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Hydrauliske sylindere

lages både for innenbords-

såvel som for utenbordsmotorer.

Bosvik er kjent for sine tradisjonsrike båtratt.

Til moderne båter leverer vi kvalitetsratt i

fingerskjøtet heltre med utfreste fingergrep.

Navdekslet leveres nøytralt eller med

inngravert firmalogo.

Bosvik leverer også

plastratt m/sveiv.

Bosvik hydrauliske

system er gjennomarbeid

og utprøvd. CE-godkjent

av Det Norske Veritas

Bosvik har

laget båtutstyr

i over 30 år
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STYRINGS-SYSTEM
Våre hydrauliske styrings-systemer består av en type

hydraulisk pumpe og en type av våre ulike sylinder

forbundet med fleksible slanger. Systemene er

gjennomarbeidet og utprøvet. De systemene vi tilbyr er av

meget høy kvalitet. Bosviks hydrauliske styrings-systemer

er CE-godkjent av Det Norske Veritas for rormoment inntil

110 kpm på innenbords og 250 hk på utenbords.

DRIFT
Systemene er manuelt drevet idet man er avhengig av å

bevege rattstammen i pumpen for å oppnå det trykk og

kapasitet som pumpen er konstruert for. Brukeren er

derfor ikke avhengig av båtens elektriske system eller

motor.

KVALITET
Alle deler er av meget høy standard og er laget av

korrosjonsfrie kvalitetsmaterialer. Dette sikrer brukerne

lang og tilnærmet problemfri bruk av våre styresystemer.

VEDLIKEHOLD
Når styrepumper og sylinder er riktig montert og klargjort

for bruk er systemet nærmest vedlikeholdsfrie.

AUTOPILOT
Det har vist seg at de eneste systemene som fungerer

sikkert sammen med autopilot er hydrauliske systemer.

Bosviks Hydrauliske Systemer fungerer sikkert med

autopilot integrert.

PUMPE
Vi leverer en pumpe med kapasitet på 21 cm3. Pumpen

leveres standard med innebygd tilbakeslagsventil. Antall

rattomdreininger fra styrbord til babord er avhengig av

valget av sylinder.

TILBAKESLAGSVENTIL
Tilbakeslagsventilen sikrer at når rattet står i ro, sperres

forbindelsen mellom rattpumpe og sylinder. Slag på roret

kan ikke overføres til rattet, og roret vil alltid stå i siste

innstilte posisjon. Ved montering av flere styreposisjoner

eller av autopilot er denne ventilen nødvendig.

BYPASS / OMLØPSVENTIL
Ved å montere omløpsventil i systemet kan roret frikobles

fra det hydrauliske systemet slik at rorkulten eller

nødstyringen kan brukes manuelt.

SYLINDERE
Sylinderaksler og sylinderhus er produsert i henholdsvis

syrefast og messing. Sylinderhusene som er laget for

utenbordsmotorer er forniklet. Alle sylinderne er utstyrt

med lufteventiler som gjør lufting av hvert system enkelt.

Valget av sylinder er avhengig av rormomentet.

BEREGNING AV RORMOMENT OG VALG AV SYLINDER

C = Rormoment i kpm

H = Rorets høyde i m

B = Rorets bredde i m

FR = For-rorets bredde i m

V = Båtens fart i knop

C = HxBx(0,4xB-FR)xVx*Vx11,2 for plateror

C = HxBx(0,3xB-FR)xVx*Vx11,2 for profilror

Sylinder EB 40 < 84 kpm

Sylinder EB 55 > 84 kpm < 110 kpm.

Utenbords-sylindere

EB 30 < 150 hk

EB 35 > 100 hk < 250 hk.

Vi er behjelpelige med å velge den rette sylinder.

SLANGER OG FITTINGS
Våre slanger er av stålarmert gummi med sprengtrykk på

hele 620 bar. Fittingen til slangene leveres enten i elektro

forsinket- eller i rustfritt stål.

