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Monteringsprosedyre
Fortøyningsøye FØS 15

1.0 Før arbeidet starter

Les gjennom prosedyren og følg denne.

Gjør klar verktøy. Du trenger:
- spisstang eller annen type smal gripetang med godt håndtak.
- fastnøkkel

FØS 15 settet består av:

- 1 stk plate med 2 stk påsveiset fortøyningsbøyler
- 2 stk bøylebolter
- 4 stk skiver
- 4 stk mutter

2.0 Produktbeskrivelse

FØS15 er fortøyningsøyer for ettermontering på fortøyningsbom art.nr FTB6-L eller FTB8-L. Denne 
fortøyningsbommen er 15 cm bred.

Fortøyningsøye brukes for springfortøyning av båten.

2.1 Illustrasjon av FØS15
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3.0 Montering av fortøyningsøye FØS15

Les nøye gjennom dette kapittelet og legg 
en plan for arbeidet. Det er viktig å holde 
fast på bøylebolten slik at den ikke faller inni 
fortøyningsbommen som er lukket under.

3.1 Finn ønsket plassering på 
fortøyningsbommen. Tre inn bøylebolten gjennom 
hullåpning og inn i neste hullåpning. Pass på at de 
står parallelt. (Bilde ref 1 og 2)

3.2 Hold hele tiden fast i en bøylebolt-ende, 
sett på platen med de to fortøyningsbøylene. på 
den andre enden. Sett på skive og mutter. (Bilde 
ref 3)

3.2 Bytt hånd og hold fast på bøylebolt-enden 
som nå har skive og mutter på. Sett på platen, 
skive og mutter på den andre bøylebolt-enden. 
(Bilde ref 4)

3.3 Sett inn den andre bøylebolten i riktig 
avstand. Bruk gjerne en tang til å holde bøylebolt-
enden mens platen med fortøyningsbøylene 
settes på. Slipp ikke grepet før begge mutrene er 
montert. Skru fast. (Bilderef 5,6 og 7)

3.4 Les gjerne gjennom anleggets FDV 
dokumentasjon og utfør etterstramming med 
halvårlig/årlige intervaller.
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