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Identifikasjonsskilt
På gearet sitter et identifikasjonsskilt. Informasjonen på dette må oppgis ved alle typer 
service og spørsmål angående gearet. Noter derfor for enkelhetens skyld alle data inn i 
bokens illustrasjon:

· Modell nr.
· BOM-Nr (angir deleliste )
· Ratio (reduksjon)
· Serienr.
· Customer nr. (dersom dette finnes)
· Oil capacity (oljevolum, oppgitt i US-gallon)
· Minimum Oil Pressure When Cruising ( minimum oljetrykk ved marsjfart)

Oppbevar denne informasjonen lett tilgjengelig, og oppgi modellnr., BOM nr. og re-
duksjon ved service og andre henvendelser (serienr. kan også oppgis, men dette er noe 
mer tidkrevende idet vi da ofte må til fabrikken for å få de nødvendige data.)

OBS! - dersom disse opplysningene kommer bort, er det vanskelig for levran-
døren å svare på spørsmål.

P.S.I.

MODEL
NO.

BOM
NO.

RATIO

SERIAL
NO.

CUSTOMER 
NO.

MARINE  TRANSMISSION
OIL CAPASITY GAL”S MIN OIL PRESSURE WHEN CRUISING
LUBRICATION
EVERY 10 SERVICE HOURS OR DAILY:  CHECK OIL LEVEL WITH ENGINE RUNNING AND
MARINE TRANSMISSION IN NEUTRAL.
EVERY 1000 SERVICE HOURS OR 6 MONTHS, WHICHEVER COMES FIRST:  DRAIN 
AND REFILHOUSING WITH CLEAN OIL. REMOVE AND REPLACE FILTER ELEMENT WHERE APPLICABLE 
CLEAN SUCTION SCREEN
IMPORTANT: WARRANTY IS VOID UNLESS TRANSMISSION IS LUBRICATED AND MAINTAINED AS 
SPECIFIED IN THE SERVICE MANUAL AVAILABLE ON REQUES. REFER TO MARINE TRANSMISSION 
LUBRICANT PLATE SHIPPED WITH UNIT.
   (BILL OF MATERIAL NO MUST BE GIVEN WHEN ORDERING PARTS)

TWIN DISC
INCORPORATED
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MARINE	TRANSMISSION	LUBRICANT
OIL SERVICE CLASS - USE S.A.E.-API SERVICE
CLASS CD ENGINE OIL CERTIFIED BY VENDOR
TO PASS TO-2 OIL TEST
ALSO APPROVED ARE S.A.E. - API SERVICE CLASS CC
ENGINE OIL, MIL-L-2104B AND TRANSMISSION FLUID TYPE C-3
VISCOSITY - BASE SELECTIONS ON SUMB OIL TEMP. CONDITIONS TABULATED BELOW

 START-UP        STEADY OPERATION      VISCOSTY

   MIN.
   MIN.
   MIN.
   MIN.

STEADY OPERATION BELOW 150F (65C) OR ABOVE 210F (99C) IS NOT RECOMMENDED

TWIN DISC
INCORPORATED

Smøreskilt
Fyll ut de åpne feltene på illustrasjonen med smøreinformasjonen på gearet ditt.
Pass på at denne informasjonen er lett tilgjengelig.

Den oppgitte oljetemperaturen er for oljekjøler

TILLEGSOPPLYSNINGER:
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Seksjon	1

Innledning
1.1	Generell	Informasjon

Denne bruksanvisningen gir en generell driftsbeskrivelse av Twin Disc marinegear. De-
taljinformasjon vedrørende det enkelte produkt kan fåes ved henvendelse til nærmeste 
Twin Disc distributør (I Norge Progress Ingeniørfirma AS, tlf 22027900 fax 22027901 
post@progressing.no)

Denne bruksanvisning gjelder ut fra de forutsetninger som eksisterte da den ble skrevet. 
Den vil bli endret i takt med teknologiske utvikling, forbedringer og eventuelle forand-
ringer i andre forhold som påvirker dens innhold.

