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En del bådejere sender motoren på værksted for at få den vasket, vinterkonserveret og 
serviceret. Andre vælger at udføre arbejdet selv. Her giver vi et par tips til hvad man 
skal tænke på, og hvilke servicepunkter på båden og påhængsmotoren man bør efterse 
inden vinteren.

Inden årets sidste tur er det en god ide at hælde noget brændstofstabiliserende væske 
i tanken. Væsken, som fås hos velassorterede bådfi rmaer, skal forhindre afl ejringer i 
brændstoffet, mindske risikoen for korrosion og holde brændstoffet frisk hele vinteren.

Når sejlsæsonen er slut er det tid til at gøre påhængsmotoren klar 
til vinteropbevaring. En årlig tilbagevendende arbejdsindsats som er 
nødvendig for at undgå problemer fremover.
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Vinterkonservering af 
påhængsmotoren

Skyl båd og motor
Så snart båden er på land bør man højtryksspule båd og 
motor hurtigst muligt. Venter man til foråret er det betydeligt 
sværere at få skyllet alt snavset væk. Især hvis man har 
sparet på bundmalingen, og bunden er fyldt med rurer mv. 
Med børste, svamp, effektiv sæbe og en masse knofedt bliver 
båden næsten som ny. 

Voks og bundmal gerne om efteråret for at slippe for det 
om foråret, hvor der er en masse andre ting, der skal gøres – 
måske også på hjemmefronten med hus og have. 

Når båden er skinnende ren tilsluttes et gennemskylningskit 
for at skylle hele kølesystemet med ferskvand. Kittet tilsluttes 
nede på gearhuset, hvor vandindtaget er. Start motoren og kør 
den varm. Har motoren karburator sprøjtes konserverings-
olie ind i denne, og når motoren er mæt af olie stoppes den, 
og tøm for en sikkerheds skyld brændstofsystemet. 

Er motoren en fi rtakter med elektronisk indsprøjtning 
eller en totakter med indsprøjtning er det nok at skrue på 
tændrøret og sprøjte konserveringsolie i cylinderne. Drej sving-
hjulet manuelt nogle omgange for at få fordelt olien ordentligt. 
Sæt tændrøret på plads og tøm brændstofsystemet. 

Med en Evinrude E-TEC behøver man ikke sprøjte manuelt. 
Denne motortype har nemlig en indbygget konserverings-
funktion, som aktiveres ved hjælp af tændingsnøglen. Se 
instruktionsbogen.

Sørg for ved samme lejlighed at skifte tændrør. Har motoren 
ikke sejlet så meget i løbet af sommeren kan tændrørene 
sikkert klare et år mere. Men gør dem rene og tjek at elektro-
derne har den rigtige afstand. Skru tændrøret ud … 

Tilslut gennemskylningskittet og spul hele kølesystemet rent med 
ferskvand.



 NOVEMBER 2011 53

Skift af gear- og motorolie
Mens motoren stadig er varm efter konserveringen, skal 
man huske at skifte gear- og motorolie, hvis man har en 
fi rtakter.

Proceduren med at skifte gearolie er stort set den samme 
uanset fabrikat. Motoren skal helst stå helt lodret for at 
få plads til den nødvendige mængde olie. Begynd med at 
fjerne aftapningsproppen, som er placeret længst nede på 
gearhuset. Skru derefter også udluftningsproppen, som 
sidder lige over kavitationspladen, af. 

Mercury motorer har i lang tid haft to udluftnings-
propper for at sikre, at den rigtige mængde olie er kom-
met i motoren. Løsn begge propper. 

Er olien sort og lugter brændt er det på tide at komme 
nye olie på. Ligner olien derimod cafe latte som her, er den 
på en eller anden mystisk måde blevet blandet med vand, 
og så bør gearhuset afl everes på værkstedet til trykprøv-
ning for at fastslå, hvor lækagen er. Venter man til foråret, 
og er huset fyldt med vand, kan det blive dyrt. 

Når al olien er løbet ud, er det på tide at fylde nyt i 
aftapningshullet til olien begynder at løbe ud af udluft-
ningshullet. 

Har man to udluftningspropper skruer man først den 
til højre (nærmest båden) fast. Fyld derefter mere olie 
på indtil det begynder at løbe ud gennem hul nr. 2. Sæt 
skruen i udluftningsproppen og derefter i aftapnings-
hullet. 

Dette plejer at være en temmelig klistret affære. Hav 
god med klude og papir klart. Glem ikke at skifte samt-
lige pakninger.

Batteriet
Tjek batteriets elektrolytniveau og oplad det hver tredje måned 
hele vinteren, så det ikke mister den nødvendige power, når det 
er tid for søsætning. Opbevar batteriet tørt og køligt.

