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1 Introduktion
Vinschen är byggd kring en SAAB 900-motor med automatväxellåda. Sedan 2012 är den
uppdaterad med hydraulik för reglering av dragkraft. En dragkraftsreglerad vinsch innebär att den
automatiskt justerar draget för t.ex. vindbyar. Detta ger både säkrare och komfortablare drag.
Under 2013 adderas ett styrsystem för automatisk reglering av SAAB-motorns gaspådrag under
vinschning. Härefter behöver vinschoperatören endast ställa in dragkraften och resten sköts
automatiskt.
Detta dokument beskriver hur vinschen används, dess konstruktion samt nödvändigt underhåll.
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2 Användning
VIKTIGT!
• Kör aldrig med växeln i läge R (backväxel).
Pumpen kommer då gå baklänges och kan ta skada.
• Vid körning utan styrelektronik undvik att övervarva pumpen.
För att undvika detta, använd alltid växellådans läge "2" och varva aldrig motorn över 4600
varv/min med växeln i. Var speciellt vaksam innan oljan nått lägsta driftstemperatur 15 °C!
Vid körning med styrelektronik begränsas varvtalet automatiskt.

2.1 Uppstart
1. Kontrollera hydraultankens oljenivå före uppstart. Den skall vara ett par cm över tankens
skvalpskydd (syns under luftfiltret).
2. Lägsta uppstartstemperatur är -20 °C. Om temperaturen är under 15 °C behöver vinschen
varmköras. En varning visas på displayen. För att värma upp oljan gör så här
1. Bomsa vinschtrumman.
2. Lägg i växel 2.
3. Justera ca 100 bar (50kg) med ventilspaken.
4. När oljan är tillräckligt varm försvinner varningen från displayen.
3. Om oljan är för varm (>70 °C) visas också en varning på displayen. I så fall behöver den
svalna en stund innan man börjar vinscha.

2.2 Vinschning – med automatisk gas
1. Sträcka linan
1. Ställ vinchen i dragläge genom att lägga i växel 2.
2. Manövrera ventilspaken för att sträcka linan.
Notera! Var beredd att släppa efter på spaken och ev. använda fotbromsen om trumman
börjar gå alltför snabbt för att undvika ett ryck hos piloten när linan blir sträckt.
3. Justera draget till ca 30-40 kg.
2. Uppdragning
1. När skärmen är i flygläge öka till ca 70% av pilotvikten.
2. När piloten nått säker höjd, öka till 100% av pilotens vikt.
3. Release
1. Innan release, dra mjukt tillbaka ventilspaken för att undvika pendling hos piloten.
2. Efter release, öka draget för att vinscha in linan. Hastigheten på linan begränsas
automatiskt.
Notera! Släpp tillbaka ventilspaken och bromsa in trumman då bromsskärmen närmar
sig.
3. När linan är indragen och trumman står still, ställ växeln i parkeringsläge och släpp
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fotbromsen.
4. Dra ut linan. Redo för nästa drag!

