
ASENNUSOHJE
TAKAVINSSIN ASENNUSSARJA

TILAUSNUMERO: 201020
SOPII: YAMAHA GRIZZLY / KODIAK 700 2016->

SARJA SUUNNITELTU WARN VRX 25-S JA VRX 35-S VINSSIMALLEILLE.

Sarja sisältää:
  Asennuslevy      x 1 kpl
  Vinssinkehikko     x 1 kpl
  Pistorasian asennuspelti   x 1 kpl
  Kuusiokolo uppokantaruuvi M8 x 25   x 4 kpl
  Vinssi tilattava erikseen   WARN VRX 25-S tai VRX 35-S

VAIHE 1

1. Irroita tavaratelineen tukitangot tavaratelineestä 
ja rungosta (2 kpl).

2. Lovea tukitangon alareuna kuvan mukaiseksi. 
Kodiak 700 malleissa loveusta ei välttämättä 
tarvitse tehdä.

3. Maalaa lovettu tukitanko mustalla spray maalilla.
4. Irroita vetokoukkurungon laippakantapultit M10 

molemmilta sivuilta.



1. Asenna asennuslevy paikalleen mönkijän run-
koon käyttäen alkuperäisiä ruuveja M10 x1,25 x 
20 laippakantapultteja. Ensin 2 kpl rungon sivussa 
olevia pultteja paikalleen ja sitten 2 kpl tavarateli-
neen tukitangon pultteja. Kiristä pultit lopuksi.

1. Asenna kontaktori asennuslevyn takapuolelle 
navat ylöspäin.

2. Vedä akkujohdot akulta mönkijän oikeaa ylärun-
koputkea pitkin mönkijän taakse. ÄLÄ KYTKE 
JOHTOJA VIELÄ AKULLE.

3. Vedä käyttökytkimen johto samaa reittiä akku-
johtojen kanssa mönkijän taakse.

4. Kytke kontaktoriin akkujohdot punainen ja mus-
ta kuvan mukaisesti.

5. Kytke käyttökytkimen johdot kontaktorille.
6. Kytke keltainen ja sininen vinssin johto kontak-

torille.

VAIHE 2

Tavaratelineen tukitangot ja niiden pultit

Vetokoukkurungon asennuspultit

VAIHE 3

Vinssin moottorille

Akulle

1. Kiinnitä liukukita ja pistorasian asennuspelti 
vinssikehikkoon vinssin mukana tulevilla kuusio-
koloruuveilla.

2. Sijoita vinssi vinssikehikkoon kuvan mukaisesti. 
Huom! Vinssin pyörimissuuntaa ei saa muuttaa. 
Vinssin moottori mönkijän vasemmalle puolella 
ja köysi kelautuu sisälle rummun alapuolelta.

VAIHE 4

1. Nosta mönkijän perää ylös hallitunkilla ja irroita 
iskunvaimentimien ylä pultit. Näin saat tilaa asen-
taa vinssin asennusruuvit.

2. Asenna vinssi ja vinssinkehikko asennuslevyyn 
käyttäen uppokanta kuusiokoloruuveja M8 x 
25. Kuusiokoloruuvien kannasta saattaa joutua 
hiukan hiomaan pois että ruuvit mahdutvat pai-
koilleen.

3. Kiristä vinssin ruuvit kun kaikki ruuvit ovat pai-
koillaan.

VAIHE 5

1. Katkaise vinssin johdot (ke ja si) sopivan mittai-
seksi ja purista uusi liitin johdon päähän.

2. Kytke johdot vinssin moottorille.
3. Asenna salpakoukku vinssin köyteen.
4. Kytke akkujohdot mönkijän akulle.
5. Viimestele johdotus käyttämällä nippusiteitä.
6. Testaa lopuksi että vinssi toimiin oikein ja että 

pyörimissuunta on oikea.

VAIHE 6

MUISTA ANTAA ASIAKKAALLE VINSSIN
KÄYTTÖOHJEET!