Kontroller også at poweertrimvæsken har det rette niveau 
ved at trimme motoren helt. Fold tiltstøtten ned for en sikker-
heds skyld. Skru skruen til påfyldningshullet ud. Væske-
niveauet skal være i underkanten af påfyldningshullet – hvis 
ikke så fyld på.

1 |  Skift gearolie ved først at fjerne aftapningsproppen, som sidder på undersiden af bulben længst 
nede på gearhuset.

2 |  Skrue derefter også udluftningsproppen ud. Den sidder lige over kavitationspladen.

3 |  Lad den gamle olie løbe ud og ...

4 |  ... husk at skifte alle pakninger.

5 | Fyld ny gearolie i aftapningshullet ... 

6 | ... indtil det løber ud af udluftningshullet.

… og sprøjt konserveringsolie i cylinderne og drej derefter svinghjulet manuelt et par 
omgange for at fordele olien.
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Læs om skift af motorolie på næste side ...
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Zinkanoderne
Næste punkt er hvordan det står 
til med zinkanoderne. Deres op-
gave er at forhindre korrosion. 
En del fabrikater har to stykker 
og andre tre. Anoderne er som 
regel placerede under ophæng-
ningsbøjlen som trimror samt 
med en anode placeret på den 
øverste del af gearhuset. 

Er de tærede skal de skiftes 
ellers kan den galvaniske korro-
sion begynde at ”spise” af moto-
ren i stedet for. En uheldig 
situation som kan ende med 
at blive dyr.

Firtaktere skal også have skiftet motorolie, og aftapningsproppen kan sidde lidt 
forskellige steder afhængig af fabrikat. På de fl este påhængsmotorer plejer den dog at 
sidde ca. på benets midtersektion. 

Skru også det gule påfyldningslåg og oliepinden løs samt hav en 10 liters spand klar 
inden du skruer aftapningsproppen helt ud. Lad al olien løbe ud. Tag derefter en af 
plastkåberne rundt om benet af på den side af motoren, hvor oliefi lteret er placeret 
(på nogle modeller er oliefi lteret nemmere at komme til). Løsn fi lteret med en olie-
fi ltertang og skru det løs. 

Smør lidt olie på gummipakningen på den side af det nye fi lter, der vender mod 
motoren, inden det skrues godt fast med hånden. Påsæt aftapningsskruen med en ny 
pakning og fyld nyt olie på i henhold til instruktionsbogen.

Et tip er at skære en vandfl aske over og bruge den som tragt. Flaskens gevind plejer 
at passe med åbningen. Kontroller siden at der er fyldt op til rette niveau.

På en del motorer skal man skifte eller rense luft- og brændstoffi lter, som er placeret 
under motorkåben samt stille ventiler m.m. Se i instruktionsbogen hvilke fi ltre og hvilke 
serviceintervaller, der er omtalt. 

Justering af ventilerne bør kun udføres af autoriserede værksteder.

Et tip ved påfyldning af motorolie er at skære toppen af en plastfl aske 
og bruge den som tragt. Flaskens gevind plejer at passe til hullet.

Skift af motorolie. Aftapningsproppens placering afhænger lidt af 
fabrikatet. På de fl este motorer plejer den at sidde midt på benet.

Under en af benets plastkåber 
er oliefi lteret placeret. På en 
del modeller sidder oliefi lteret 
mere let tilgængeligt.

1 2 3



 NOVEMBER 2011 55

Indsmøring med fedt
Motoren har en del steder, der kræver vandfast fedt en gang om året. Der er placeret 
smørehuller strategiske steder på benet. Et eller to huller er placeret på ophængsbøjlens 
forkant ved tiltrøret. Et anden midt på benet bruges til at smøre motorens bevægelser 
sideværts. Pres fedt ind, ved hjælp af en fedtsprøjte, i disse smørehuller til man kan 
se fedtet blive presset ud på siderne eller ved over- eller underkant af benet.

Propelakslen skal også smøres ind i fedt, så ikke propellen sætter sig fast på akslen, 
og ikke er til at få af, hvis det en dag skulle være aktuelt. Fjern først splitten og propel-
møtrikken, og derefter mellemskiverne nærmest propelnarvet og til sidste propellen.

Låseskiven, længst inde på akslen, kan sidde lidt hårdt men løsnes nemt ved at slå let 
med en skruetrækker. Fjern dog først alt det gamle fedt på akslen. Kom derefter lidt fedt 
på langs ad akslen og monter igen låseskiven. 
Smør resten af akslen grundigt med fedt og sæt 
propellen på igen i omvendt rækkefølge. 

På motorer med tiltrørs-styring er det vigtigt 
at komme fedt på den rustfri del af styrekablet, 
som løber gennem tiltrøret på motoren. 

Med fuldt ratudslag til den ene side ses hele 
styrekablet. Tør først det gamle fedt væk og kom 
derefter nyt på. 

