpligt att börja med att installera cylindern. Detta för att försäkra sig om att den passar till
båt och motor innan man borrar hål i instrumentpanel för rattpumpen.

Hydraulcylinder med konsolfäste:

Tillbehör: Låsbar mutter, fem 
plastbrickor, två stålbrickor och en
bult med mutter.

Kontrollera att  du har alla  delar  tillhands.  Till  monteringen behöver du en skiftnyckel  samt en
insexnyckel som passar till den låsbara muttern som ska sättas på tiltröret.

Bilden nedan visar de olika delarna och hur de skall monteras. Observera att man inte behöver
lossa alla dessa delar vid monteringen. 
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Cylindern monteras på motorns tiltrör (2). Det är den axel som är gängad i bägge ändar och som
motorn rör sig runt när man vinklar upp den. Se till att motorns tiltröret är torrt och rent. Det är
bra att spruta in lite fett i röret innan cylindern sätts på plats. Lossa konsolerna (6) från styrningen
och lyft bort tiltstången (1) från styrningen. Smörj stången med ett fett. 

Placera sedan tiltstången inuti motorns tiltrör. Skruva fast den medföljande låsbara muttern (3) så
långt det går på tiltrörets gänga på dess vänstra sida.

Låsbar mutter (3)

Smörj  hålen  i  konsolerna  med fett  och  anslut  dem till  tiltstången.  Använd  brickorna (11)  och
muttrar (12) för att koppla samman med cylindern.

Då cylinderns centrerats i mitten av dess slaglängd justeras länkarmen på styrningen så att den
möter  styrpinnen  på  motorn  då  även  denna  står  i  sitt  mittläge.  Anslut  sedan  länkarmen  till
motorns styrpinne med den medföljande bulten och muttern.
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Kontrollera utrymmet mellan styrningens båda konsoler till vänster och höger om tiltröret. 

Placera stålbrickorna (10) på tiltstången intill tiltröret på bägge sidor. Fyll på med en kombination
av plastdistanserna (5) så att glappet minskas. Se till att konsolerna sitter ordentligt på plats på
tiltstången (1) utan att de hindras av distanserna.

                                             Stålbrickor (10)                                                    Plastdistanser (5)

Använd brickorna (11)  och den självlåsande muttern (12)  för  att  fixera styrningen.  Dra inte åt
muttrarna (12) för hårt. Detta kan påverka rörligheten på konsolerna (6) mot motorns tiltrör (2)
och försvåra när du ska fälla upp motorn.

Skruva nu ut den låsbara muttern (3) för att ta bort det återstående glappet och lås sedan muttern
med en insexnyckel.

Kontrollera återigen att alla självlåsande muttrar är tillräckligt dragna men inte hindrar tiltning av
motorn och dess rörelser.

Kontrollera att motorn kan styras åt båda håll utan störning och att cylinderns alla mekaniska delar
kan röras fritt utan kontakt med motorn. 

Observera: Cylindern måste monteras centrerad på tiltröret för att motorn skall styra lika mycket
åt  styrbord  och  babord.  För  detta  ändamål  kan  det  vara  nödvändigt  att  justera  med  de
medföljande plastbrickorna men det är inte alls säkert att det behövs lika många brickor på bägge
sidorna.

Observera: Det  finns  en  speciell  länkarm som  skall  användas  till  Honda  115/130  hk  samt  till
Yamaha  fyrtaktsmotorer  med  40/50/60  hästkrafter.  Denna  länkarm  med  beteckningen  X.342
måste beställas separat.
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4 Montering av Rattpump
Rattpumpen monteras i instrumentpanelen. Hålet gör man antingen med hålsåg eller sticksåg. 
Använder man sticksåg måste man först göra ett mindre hål för att få in sågbladet. 

Rattpump GM0-MRA

Det finns två sätt att montera rattpumpen, antingen i bakkant eller nedfälld i instrumentpanelen. 
Monteringssats för nedsänkning följer med i standardpaketet. Vilket alternativ man väljer beror på 
utrymmet bakom panelen och hur långt fram man vill ha ratten. Vanligast är att man monterar den
nedfälld.