2.3 Vinschning – med manuell gas
Vid fel på styrelektroniken kan vinschen köras manuellt genom att koppla in den manuella gaswiren och koppla bort servots draglina. Vid körning med manuell gas ställs ventilen först in för att
begränsa max dragkraft i linan till pilotens vikt. Därefter, reglerar vinschoperatören draget endast
med gaspådrag (av praktiska själ).
1. Justera ventilspaken så att den inte återfjädrar automatiskt (men lås den inte helt!).
2. Justera max dragkraft på vinschen till piloten;
1. Bromsa trumman med fotpedalen.
2. Lägg i växel 2.
3. Öka motorns varv ca 1500 varv/min.
4. Ställ in ventilspaken så att rätt pilotvikt visas på dragvågen och låt spaken vara kvar i
inställt läge.
5. Dra av motorn till tomgång.
6. Lägg i neutralväxel.
7. Släpp bromsen.
3. Sträcka linan;
1. Lägg i växel 2.
2. Med motorn på tomgång, släpp på fotbromsen så att trumman går lagom snabbt.
3. Bromsa igen när linan är sträckt.
4. Uppdragning (med gamla startmetoden)
1. När startledare ropar "Starta, starta, starta!"; öka gaspådraget tills skärmen är i flygläge.
2. När startledare ropar "Kör, kör, kör!" öka försiktigt gaspådraget ytterligare tills piloten
flyger. Dragvågen bör visa ca 70% av inställd dragkraft.
3. När piloten nått säker höjd, öka gaspådraget tills dragvågen visar att max drag uppnåtts.
Nu begränsas draget av hydrauliken.
5. Release
1. Innan release, dra mjukt av gasen. Bromsa om nödvändigt.
2. Efter release, öka snabbt gasen för att vinscha in linan.
Notera! Släpp gasen till tomgång och bromsa in trumman då bromsskärmen närmar sig.
3. När linan är indragen och trumman står still, ställ växeln i parkeringsläge och släpp
fotbromsen.
4. Dra tillbaka ventilspaken till "noll" dragkraft.
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3 Konstruktion och funktion
Vinschens huvudkomponenter består av
•

SAAB-motor med automatisk växellåda

•

Lintrumma monterad på växellådans ena drivaxel

•

Hydraulpump monterad på växellådans andra drivaxel

•

Manuellt reglerbar hydraulventil

•

Styrelektronik med varvtalsregulator och vinschövervakning

3.1 Funktion
Hydraulpump och vinschtrumma är sammankopplade via en differential vilket innebär att
vridmomentet på trumman och pumpen alltid är lika stort. Genom att manövrera hydraulventilen
kan trycket, d.v.s. pumpens moment, justeras steglöst och därmed dragkraften i linan.
Regleringen gör att dragkraften är oberoende av linans hastighet. Med andra ord, om vinden ökar
eller minskar, justeras hastigheten på linan för att bibehålla dragkraften. Operatören behöver alltså
inte kompensera för detta.
Motorns gaspådrag sköts automatiskt av styrelektroniken. Det anpassas för att hålla lagom
motorvarv. Vid ett för lågt motorvarv kommer pumptrycket inte kunna byggas upp och därmed ej
heller dragkraften. Om motorvarvtalet istället ökas, efter att inställt tryck uppnåtts, kommer
reglerventilen låta olja flöda tillbaka till hydraultanken. Därmed bibehålls inställd dragkraft. Detta
genererar dock värme i oljan. Styrelektroniken justerar dock motorvarvet automatiskt och
minimerar värmen/bensinåtgång.
Om elektroniken fallerar kan vinschen ändå köras men operatören behöver sköta motorns gas
manuellt. Se kapitel 2.3.
Hydrauliken finns beskriven i kapitel 4, styrelektroniken i kapitel 5 samt ett elschema för vinschen i
kapitel 22.

3.2 Mekanik - komponenter
Motor

SAAB 900 GLS -84

Transmission

SAAB 3-växlad automat (1an 8,11:1 - 2an 4,92:1 - 3an 3,4:1)

Övrigt

Specialbyggd pumpadapter, axel och hydraultank
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3.3 Hydraulik - komponenter
Pump

Sunfab SC med fast deplacement 64 cc/varv. Maxvarv 1900 varv/min (2500
varv/min kortvarigt).

Ventil

Sauer-Danfoss PVG 32. En arbetssektion med tryckstyrande slid och individuellt
justerbara LS-tryckinställning.

Hydraulfilter

Parker 1200 series FK1260. Filtreringsgrad 10mm absolut. 1,6 bar bypass och
magnetisk avskiljare.

Andnigsfilter

Argo Hytos. Filtreringsgrad 2 mm.

Hydraultank

Min/max oljenivå 30/33 liter.

3.4 Elektronik – komponenter
Styrenhet

Matning 7-18 V
Baserad på Arduino med Atmel ATmega328p processor
LCD display 4x20 tecken och I2C-buss
6 digitala in/utgångar
2 analoga 4-20 mA ingångar (240 Ω ingångsimpedans)
2 analoga 0-5V in-/utgångar
2 PWM utgångar, matningsspänning, max 5 A per utgång för t.ex. relä
1 utgång för 5 V gasservo (standard RC servo)
I2C-buss anslutning för LCD och temperaturgivare

Neutrallägesbrytare

Microswitch, normalt öppen.