ENKEL OG DOBBEL INSTALLASJON
Bosvik hydrauliske styresystem er enkelt og effektivt.

Grunnsystemet  består av tre hovedkomponenter:

1.) Pumpe

2.) Sylinder

3.) Slanger med fittings.

Alle hovedkomponentene er nødendige i alle systemene.

Systemet kan bygges ut etter behov med flere pumper og

sylindere, samt omløpsventil og autopilot gitt av valg av

antall motorer, ror, fart og kundens ønskede

styrefunksjoner i båten.
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EB 550
HYDRAULISK AKSIAL STEMPELPUMPE MED
TILBAKESLAGSVENTIL
Pumpen EB 550 leveres standard med innebygd tilbakeslagsventil.

Tilbakeslagsventilen sikrer at når rattet står i ro, sperres forbindelsen

mellom rattpumpe og sylinder. Slag på ror kan ikke overføres til rattet,

og roret vil alltid stå i siste innstilte posisjon. Vi leverer også

tilsvarende pumpe uten tilbakeslagsventil som betegnes EB 560.

Tekniske data:

Max pumpetrykk 100 bar

Antall turn 2,7–4,4–5,8 avhengig av valg av sylinder

Gjenger Hydraulikk 3/8’’ BPS

Gjenger Lufting/overløp 1/4’’ BPS

Slagvolum 21 cm3/omd.

Anbefalt olje Hydrawax HVXA-32 eller tilsvarende

Akselkon Morse Ø20

EB 40/EB 55 M/BRAKETT FOR DREV
Braketten er laget i elektro forsinket stål tilpasset Volvo og

KAD 42 drev. Spesifikasjoner forøvrig som EB 40 / 55.

EB 40/EB 55 U/BRAKETT FOR DREV
EB 40/EB 55 u/brakett for drev passer direkte inn på

Mercruiser-drevets originalfester for styring.

Forøvrig som EB 40 og EB 55.

EB 30/35 FOR OUT-BOARD
Begge med forniklet messing sylinder og stempelstang i

syrefast. Det følger med bullhorn og et sett med

distanseringer og muttere for senterjustering av

sylinderarrangementet.

EB 30 SERVO
EB 30 servo er laget med messing sylinder og stempelstang

i syrefast. (erstatter teleflex)

Denne kan monteres som pilotventil for servo eller brukes

i stedet for servo for å få mer motstand på styring.

EB 40/55
Begge med messing sylinder og stempelstang i syrefast.

EB 40 har 4,4 turn fra borde til borde og rormoment ≤ 84

kpm. EB 55 har 5,8 turn fra borde til borde og

rormoment ≤ 110 kpm.
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HYDRAULIKKSLANGE
3/8’’ gummislange med et lag stålcord leveres fra fabrikk

med ferdig påpressede fittings som standard.

Lages etter mål.

NIPLER OG FITTINGS
DOBBEL STYRING
Samme som enkel bare tilpasset 2 styringsenheter.

For montering av styremaskin kobles denne direkte inn

med dobbel banjo og lange 3/8’’ banjoskruer eller ved å

benytte påsatte forgrenings-stykker med tilhørende

fittings.

NB! Nippelsett kan også leveres i rustfri utførelse.

Monteringsveiledning følger med.

NIPLER OG FITTINGS ENKEL
STYRING
Nippelsettene leveres ferdig påpresset slanger, –

nødvendige pakninger og 3/8’’ skruer følger med.

BYPASSVENTIL / OMLØPSVENTIL
Bypassventil monteres for å kunne bruke rorkult eller

nødror frikoblet fra det hydrauliske styringssystemet.

Bypassventil kan monteres rett på sylinder eller mellom

slange-forbindelsene med kran lett tilgjengelig.

OVERLØPSSLANGE
Ved bruk av mer enn en styrepumpe og/eller når autopilot

inngår i systemet må overløpsslange monteres.

