Hydraulstyrning
för drevmotorer
Kompletta paket GF150ET, GF150BET och GF300BET

Mavimare GF150ET, GF150BET och GF300BET är kompletta hydraulstyrningspaket för inombordsmotorer med drev. Innehåller rattpump med backventiler, hydraulcylinder, slangar 2 ggr 6 meter, olja, luftningskit och monteringsanvisningar. Mycket enkla att installera på de flesta båtar och motorer.
Som alla Mavimares styrningar håller de mycket hög kvalitet. Byggda med små
toleranser och med bästa materialval kommer de hålla länge även vid flitigt
bruk.
Som tillval finns:
Vinklingssats för rattpump (25 grader uppåt eller nedåt)
Komplett sats för ytterligare en styrplats
Sats för inkoppling av autopilot
Din återförsäljare kan berätta mer om dessa extra tillval.
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Tekniska data:

GF150ET

GF150BET

GF300BET

Antal rattvarv:
Pumpkapacitet cm3/varv:
Cylinder max bredd:
Cylinder oljevolym cm3:

3,4
27
336
88/123

3,3
27
543
88

4,6
32
537
146

Till rattpumpen medföljer ett inbyggnadskit för infälld montering. Det går också att montera
den i bakkant så att endast slangkopplingarna sticker in i instrumentpanelen. För ännu större
flexibilitet finns ett kit för att luta rattpumpen 25 grader uppåt eller neråt. Köps till extra.
Passar till följande drev:
GF150ET/150BET
GF300BET

Mercruiser Alpha och Bravo med servo
Volvo 290 och senare med servo
Mercruiser Alpha och bravo utan servo, bensin och diesel
Volvo 280(vissa), 290 och senare utan servo, bensin och diesel
En hydraulstyrning ger överlägsen
komfort och säkerhet i båten. Betydligt
lättare styrning med mindre glapp jämfört med alla typer av vajerstyrningar.
Inbyggd backventil förhindrar att krafter från motorn påverkar ratten. Båten
fortsätter på samma kurs om man släpper ratten. Dessa system passar så gott
som alla drevmotorer på marknaden.
Kompletta paket, enkla att installera
och lufta. Från 336 mm bred cylinder
för att passa dom flesta motorbrunnar.
Mavimare har en mycket stort sortiment av hydraulstyrningar för utombordare, drevmotorer och båtar med
roder. Hör med oss om du inte hittar
vad du söker.
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