Varvtalsgivare för
vinschtrumman och
hydraulpump

Hamlin tungelementbrytare.
M8 gänga.
Normalt öppen.
-20 - +105 °C

Temperaturgivare för Atmel temperatursensor
hydrauloljan
Temperaturområde -40 - +125 °C
Noggranhet ±0,5 °C vid 0-85 °C
Kommunikation via I2C-buss
Tryckgivare för
pumptryck

Max 400 bar
Utsignal 4-20 mA
Matningspänning 9-28 V (OBS! Kan endast användas ihop med
styrelektroniken för område 0-300 bar vid 13 V batterispänning)

Gasservo

Modelcraft MC-620
6,6 kg/cm vid 5,0V
0,13 sekunder/60° vid 5,0V
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4 Hydraulik
4.1 Tryckinställningar
Ventilen innehåller flera tryckinställningar enligt Figur 1. Bilden nedan visar var dessa sitter.
(Vinschventilen har endast 1 arbetssektion med spak och saknar elektriska servon men ser i övrigt
lika ut). Samtliga inställningar görs med en insexnyckel.
Grön tryckinställning – I ventilens ena gavel sitter en huvudtrycksbegränsare. Den begränsar det
maximala tryck som kan uppnås. Detta är i huvudsak en säkerhetventil för att skydda övriga
systemet.
Blå & röd tryckinställning – I varje arbetssektion finns två tryckinställningar. En för varje
spakriktning. När spaken styrs ut, kommer arbetssektionen aldrig begära högre tryck än vad som
justerats på respektive inställning. Notera att om två spakar styrs ut samtidigt, kommer pumptrycket
att anpassas till det högst begärda trycket. Blå och röd tryckinställning skall vara lägre än
huvudtryckinställningen (grön).
Blå & röd spakbegränsning – Spakens utstyrning kan begränsas åt varje håll med blå/röd skruv som
sitter på spakkåpan. Det finns dock ingen anledning att använda dessa varför de bör lämnas orörda.

Figur 1: Justeringar på hydraulventil
Notera! Dessa inställningar ska endast göras vid vinschservice och ej under normal drift.
Upprepad användning kan leda till läckage.
Föjande inställningar rekommenderas (benämnigar enl. Hydraulschema)
Huvudtryckbegränsare 260 bar (130 kg)
A1

220 bar (110 kg)

B1

~0 bar
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4.2 Tryckkurvor
Figur 2 illustrerar sambandet mellan pumpflöde och tryck/dragkraft (utan hänsyn till eventuell
friktion). Mintryck uppnås när spaken är i neutralläge och maxtryck då spaken är fullt utstyrd.
Ur Figur 2 kan man utläsa att dragkraften påverkas marginellt av pumpflödet. Observera att
diagramet visar flöde ända upp till 100 l/min. Uppskattningsvis, vid normal drift är
genomsnittsflödet 15-20 l/min och varierar med +/- 10 l/min. Denna variation påverkar teoretiskt
dragkraften < 5kg. Med andra ord, dragkraften är i stort sett oberoende av pumpens (och SAAB
motorns) varvtal!
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Figur 2: Påverkan av pumpvarvtal på dragkraften
Andra faktorer som har inverkan på trummans statiska dragkraft är friktion (differential, drivknutar,
stödrullar m.m.), oljetemperatur samt tryckfall i ledningskomponenter. Variationer i dragkraften kan
även uppstå pga trummans masströghet då trumman ska accelerera eller retardera.
Drakraften i en stållinan mätt vid piloten påverkas dock av markfriktion med ca 15-25 kg då linan är
utdragen på backen. Typ av lina, utdragen längd och underlaget påverkar förståss.
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4.3 Hydraulschema
Hydraulschema som visas i Figur 3 är något förenklat men beskriver väl funktionen. Ventilsliden är
ritad med vinschen i dragläget. Trycksatta ledningar är röda och trycklösa är blå. Tryck kan justeras
för huvudtryck samt båda spakriktningar (endast en spakriktning används dock).
Ventilsliden är speciellt utformad för att trycket ska kunna justeras med spakens utslag.