Vill man montera den nedsänkt krävs att man tar upp ett hål med diameter 100 mm. Motsvarande
för montering i bakkant är 76 mm.

När det är klart skall man borra ytterligare fyra hål för hydraulpumpens infästning. Använd här den
medföljande mallen, finns i monteringsanvisningen, för att få hålen där dom skall vara. När allt
borrande är klart är det bara att sätta fast pumpen och skruva åt. Se bara till att sätta fast pumpen
åt rätt håll så att påfyllningshålet kommer uppåt. Montera nu ratten.

När rattpumpen är monterad är det dags att sätta dit kopplingarna till slangarna. På pumpen finns
det på baksidan fyra hål, två av dessa med utstickande plasttappar. Det är dessa två du skall ta bort
och  skruva  dit  slangkopplingarna  i.  De  andra  två  hålen,  se  bilden  nedan,  används  bara  vid
dubbelstyrning, dvs dubba styrplatser, alternativt vid anslutning av autopilot.
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Använd de två vinklade kopplingarna med koniska gängor. Dessa skruvas fast men för att de skall
täta ordentligt lägg på en eller två droppar LOCTITE gängtätning. Observera att kopplingarna skall
inte skruvas åt alltför hårt, endast med handkraft. Det är också viktigt att de sitter i rätt riktning så
man slipper böja hydraulslangen för mycket när man sätter på den.

 

De två nipplarna skruvas fast i rattpumpen

5 Montering av Slangar
Det medföljer 2 slangar som är 6 meter långa vardera.
Det  är  mycket  viktigt  för  att  förenkla  luftningen  att
slangarna  är  av  rätt  längd.  Man  får  under  inga
omständigheter lägga för lång slang i en ring som man
kan göra med en vajer. 

Slangarna skall  löpa från motorn till  rattpumpen med
en svag lutning uppåt. 

I  den  ena  änden  av  de  två  slangarna  sitter  en  fast
koppling. De skall användas för att ansluta slangarna till
cylindern. Börja därför med att ansluta de två slangarna
till cylindern. Dra sedan slangarna längs sidan av båten
fram till rattpumpen. Kapa inte slangarna innan detta är
gjort.  Sedan ser  man till  att  det finns tillräckligt  med
slang  för  att  kunna  styra  motorn  maximalt  åt  båda
hållen. Först därefter är det lämpligt att kapa slangen
eftersom det är först då man vet exakt hur mycket man
behöver. 

8
© Flotec Marin 2014

Rev 3



Slangarna bör kapas med en vass kniv eller avbitartång. De får inte sågas av, det skulle riskera att 
fransa dem och små partiklar komma in i hydrauloljan. Se bilden nedan.

När slangarna är kapade är det dags att sätta på klämkopplingarna. Ta först isär kopplingarna. Följ 
sedan anvisningarna på bilderna nedan. Observera riktningen när man skruvar på dem.
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6 Påfyllning av Hydraulolja och Luftning av Systemet
Behåll skruvlocket på oljeflaskan och pluggen i rattpumpen på tills slangen är klar för fastsättning.
Lämna aldrig rattpumpen med påfyllningshålet öppet, eller slangkopplingarna oskyddade, för att
undvika smuts att kommer in i systemet. Se till att slangkopplingarna är åtsittande och tätade med
t.ex. LOCTITE. Använd aldrig teflontejp. Denna kan skada packningar och orsaka  fel i ventilerna.

Dags att fylla på oljan. Detta görs från rattpumpen. Skruva därför av pluggen till påfyllnadshålet på
pumpen och sätt i stället på den speciella nippel för påfyllning som följer med. 