1.2	Sikkerhet	og	generelle	forholdsregler

Generelt
Alle som har befatning med dette utstyret må ta de nødvendige forholdsregler for sikker 
betjening. Hverken Twin Disc eller Progress Ingeniørfirma vil påta seg ansvar for skader 
som oppstår ved skjødesløs bruk av verktøy, løfteutstyr eller uakseptabel arbeids- og 
vedlikholdspraksis.

Viktige	sikkerhetsforbehold
På grunn av de muligheter som foreligger for skade på personer og gjenstander som 
følge av ulykker ved bruk av utstyret, må man følge de gitte instruksjoner for installa-
sjon, vedlikehold og drift. Twin Disc og distributør er ikke ansvarlig for person- og mate-
riell-skader som oppstår som følge av mangelfulle vedlikeholds- og arbeidsrutiner.

Påse at det foreligger sikre driftsforhold. Dersom det er nødvendig eller spesifisert, skal 
nødvendig beskyttelsesutstyr monteres/anvendes. Dette utstyret er hverken omfattet av 
leveransen eller ansvaret til Twin Disc, eller distributør.

ADVARSEL!!!

Når gearet settes i nøytral, (fri), kobles clutchen fra. Det er imidlertid intet som hindrer 
propellakslen i rotere. Denne kan bli trukket med dersom det er liten motstand i propell 
systemet. For å være sikker på at propellen stopper helt, må det monteres en aksel-
brems.
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ADVARSEL!!!
For å hindre at motoren startes når man utfører vedlikehold og service på gearet skal 
batteriene frakobles og nøkkelen fjernes fra tenningslåsen.

1.3.	Preventivt	vedlikehold

Ved å følge de instrukser som er gitt i denne brukerhåndboken for den daglige drift og 
tilhørende begrensninger, bidrar man til å redusere eventuelle driftsproblemer. I sek-
sjon 4, samt i appendix, seksjon 6, er det beskrevet anbefalte vedlikeholdsrutiner for 
utstyret.

1.4	Reservedeler

AVARSEL!!!

Alle reservedeler (inklusive slanger og fittings) må være originale Twin Disc deler, 
eller identiske komponenter. Dersom andre deler brukes, tilsidesettes garantien samt 
at dette kan medføre havari eller ulykker, som igjen kan føre til personskader. Ingrep 
i giret må gjøres av kvalifisert personell.

1.5	Informasjon	om	Service

For å få oppdatert informasjon om Twin Disc produkter, bør man kontakte nærmeste 
Twin Disc distributør. Verkstedhåndbøker på engelsk er tilgjengelige. Dette er detal-
jerte håndbøker som nøyaktig forklarer hvordan gearet skal installeres, demonteres og 
monteres. Ved henvendelse om service må man oppgi gearets modell nr., reduksjon 
og BOM nr. (Spec.no på tidligere modeller.)

1.6	Garanti

Twin Discs fabrikksgaranti kan finnes i Appendix, seksjon 6.4 i denne håndboken. For 
noen komponenter forefinnes supplerende garanti. For informasjon om dette, kontakt 
nærmeste Twin Disc distributør.
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Beskrivelse	og	spesifikasjon

Seksjon	2
2.1	Beskrivelse

De fleste av Twin Discs marinegear er reduksjonsgear med forover/fri/revers funksjon. 
Alle kan brukes på standard venstregående motorer. De fleste kan også modifiseres 
til bruk på høyregående motorer. Kontakt nærmeste Twin Disc distributør for nærmere 
opplysninger dersom du vurderer å anvende en motor som ikke følger den generelle 
standarden.

Merk: Motorens dreieretning finner man ved å stille seg med ansiktet mot motorens 
svinghjul. Dersom motoren går mot klokken, (dvs at toppen av svinghjulet går mot ven-
stre) er det en venstregående motor.

Alle dagens modeller av Twin Disc marinegear kan drive både høyre og venstregående 
propeller, fordi både reversclutchen og foroverclutchen er beregnet for å overføre full 
kapasitet.