Figur 3: Förenklat hydarulschema
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5 Styrelektronik
Styrelektroniken utgörs av
•

Styrdator med display och 3 knappar

•

Brytare för växdelspakens neutralläge

•

Varvtalsgivare (pulsgivare) för vinschtrumman

•

Varvtalsgivare (pulsgivare) för hydraulpumpen

•

Temperaturgivare för temperatur på hydrauloljan

•

Gasservo

•

(Styrelektroniken har även ingång för motorvarv samt utgång för att t.ex. reglera
torkarmotor för linstyrning. Dessa används dock ej i nuvarande utförande.)

Styrelektronikens funktioner är;
•

Varvtalsreglering av hydraulpump och SAAB-motor under bogsering

•

Förhindra övervarvning av pump och trumma

•

Varna för låg och hög oljetemperatur

•

Justera hatigheten på linstyrningen

Figur 7 i kapitel 7 visar hur elektroniken fungerar. Den arbetar i 4 olika lägen; installationsläge,
vänteläge, dragläge eller inställningsläge. Installationsläget visas dock ej i figuren.
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5.1 Vänteläge
När växlen är i neutral och strömmen slås på kommer vinschen vara i vänteläge med 0% gaspådrag.
Gasen kan dock justeras manuellt med "+" eller "-" knapparna för t.ex. kallstart.

5.2 Inställningsläge
Från vänteläget kan man gå till inställningsläget genom att trycka på "Välj" knappen.
Parameterar som kan ändras är
Inställning

Beskrivning

Grundinställning

1. Max linhastighet

Linans tillåtna maxhastighet. Detta förhindrar
71 km/h
övervarvning av trumman då linan lindas in efter att min 28
piloten releasat.
max 100

2. Pumpvarv

Pumpens varvtal i dragläge. För högt varvtal skapar 195 varv/min
värme. Får lågt försämrar vinschens förmåga att
min 90
kompensera för t.ex. vindbyar.
max 540

3. Max oljetemperatur Varningsnivå för hög hydrauloljetemperatur.

70 ºC
min 50
max 90

4. Min oljetemperatur

15 ºC
min 10
max 40

Varningsnivå för låg hydrauloljetemperatur.

5.3 Dragläge
När en växel läggs i, byter vinschen till dragläge.

I dragläget justeras SAAB-motorns gas automatiskt för att försöka hålla pumpens varvtal konstant
enligt inställning 2. Operatören behöver endast ställa önskad dragkraft med ventilspaken.
Om piloten releasar, eller vid linbrott, försvinner dragkraften. Trumman varvar upp till maxvarv
(inställning nr 1) såvida ventilspaken ej återförs. En varning visas då maxvarv uppnåtts.
Notera! Om varning för hög oljetemperatur visas i vänteläget, kommer SAAB-motorn endast gå på
tomgång om man försöker gå över i dragläge. Vänta tills oljan svalnat och varningen försvunnit
innan nästa vinschdrag. Om varning för hög oljetemperatur uppkommer under tiden vinschen är i
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dragläge kan draget dock slutföras (motorn går ej ner på tomgång). Oljan behöver dock svalna
innan nästa vinschdrag.

5.4 Installationsläge
Ytterligare ett antal inställningar kan göras i ett installationsläge (ej inkluderat i Figur 6).
Inställningsläget nås genom att hålla "Välj"-knappen intryckt när strömmen slås på.
Dessa inställningar görs endast vid installation av elektroniken eller om servot behöver bytas ut.
Inställning

Beskrivning

Grundinställning

5. Servo min-puls

Pulslängd för 0% gas på servot. Servots styrs av
800 microsekunder
pulser vars längd bestämmer dess läge. Pulslängden min 600
kan variera något mellan olika servotillverkare.
max 2400
Ställ parametern så att servomotorn inte belastas i
ändläget.