Denne består av nødvendige fittings med 1/4’’ forskruning.

Nylon slange ø 10 leveres på mål.
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NØDSTYRING
Lages i syrefast, messing og / eller

aluminium

RORANLEGG FOR
HEKKMONTASJE
Komplett roranlegg for hekkmontasje består av nødstyring,

rorarm, rorbrakett, rorblad og flyndre som lages i bronse ,

messing og syrefast materiale. Nødstyring, rorblad og

flyndre lages etter kundens spesifikasjoner. Rorblad lages

med flyvinge-profil for å oppnå optimalt strømningsbilde

og rormoment.

Dersom båten trenger å erstatte det gamle roret helt eller

delvis, kan Bosvik spesialtilpasse deler.
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RORARM NR. 2
Lages i bronse i to utførelser: med klem eller med kile for

roraksel Ø35 og Ø40. Se også rorarm nr. 1 på side 9.

RORBRAKETT
Rorbraketter for hekkrormontasje lages i bronse i 3

utførelser

EB1 rett 0 grader

EB2 8 grader negativ

EB3 12 grader positiv

Standard rorstamme Ø 40.

FLYNDRE
Lages i bronse eller syrefast stål.

Alle deler til roranlegget kan lages etter kundens

spesifikasjoner.

PROFILROR
Lages i syrefast stål med 2 eller 3 mm platetykkelse som

standard. Kan om ønskelig fylles med skum.

Aksel Ø30, Ø35 og Ø40.

Høyde og bredde etter kundens spesifikasjoner.
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KOMPLETT RORANLEGG
PLATEROR

Flyndre lages i syrefast stål
eller bronse.

Nødstyring Fettkopp montert på messingbrakett med slange i lengde
300 mm, 500 mm, 700 mm, 1000 mm og 1200 mm

Hatteforing i POM Tønneforing i POM Distanseringer i POM Stoppringer i bronse

Plateror har i motsetning til profilror parallelle ytterflater.

Parallelle flater gir et noe mindre optimalt strømningsbilde

og rormoment enn profilror.

Plateror består av nødstyring, øvre rorsko, rorarm, hylse,

rorplate, nedre rorsko og flyndre.
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RORARM NR. 1
Lages i bronse i to utførelser: med klem eller med kile for

roraksel Ø25 og Ø30. Se også rorarm nr. 2 Side 7.

RORHYLSER
Standard rorhylse av støpt bronse for aksel dimensjon

Ø25 L=100, Ø30 L=100

Standard rorhylse av bronse emnerør for akseldimensjon

Ø30 L=150, Ø35 L=150

Standard rorhylse av messingrør for akseldimensjon

Ø40 L=500

ØVRE RORSKO
Standard øvre rorsko lages i syrefast for plateror i plast.

For 20 mm rorblad og roraksel Ø25 mm. L = 200 mm.

For 25 mm rorblad og roraksel Ø30 mm. L = 200 mm.

For 25 mm rorblad og roraksel Ø35 mm. L = 250 mm.

Øvre rorsko for plateror i syrefaste plater lages etter

kundens spesifikasjoner.

RORPLATE
Standard rorplater:

20 mm i plast (PEHD)

25 mm i plast (PEHD)

8 mm i syrefast stål

NEDRE RORSKO
Standard nedre rorsko lages i syrefast for plateror i plast

20 mm plastplate

25 mm plastplate

Nedre rorsko for syrefast stålplate lages etter kundens

spesifikasjoner
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KOMPLETT STEVNBESLAG
Består av stevnbeslag og vannsmurt

gummilager i dimensjonene:

Ø25 mm, Ø30 mm, Ø35 mm, Ø40 mm og Ø45 mm.

Stevnbeslaget er laget i bronse.