Merk: Foroverclutchen har den korteste transmisjonskjeden, og bør derfor velges der-
som man står fritt.

Både forover og reversclutchen aktiveres hydraulisk ved oljetrykk. Alle lagre, clutcher 
og tannhjul er både smurt og kjølt med olje.

2.2	Konstruksjon

Drift	av	oljepumpe
I Twin Disc marinegear er det akslen til reversclutcen som driver gerets oljepumpe med 
unntak av MG-540. Dette har 2 pumper, en drevet av foroverclutchakselen(=inngående 
aksel) og ett drevet av reversclutchakselen.

Smøring
Gearhuset tjener også som oljesump for all olje som er i gearet. Clutcher og lagre på 
forover og reversclutchakselen blir trykksmurt gjennom kanaler i akslene. Utgående 
aksel er plaske-smurt (står delvis i oljebad). Noen gearkasser anvender et smørerør for 
smøring av tannhjul og lagre.

Silfilter
Alle gearene har et silfilter plassert mellom oljesumpen og pumpen i det hydrauliske 
systemet. Hensikten er å hindre at urenheter kommer inn i pumpen. Silfiltret må renses 
ved hvert oljeskift. Se på illustrasjonene i seksjon 6.2 for å finne hvor silfiltret er plassert 
på ditt gear.
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Oljefilter
Mange av girene er utstyrt med oljefilter. Noen av girene har et ordinært oljefilter, og 
noen har en oljefilterinnsats. Oljefilterinnsatsen sitter i hydraulikk systemet mellom 
pumpens utgang og manøvreringsventilen. Skift oljefilter hver gang du skifter olje. 

2.3	Spesifikasjon

Alle Twin Discs marinegear har et identifikasjonsskilt (se eksempel i begynnelsen av 
håndboken). I tillegg til informasjon for identifisering av enheten (modell, reduksjon, se-
rienr. BOM osv) gir også identifikasjonsskiltet opplysninger om oljekapasitet (OBS Olje 
i oljekjøler og slanger er ikke medregnet), minimum oljetrykk ved marsjfart, og interval-
ler for sjekking og skifting av olje. Alle som bruker gearet er pliktige til å lese og følge 
denne informasjonen.

2.4	Anbefalt	Olje

Oljens	viskositet
Sjekk gearets smøreskilt (se eksempel foran i håndboken) for å finne ut hvilken olje-
type og viskositet som du skal anvende på gearet. Overfør informasjonen fra platen på 
gearet til den viste plate i begynnelsen av denne boken.

OBS!!!

Multiviskositetsolje (feks 15W-40W osv ) , automatgearolje (ATF o.l.) og syntetiske 
oljer er ikke godkjent for bruk i Twin Disc Marinegear. Kun SAE 30W-40W

Oljetrykk	og	temperatur

Merk:	Alle enheter har muligheter for tilkopling av oljetrykks- og temperaturmåler. Ved 
å montere måler for «hovedoljetrykk» samt temperatur vil du ha mulighet til å oppdage 
problem før de utvikler seg til større havarier.

På gearets identifikasjonsplate er det spesifisert «minimum oljentrykk ved marsjfart» 
(minimum oil pressure when cruising). Dette er «hovedolje-trykket» avlest ved normal 
arbeidstemperatur og med motoren på ca 2/3 turtall. Gearets smøreskilt gir informa-
sjon om hvilken oljeviskositet som skal brukes for den aktuelle arbeidstemperatur.

Av sikkerhetsmessige grunner anbefaler man å montere overvåking av oljetrykk og temperatur, 
helst med lydsignal
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Dersom	du	oppdager	unormalt	oljetrykk

1. Få bekreftet at målerinstrumentet er riktig (Oljetrykksmåleren kan være feil)

2. Dersom oljetrykksmåleren er feil, få målt det riktige oljetrykket og påse at dette er 
innenfor de gitte grenser før man igjen tar gearet i bruk.