6. Servo max-puls

Servoläge för 100% gas. Samma som Servo-min
puls men för andra ändläget.

7. Servo reset tid

Ställtid för servot att gå från ena ändläget till andra. 250 millisekunder
250 millisekunder bör fungera för alla servon.
min 100
max 600

8. PID p

Pumpens varvtal regleras med en s.k. PID-regulator. 13
Parametern styr hur kraftigt servo kompenserar för min 1
skillanden mellan är och börvärde på pumpvarvet. max 32

9. PID i

Pumpens varvtal regleras med en s.k. PID-regulator. 5
Parametern styr hur kraftigt servo kompenserar för min 0
ackumulerad, dvs över tid, skillnad mellan är och
max 32
börvärde på pumpvarvet.

10. PID d

Pumpens varvtal regleras med en s.k. PID-regulator. 7
Parametern styr hur kraftigt servot kompenserar för min 0
ändringar av skillnaden mellan är och börvärde.
max 32

11 PID k

-17
min -32
max 32

12. PID i gräns

Begränsar storleken på acckumulerat fel.

2140 microsekunder
min 600
max 2400

95
min 0
max 255
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5.5 Felmeddelanden
Alla felmeddelanden visas på rad 2 på displayen.
Varning

Förklaring

!Växel ej i läge N

Visas när strömmen slås på och växeln ej är i
neutralläge. Lägg i neutralväxel.

!Temp.givarefel

Visas vid kabelbrott eller kortslutning i kabeln till
temperaturgivaren. Kan också vara internt fel i
elektroniken. Kontrollera att givarekabeln inte
glappar eller byt ut den och/eller
temperaturgivaren.
Kan även vara felkopplad LCD-display (fast då går texten inte att utläsa).

!Låg oljetemp

Visas när oljetemperaturen understiger inställning 4, se 5.2.

!Hög oljetemp

Visas när oljetemperaturen överstiger inställning 3, se 5.2 och 5.3.

!Maxvarv trumma

Visas när trummans varvtal överstiger inställning 1, se 5.2 och 5.3. Gasen
justeras automatiskt av för att förhindra övervarv.

!Pumpgivarefel

Visas när vinschen är i dragläge men pumpens varvtal är 0. Motorns varvtal
dras av till tomgång.
Kontrollera
• Att växlen verkligen går i.
• Att pumpens givare ger signal genom att använda en multimeter och
mäta mellan J2:1 och J2:2 i Figur 4. Spänningen skall växla mellan 0
och 5V när pumpen vrids. (Pumpen kan vridas genom att lägga växel
i läge P och vrida trumman för hand).
Om givaren inte ger signal kan det bero på
• Avbrott eller kortslutning i givarekabel eller givare.
• Pumpaxelns magneter har lossnat eller sitter för långt från givaren.

!Trumgivarefel

Visas när vinschen är i dragläge, trummans varvtal är 0 trots att gaspådraget
överskrider en viss gräns. Motorns varvtal dras av till tomgång.
Kontrollera
• Att växlen verkligen går i.
• Att trummans givare ger signal genom att använda en multimeter och
mäta mellan J2:3 och J2:4 i Figur 4. Spänningen skall växla mellan 0
och 5V när trumman vrids.
Om givaren inte ger signal kan det bero på
• Avbrott eller kortslutning i givarekabel eller givare.
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Trummans magneter har lossnat eller sitter för lång från givaren.
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Figur 4: Styrelektronik kopplingsplintar

Figur 5: Kabelfärg servotillverkare.
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I Figur 4 visas styrelektronikens kopplingsplintar och dess pinnar. T.ex. J1:3 innebär plint J3 pinne
3. Vissa pinnar används inte för närvarande. De pinnar som skall kopplas in är
J1:1
J1:2
J1:3
J1:4
J1:5
J1:6
J1:7