GUMMILAGER
Vannsmurt gummilager:

Ø25 x 40 x 100 mm

Ø30 x 45 x 120 mm

Ø35 x 50 x 140 mm

Ø40 x 55 x 160 mm

Ø45 x 60 x 180 mm

MUTTER MED ZINKANODE
Messing mutter med påstøpt zinkanode. Leveres for

akseldiameter Ø25 mm: M16

Ø30/Ø35 mm: M20

Ø40 mm: M24

Ø45 mm: M33

Propellanlegg leveres som standard med

syrefast nyloc låsemutter

PROPELLAKSELANLEGG
Propellutstyret er en av båtens viktigste detaljer. Det skal

overføre kraft fra motor til propell og sikre en stabil og

vibrasjonsfri fremdrift. Derfor må propellutstyr være av

beste kvalitet. Vår lange erfaring med produksjon av

propellutstyr gjør at vi kan tilby topp kvalitet.

Vi leverer komplett propellanlegg i Ø25, Ø30, Ø35, Ø40 og

Ø45.

Det består av hylserør, innerflens, komplett pakkboks,

komplett stevnbeslag, propellaksel med kile, skive og

låsemutter. Lages i messing, bronse og syrefast stål.

Nyloc låsemutter med
skive leveres som standard
med aksel. Sinkmutter
leveres alternativt.

Kile

Nyloc låsemutter.

Stevnbeslag med vannsmurt
gummilager.

Messing hylserør. Standard lengde 750 mm.
Andre lengder leveres på forespørsel.

Innerflens med
glidepasning på
hylserør.

Pakkboks
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HYLSERØR
Hylserør leveres på bestilling på eksakt lengde

Ø25 mm: Ø41,27 x 2,75 mm

Ø30 mm: Ø47,62 x 2,75 mm

Ø35 mm: Ø50,80 x 2,75 mm

Ø40 mm: Ø59,00 x 4,00 mm

Lages i messing. Leveres standard som vist eller tilpasset

for innstøpning.

FLENSER
Innerflenser for akseldiameter

Ø25 mm, Ø30 mm, Ø35 mm, Ø 40 mm og Ø45 mm.

Lages i bronse eller messing.

KOMPLETT PAKKBOKS
Komplett pakkboks inneholder pakkboks med fettkopp,

simmering, seegering, neoprengummi og syrefaste slange-

klemmer for akseldiameter Ø25 mm, Ø30 mm, Ø35 mm og

Ø40 mm. Pakkboksen lages i bronse. Pakkboksen leveres

standard for fettsmøring, men kan også leveres fast olje-

smøring. Tilsvarende er det for pakkboks Ø45 som kun leveres

for fettsmøring men her benyttes talgpakning som tettning.

PROPELLAKSELBRAKETT
Våre propellakselbraketter kan tilpasses de fleste båttyper.

De blir levert ferdig med cutlesslager. Enkel og rask

montering. Vannsmurte gummilager kan byttes ut. Vi har

en standard brakett i bronse for aksel Ø35 og Ø40. I tillegg

skreddersyr vi braketter i syrefast for aksler fra Ø25 til Ø45.

PROPELLAKSLER
Propellaksler leveres på bestilling på eksakt lengde.

Kvalitet SS2324 slipt TOL-ISO H9. Leveres fra fabrikk med

retthetstoleranse 0,1 mm pilhøyde pr l.m.

Leveres som standard med kon Radiche / Volvo ISO9000.

Andre typer konus leveres på bestilling.



BOSVIK AS
4950 Risør – Telefon: 37 14 93 00 – Telefaks: 37 14 93 01 – e-mail: kontoret@bosvik.no

Bosvik har mange års erfaring med skreddersydde produksjonsoppdrag. Siden oppstarten i

1949, har vi bygget opp en bred fagkompetanse innen produksjon av avanserte tre- og

metallprodukter. Med utgangspunkt i båtinnredninger, har selskapet gradvis etablert seg

som en tungvekter innen leveranser av kontorvegger og spesialmøbler.