3. Dersom oljetrykksmåleren er riktig, og oljetrykket er utenfor de gitte grenseverdier, 
stopp motoren og reparer feilen. Se feilsøking i seksjon 5 av denne håndboken.

Merk:Dersom feilen ikke kan repareres på stedet, og motoren må stoppes, se instruk-
sjon for tauing i seksjon 3.6. Ved tauing/seiling uten motoren igang vil propellen drive 
gearet uten at smørepumpen går. Dette kan medføre skade på gearet.

Dersom gearet må holdes i drift for å unngå skader på personer og utstyr, kjør det på så 
lavt turtall som mulig, og stopp motoren så snart dette er tilrådelig.

Oljekjøler
Oljekjøleren er nødvendig for å holde oljens temperatur i det hydrauliske systemet 
under den maksimum temperaturgrense der oljen mister sin smøreevne. Den riktige 
oljetemperauren holdes ved å la kjølevann/væske passere gjennom oljekjøleren. Kjø-
leren bør monteres slik at det er lett å koble til slangene for kjølevæske og gearolje. Se 
gearets smøreskilt (ref s. 3) for anbefalt oljeviskositet med tilhørende arbeidstemperatur. 
Pass på at ikke oljetemperaturen blir for lav.

OBS!!!

Vi anbefaler å montere tempratur- og oljetrykksmåler fordi dette gir mulighet til å 
oppdage en feil før den blir kritisk
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3.1	Manøvreringsventil

Generell	Beskrivelse
Valg av forover, nøytral og revers i et Twin Disc marinegear gjøres ved hjelp av en ma-
nøvreringventil. I de fleste gearene anvendes en mekanisk ventil med tydelig markering 
av forover, nøytral og revers (føles som et «knepp» når man drar manøvreringsarmen i 
posisjon). For endel gear er det også tilgjengelig en elektrisk manøvreringsventil. Begge 
disse ventilene har to hovedfunksjoner. Den ene er å velge mellom forover, nøytral og 
revers. Den andre er å regulere gearets «hovedoljetrykk» (clutchtrykk).

De nye MGX-girene (Quickshift) anvender en modulerende magnetventil. Denne kan 
kun styres gjennom et godkjent elektronisk fjernkontrollanlegg. Det må under ingen om-
stendighet koples 12 eller 24 volt direkte på magnetventilen. Dette vil ødelegge den.

Flesteparten av gearene har et system for progressivt innkoplingstrykk. Dette tillater at 
clutchen koples inn på et lavere oljetrykk, som progressivt øker til fullt clutchtrykk. Dette 
hindrer innkoblingsjokk, og reduserer sjokkvirkningen ved hurtige gearskift.

Advarsel!!!

Fjernkontrollsystemer som ikke sørger for at manøvreringsventilens arm når «knepp»-
punktene i forover, nøytral og revers vil ødlegge gearet (dette er den vanligste feilen  
dersom det registreres for lavt oljetrykk).

Dersom man manuelt holder manøvreringsventilens arm mellom de ved «knepp» an-
gitte gearposisjonene, vil det oppstå skade på gearet.

Advarsel!!!

Fjernkontrollsystemer for gear med elektrisk og elektronisk innkobling må være slik 
konstruert at ikke forover og revers kan kobles inn samtidig.

Drift	av	gear

Seksjon	3
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Sikkerhet
Når man foretar vedlikehold på gearet eller manøvreringsventilen, pass alltid på at 
fjernkontrollen løper lett og er riktig justert. Vær sikker på at gearets manøvreringsventil 
kommer helt inn i sine posisjoner (angitt ved «knepp»), når man manøvrerer fjernkon-
trollens gearspak.

3.2	Sjekk	før	oppstart	av	gear

Før motoren starter, sjekk følgende på gearet:

1 Sjekk at det er olje på gearet

 MERK: Denne sjekken vil vise om det er olje i gearet, men ikke at olje-
 nivået er riktig. Sjekk av olje nivå må gjøres med motoren på tomgang,   
   gearet  i nøytral og ved korrekt  arbeidstemperatur.