Tag av skruvlocket på en av oljeflaskorna och sätt  på det speciella skruvlocket med slang som
medföljer  kitet  för  oljepåfyllning.  Vänd  flaskan  upp  och  ner  och  sätt  slangen  i  nippeln  på
rattpumpen. Du kommer snabbt att märka att pumpen inte har plats för så mycket olja men den
skall vara full innan du fortsätter.

Lossa  muttern  till  luftningsventilen  på  cylindern  ett
halvt varv och anslut den genomskinliga slangen. Börja
med den högra (styrbords) ventilen. Det kommer att
komma ut olja från slangen under luftningen så det är
bra att ha något kärl att samla upp den i.

Medan du fortfarande håller oljeflaskan upp och ner
över  pumpen  skär  du  nu  ut  ett  stort  hål  i  flaskans
botten så att du kan använda flaskan som en tratt när
du fyller på mer olja från de övriga flaskorna. Det är
bra att vara två stycken när man gör detta men det går
att göra det ensam.

Rotera  nu ratten sakta  medurs,  så  pumpas olja  från
pumpen ut i cylindern och ut i plaströret du nyss satte
på. 

Till en början kommer det många luftbubblor men de
tar snart slut. Under hela denna procedur måste du se
till att oljan inte tar slut i påfyllnadsflaskan. Fyll på hela
tiden.  När  luftbubblorna  tar  slut  skruvar  du  åt
luftningsventilen. 

Upprepa sedan detta men på andra sidan. Rotera då
ratten  åt  andra  hållet  medan  du  luftar  systemet.
Skruva sedan till också denna ventil och allt skall vara
klart.
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Observera att rattpumpen skall inte vara helt full med olja. Upp till en halv centimeter under hålet
är lagom. Oljan kommer att expandera när den blir varmare. Fyller man olja ända upp kommer olja
rinna ut genom pluggen på rattpumpen. Den är ventilerad för att oljan ska kunna expandera i
systemet när den blir varm.

7 Provkörning
Dags för provtur. Du kommer snabbt att märka fördelarna med hydraulstyrning. 

Inget glapp i systemet och ratten står kvar i exakt samma läge när du släpper den tack vare de 
inbyggda backventilerna. 

Njut av hur lätt det går att styra även en stor och kraftig motor. 

Minimalt behov av underhåll så efter detta kan du mer eller mindre glömma bort ditt styrsystem. 
Håll det bara rent, vilket speciell gäller cylindern.

Observera att om man provar styrningen på land kan man känna ett visst glapp i systemet på ett 
par centimeter. Detta försvinner när man provar båten i sjön.

8 Felsökning

Fel Orsak Lösning
Under fyllningen blir pumpen 
överfull med olja

Stop i ledningarna mellan pumpen 
och cylindern

Kontrollera att ingen slang har 
klämts. I så fall måste denna del 
bytas ut.

Systemet är svårt att fylla. Lyft 
fortsätter att bubbla från toppen av
pumpen efter att den är fylld

Lyft i systemet Drag åt luftningsventilen. Räta ut 
slangen. Läs igenom instruktionen 
för oljefyllning

Koppling läcker Drag åt läckande kopplingar 

Styrningen är stel och trög att 
svänga med även då båten inte rör
sig

Slangen är i kläm eller är viken. 
Luft i systemet. Eller cylindern 
felmonterad.

Kontrollera att kolvens mutter till 
roder armen inte är för hårt till 
dragen. Hinder i slang eller rör. 

Ratten är lätt att rotera vid kaj men
tung under färd

Ratten har för liten diameter Montera om möjligt en större ratt.

Rattpumpen är ryckig och kräver 
för många rattvarv vid ”hard over”.

Smuts i backventilerna. Demontera backventilerna. Rengör
kulsäte och kula och montera 
tillbaka ventilerna

När man vrider en ratt följer en 
annan ratt med.