Reläutgång 1. Linstyrningsmotor.
Reläutgång 2. Ej använd.
Vinschbatteriets pluspol (efter huvudströmbrytare).
Vinschbatteriets minuspol.
Gasservo signal. (Kontrollera kabelfärg enligt Figur 5).
Gasservo 5 V matning. (Kontrollera kabelfärg enligt Figur 5).
Gasservo jord. (Svart ledare på RC-servot)

J2:1-2
J2:3-4
J2:5-6
J2:7-8
J2:9-10
J2:11-12

Brytare för pumpens tachometer (obereoende polaritet).
Brytare för trummans tachometer (obereoende polaritet).
Brytare för vänteläge (obereoende polaritet). Stängd kontakt vid växel 1,2 eller D.
Strömbrytare för "öka" knapp (obereoende polaritet).
Strömbrytare för "minska" knapp (obereoende polaritet).
Strömbrytare för "välj" knapp (obereoende polaritet).

J3:1
J3:2
J3:3
J3:4
J3:5
J3:6
J3:7
J3:8

I2C buss SDA för temperaturgivare
I2C buss SDC för temperaturgivare
Matning (+5V) för temperaturgivare
Jord för temperaturgivare
I2C buss SDA för LCD-display
I2C buss SDC för LCD-display
Matning (+5V) för LCD-display
Jord för LCD-display

J4:1-4

Används ej.

J5:1-2
J5:3
J5:4

Bygla J5:1 och J5:2 endast vid programmering.
Analog ingång A2 på processor. Ej använd.
Analog ingång A3 på processor. Ej använd.
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Byte av hydrauloljefilter ska ske då filterindikatorn så indikerar. Rengör magnetstav. Läs av
indikatorn då oljan är ca 40 grader varm.
Andningsfilter byts vid behov eller 5:e år.
Tryckslang mellan pump och ventil byts vid behov.
Kalibrering av drag/trycknivåer bör göras innan varje säsong mha av dragvåg.
Byte av gasservo görs vid behov (3år?).
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7 Flödeschema
Ström på

Start

Nej

Ja
Neutralväxel?
Nej

Ja

Inställningsläge?

Dragläge
Nej

Ja

Vänteläge
Nej

Dragläge?

Ja

Inställningsläge
Visa parameter

Släpp gasen
Gå i vänteläge

Dragläge?

Nej
Nej

Ja
Oljetemp. ok?

Nej

Välj-knapp
nedtryckt?

Nej

Släpp gasen

Upp-knapp
nedtryckt?

Ja
Minska gasen

Slut

Figur 6: Funktionsdiagram för styrelektronik.

Upp-knapp
nedtryckt?

Ja
Öka värde

Öka gasen
Nej

Ned-knapp
nedtryckt?

Nästa parameter

Ja

Reglera gaspådrag
Nej

Ja

Ja

Gå i dragläge
Nej

Välj-knapp
nedtryckt?

Ned-knapp
nedtryckt?

Ja
Minska värde
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8 Elschema – översikt
M
8A

Huvudbrytare
Fläktlägesbrytare
auto
off
on

30A

Fläktmotor 1
M

Fläktrelä
8A

Fläktmotor 2

Temperaturbrytare 

1
2

Kylare

3

Laddningslampa
Säk 1 - 3A

Laddregulator/Generator

Oljetryckslampa

Batteri

Oljetrycksbrytare
Tändspole

Säk 2 - 5A

1-ledare
2-ledare
3-ledare
4-ledare

SM

Torkarmotor
Säk 3- 3A

M

Varv.visare Temp.visare

Startmotor

Start
Tändning

Motortemp.givare

Säk 4 - 3A

Varvtalsgivare
Säk 5 - 16A

M

Relä

Trottelservo

Vinschelektronik



Hyd. olje temp

Säk 6 - 8A

Pulsgivare pump

Relä
Ö ka
Välj
Minska

Instrumentpanel
Figur 7: Översiktligt elschema för vinsch.

Pulsgivare trumma

Motor
Växelspak

Växelläge 2
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9 Hydraultank

Figur 8: Mått för hydraultank
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