Instruktion för hantering av stora mastkran.
Mastkranen är dimensionerad för båtar upp till ca. 32-34 fot, större båtar med längre och tyngre
master kräver ibland särskilda hanteringsmetoder för att säkerställa funktion och säkerhet vid lyft.
Utrustningen är dimensionerad för att klara alla tänkbara mastvikter inom SBS utan risk för brott.
Teknisk information finns hos båthanteringen.

Instruktion
1. Du ska vara förtrogen med mastkranens funktion, är du osäker så be en kamrat om hjälp.
2. Du bör inte hantera mastkranen ensam.
3. Mastkranen ska ställas in så den passar för aktuell mast och båtbredd m.h.a bygeln och
lutning. Bygeln justeras med lina vid det södra benet och lutningen justeras med de två
kättingspel som är fästa i marken vid bryggfästet.
4. Vid hantering av topptunga master ska det finnas säkring för att masten inte tippar över
genom att använda lämplig utrustning och hanteringssätt. Det finns olika metoder.
a. Säkra toppen med att anbringa ett av fallen i kranvajern ovanför fästpunkten i
masten, använd fallet för att justera vinkeln. Vikten tas av mjukt sling under
spridarpar.
b. Beslag som sätts i likrännan som klarar mastens vikt för att reglera balansen. Detta är
ingen metod som rekommenderas av SBS utan utförs på egen risk.
c. Annan säker metod.
5. Om masten balanserar bra vid lyft under spridarparen är lyft med mjukt sling fördelaktigt.
Det undre spridarparet är att föredra om fler finns för att förenkla losstagning av slinget, en
draglina fäst i slinget behöver finnas nåbar från däck för att hala krok och sling. Koppla slinget
så att det inte kniper fast av vikten.

Illustrativ bild.
6. Säkra masten på båten och återställ utrustningen när du är klar.
7. Märk masten med namn och medlemsnummer inför vinterförvaring i mastskjul eller
mastfack.
8. Går något sönder, fungerar dåligt eller för felaktigheter i instruktionen så anmäl detta snarast
till ansvarig för båthanteringen. bat@sodertaljebs.se eller 073-988 35 77