Opbevares båd/motor udendørs er det for-
nuftigt at dreje rattet så styrekablet ligger be-
skyttet i tiltrøret hele vinteren. Fedter man ikke 
styringen ordentligt ind kan man komme ud for 
at den bliver langsom eller sætter sig fast og er 
ubrugelig efter et par sæsoner.

Opbevares motoren indendørs og båden ude 
kan det være klogt at vikle en plastpose om den 
bageste del af styringen og tape den omkring 
styrekablet, så det holdes fugtfri. Det samme 
gælder gearkablerne og motorens elkabler. 

Sprøjt olie på kablerne først, og for at holde 
gearkablerne i god stand kan det være en god ide 
at smøre gas- og gearkablernes ender. 

Kom lidt fedt på og giv gas samt skift gear et 
par gange for at være sikker på, at fedtet kommer 
ud i alle kroge af kabelrøret.

Glem ikke at smøre motorlåsen og andre låse.

1 |  Der sidder en anode på den øverste del af 
gearhuset.

2 |  Denne anode fungerer også som trimror.

3 |  Anoden er her placeret under ophængningsbøjlen. 
Er den tæret, skal den udskiftes.  

4 |  Det var let at skifte denne anode, den sad kun med 
to skruer.

4 Fjern gammelt fedt på det rustfri styrekabel, som 
løber gennem motorens tiltrør, og fordel det nye.

1 2 3 4

1 |  Fjern gammelt fedt ...   2 |  ... til propelakslen er helt ren.   3 |  Smør nyt på ...   4 | ... og fordel det godt.

Sprøjt fedt i de huller, som er placeret ved tiltrøret på 
forkanten af ophængningsbøjlen.

Smør gas- og gearkablernes ender.

Et smørehul er placeret midt på benet for at smøre 
motorens bevægelser sideværts.
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Undgå vand i brændstoffet
Har motoren vandudskilningsfilter monteret mellem tank og motor skal filterindsatsen skiftes 
hvert år for at sikre, at der ikke kommer vand i brændstofsystemet. Til dette kræves klude, en 
bøtte under filteret samt en oliefiltertang.

Fjern det gamle filter med tangen, og lad overtryksbrændstoffet løbe ned i bøtten. Kom olie 
på det nye filters gummipakning, og skru det godt fast med hånden. Bruger man tangen til at 
stramme det sidste kan der opstå en lækage.

Vil man undgå problemer med brændstofsystemet inden første sejltur i foråret, afmonterer 
man det nye separationsfilter og fylder det med frisk brændstof. Monter derefter filter og pump 
et par gange så er det problem løst.

Diverse skader
Har man fået rurer, skader på 
propellen eller andre steder på 
motoren bør disse ordnes inden 
vinteren. Eller kan de forværres  
under næste sæson, og så kan 
det blive meget vanskeligt at 
udbedre dem. 

Kontakt forhandleren for at 
få noget maling til reparationer. 
Er der mange skader på propel-
len, så indlever den til repara-
tion om efteråret, så den er klar 
til søsætning i foråret. Vent ikke 
– det gør de fleste – og så kan det  
tage uger at få den repareret. 
Køb samtidig en reservepropel, 
som er god at have, hvis uheldet 
skulle være ude.

Den sidste beskyttelse
Sprøjt motorblokken, de elektriske komponenter og kontakter  
med 5.56, WD40 eller lignende for at fjerne fugt og for at  
beskytte motoren mod korrosion. Sprøjt også gerne benet, 
gearhus og ophængningsbøjle. Jo mere des bedre.

For at undgå frostsprængning af motoren eller gearhuset 
tilter man motoren, så den står i lodret position. Så kan der 
ikke komme vand ind og det resterende vand i motoren løber  
fint ud.

Sørg derefter for en overdækning af båden med en ordent-
lig vinkel, så alt sne falder af. Sæt en fugtfjerner ind i kahyt-
ten og kontroller den i løbet af vinteren, og udskift den om 
nødvendigt.

Glem ikke at tage bundproppen ud så evt. vand kan løbe 
ud af båden. Men husk for guds skyld at sætte den i igen  
inden søsætningen. 

Inden søsætningen monteres gennemskylningskittet og 
motoren startes. Tjek at alt er som det skal være og om  
frem-, neutral- og bakgearene er justeret rigtigt. 

Med en firtakter bør man efter prøvestarten kontrollere 

Skift vandseparationsfilteret, 
der sidder mellem tanken og 
motoren, hvert år.

olieniveauet igen. Olien har på dette tidspunkt passeret oliefilteret,  
som rummer en del. Vent et par minutter efter at motoren er  
stoppet og lad olien løbe ned i bundkarret inden kontrol. Fyld evt. 
mere olie på.