Smuts i backventilerna. Demontera backventilerna. Rengör
kulsäte och kula och montera 
tillbaka ventilerna
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9 Underhåll
Mavimares hydraulstyrningar är konstruerade för ett minimalt behov av underhåll, men en översyn
av systemet, eller om styrningen visar tecken på störning, rekommenderas. Följ punkterna nedan
så kommer styrsystemet att ge dig många problemfria år. Ett defekt styrsystem kan orsaka allvarliga
olyckstillbud till sjöss. Skador på slangar och tätningar kan leda till att båten inte går att styra på ett
korrekt sätt. Det kan orsaka skador på egendom och person. En regelbunden översyn av styrningen
är  viktig  för  att  tidigt  upptäcka skador.  Av såväl  säkerhetsskäl  som för att  förlänga styrningens
livslängd. 

Observera: Det  är  inte  möjligt  att  få  ut  all  luft  vid  installationen av  systemet.  När  styrningen
använts en tid kan därför ytterligare luft komma ut ur oljan. Det är viktigt att hålla extra uppsikt på
oljenivån i rattpumpen under den första tiden som styrningen används.

Vid påfyllning av hydraulolja använd endast Mavimare original hydraulolja med viskositet 22, eller
en kompatibel hydraulolja med samma viskositet. Använd aldrig bromsolja eller transmissionsolja
(ATF olja), dessa är avsedda för automatiska växellådor eller transmissionssystem och kommer att
skada hydraulstyrningen.

För att upptäcka oljeläckage:

• Inspektera  regelbundet  cylinderstången  och  o-ringarna  i  cylindern  samt  rattpumpens
packningar. 

• Se över slangarnas fästen till cylinder och rattpump.

• Kontrollera att alla bultar och muttrar till fästen och slangkopplingar är ordentligt åtdragna. 

• Rengör styrsystemet med färskvatten och ett skonsamt rengöringsmedel utan slipmedel.

Efter 20 drifttimmar. Därefter varje höst:

1. Kontrollera oljenivån i den högst belägna rattpumpen. Normalt ska nivån vara mellan 1 och 
1,5 cm under rattpumpens påfyllningslock. Fyll på vid behov.

2. Kontrollera att rodret svänger när ratten vrids. 

3. Inspektera alla slangar visuellt efter förslitningar eller läckage som orsakats av skavning, 
slitage, eller veckad slang. Kontrollera att alla slangkopplingar är täta och i fullgott skick. 

4. Kontrollera cylinder och rattpump och leta efter lösa fästen, slitna eller läckande 
komponenter.

5. Kontrolldrag bultar och muttrar i styrsystemets alla fästen. Drag även åt alla 
slangkopplingar. 

6. Kontrollera det mekaniska spelet i styrningen. Inspektera hela styrsystemet och leta efter 
läckor. Åtgärda vid behov.
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Före varje säsong:

1. Alla punkter ovan. 

2. Lossa och lyft bort tiltstången från styrcylindern. 

3. Rengör motorns tiltrör och smörj den med fett av god kvalitet för marint bruk.

4. Smörj tiltstången med fett. Placera sedan åter tiltstången inuti motorns tiltrör och skruva. 
fast den i cylindern.

5. Smörj alla kontaktpunkter i cylinder och övrig installation. Tag INTE bort bulten från 
rorkulten. Smörj den med fett. 

6. Ta bort ratten och smörj rattpumpens rattstång med fett.

Före varje Användningstillfälle:

• Kontrollera oljenivån i den högst belägna rattpumpen. Normalt ska nivån vara mellan 1 och 
1,5 cm under rattpumpens påfyllningslock. Fyll på vid behov.

• Kontrollera att rodret svänger när ratten vrids.
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10 Tekniska Specifikationer för GF150BRT 

10.1 Data
PUMP GM0-MRA

Antal kolvar 7

Rattvarv 4,6

Kapacitet (cm3/varv) 17

CYLINDER MC150BR

Bredd (cm) 556

Volym (cm3) 83

Slaglängd (cm) 200

Tryck (bar) 80

10.2  Ritningar

Rattpump GM0-MRA

Hydraulcylinder MC150BR
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