 MERK: Sjekking av oljenivå når gearet har stått i mer enn 8 timer kan vise  
 at gearet er overfylt. Dette kan skyldes at olje fra slanger og oljekjøler har   
 rent tilbake i gearet, og er derfor ikke feil. Start motoren og kontroller nivået  
 igjen når gearet har nådd sin arbeidstemperatur.

2. Sjekk for lekkasjer, sprekker og synlige skader.

3. Sjekk gearfestene for løse skruer, sprekker og skader. Rett opp eventuelle feil.

4. Inspiser gearets oljekjølerslanger for lekkasjer, spesielt i koplingene. Sjekk  
 også for sprekker og andre skader. Rett opp eventuelle feil.

5. Sjekk oljetemperatur og trykkmåler der slike er montert.

6. Sjekk oljetetning på inngående og utgående aksel for å se om det er tegn   
 til lekkasje. Skift eventuelle defekte deler.
 
7. Sjekk at gearets identifikasjonsskilt og smøreskilt ikke er løse eller korroderte.

MERK: Må du skifte et skilt, sørg for at all informasjonen blir overført til det nye skiltet. 
Dersom man ikke gjør dette, kan man miste verdifull informasjon, som kan vanskelig-
gjøre å få tak i reservedeler og service.
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3.3	Oppstarting

1. Sjekk at gearets manøvreringsventil er i nøytral.

2. Med en gang motoren starter, sjekk gearets oljetrykk (Det er anbefalt å   
 montere  oljetrykkssmåler). Oljetrykket bør komme i løpet av 15 sekunder.   
 Dersom intet trykk registreres, stopp motoren og finn årsaken.

3. Sjekk oljenivået på følgende måte:

 A. Kjør motoren på tomgang inntil gearets arbeidstemperatur er nådd

 B La motoren fortsatt gå på tomgang mens du sjekker oljenivået med 
  peilepinnen. Oljenivået skal være på full på peilepinnen. Hell på olje 
  (eller tapp ut) til oljestanden  er på  ”full” når motoren går på tomgang.

 C La oljen kjøle seg ned, f.eks over natten. La motoren gå på tomgang, og 
  merk av for senere bruk oljenivået for kald olje.
  Husk at hvis man foretar endringer i oljekjøleanlegget, vil dette også 
  endre oljenivået

ADVARSEL!!!

Pass på at du ikke fyller for mye olje. For mye olje kan være like skadelig som for 
lite olje.

3.4	Vanlig	drift
1. For å gi gearet maksimal levetid, bør alle gearskift fra nøytral til forover eller 
 revers foretaes ved sakte tomgang.

2.  Når man har valgt forover, nøytral eller revers på et gir med mekanisk manøv-
 reringsventil, må man forsikre seg om at girets manøvreringsarm er kommet i
  riktig posisjon (markert ved et knepp). Er man i tvil, demonter fjernstyringen og 
 prøv manuelt.

3. Hold øye med gearets oljenivå og temperatur. Sjekk informasjon om olje  
 trykk på gearets identifikasjonsskilt, og oljetype på gearets smørskilt.

 Merk: Det er ikke anbefalt å kjøre gearet i lengre tid med arbeidstemperatur
 som ligger utenfor de oppgitte. Slik drift kan medføre skader, eventuelt  havari
 på gearet.

4 Grenser for omdreiningstall ved gearskift.
 For alle gear uten MG-540 og MG-5600 anbefales det å ikke skifte gear fra  
 nøytral til forover eller revers når motoren går raskere enn 1000 o/min. 
 Anbefalt maksimum omdreiningstall for skift fra forover, over nøytral og   
 til revers er også 1000 o/min. For MG-540 er tilsvarende grense 750 o/min.  
 For MG-5600, kontakt nærmeste Twin Disc distributør.
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Merk: De ovenfor gitte grensene gjelder ved normale driftsforhold. I  nødsituasjoner er 
operatøren forventet å foreta de nødvendige tiltak for å unngå tap av liv og/eller skader

Tabell	for	maksimalt	motortutall	ved	inkobling

Modell Maksimalt innkoblingsturtall
MG340, MG360, Mg 5005A
MG5012SC, MG 5015A
MG5020SC, MG5055A

Maks 900 o/min

MG540, MG 5600 SERIEN Maks 750 o/min
MG6000 SERIEN ( Ikke MG6650)
MG6690, MG 6848 50% av motorens marsturtall

Alle andre modeller Maks 1000 o/min

NB! De oppgitte turtall er å anse for normal driftsyklus. Ved nødsfall må operatøren ta i 
bruk de virkemidler som er nødvendig for å berge liv og materiell.

3.5	 Bruk	i	skittent	og	vann	med	flytende		gjenstander

Bruk av båten i vann som inneholder flytende gjenstander som tømmerstokke, tau eller 
kabler må gjøres med forsiktighet. Motoren bør gå på tomgang for å hindre skade å pro-
pellere, gir og  drivlinjene.

Advarsel

Det å få et tau (eller lignende objekt) i propellen, eller at propellen treffer en stor 
gjenstand kan forårsake stor skade på ett marinegir. Dersom dette skjer, bør mo-
toren stoppes omgående, og en visuell inspeksjon av marinegiret utført.
Dersom man er i tvil om det er oppstått skade bør man ikke bruke giret. Følg 
da de gitte instruksene i kapitlet Sleping/bakdrift av gir. Å fortsette med et gir som er 
skadet vil medføre ytterligere skade på giret, og kan også sette skipets sikkerhet på 
spill.
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3.6	Bruk	av	slureventil

Generelt
Til de fleste gear kan det leveres en slureventil. Denne manøvreres mekanisk ved å vri 
en arm. Slureventilen gir mulighet til å regulere propellens omdreiningstall lavere enn 
den hastigheten som motorens omdreiningstall ved tomgang vil gi. Denne funksjonen er 
meget nyttig ved f.eks. dorging.

Slureventilen  fungerer  både på forover og på reversclutchen. Slureventilen reduserer 
det hydrauliske innkoblingstrykket i den clutchen som er innkoblet. Denne begynner å 
slure og derved reduseres propellens omdreiningstall.  Ved å sprøyte olje inn mellom 
lamellene dannes en oljefilm, og det er denne som overfører kreftene. Lamellene er ikke 
i mekanisk kontakt med hverandre under sluring.

Merk: Pga konstruksjonen vil enhver hydraulisk clutch ha et visst drag, selv når den 
er utkoblet. Hvor langt ned mot stillestående man kan slure er derfor avhengig av den 
øvrige motstand i propellsystemet.

	 	 Marinegear	 	 	 	 	 Maksimum	motorturtall	
	 	 	 	 	 	 	 	 ved	sluring

MG502 Serien      Opp til 42% av  mdreiningstallet ved   
       full ytelse men ikke over 1100 o/min   
       eller under 500 0/min

MG5010Serien  MG509  Det laveste av 1100 o/min eller 
MG5011Serien  MG5090A  maksimum  40% av motorens 
MG506 Serien   MG5091  omdreiningstall ved full ytelse.
MG507 Serien   MG5111 Serien    
MG5075 Serien  MG5112V    
MG5081 Serien  MG5113

MG5050 Serie   MG514C  Det laveste av 1100 o/min eller
MG5061Serie   MG5141SC   maksimum 60% av motorens 
MG5062V   MG516  omdreiningstall ved full ytelse.
MG5082   MG5170DC  
MG5085   MG518
MG(X)5114Serien  MG520    
MG(X)5135   MG5200 Serien    
MG(X)5145  

MG5301   MG540  Det laveste av 1100 o/min eller
MG5600 SERIEN  MG6650  maksimum 60% av motorens
MG6690   MG6848  omdreiningstall ved full ytelse. 

Andre     MG6000 serien 800 o/min
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Vanlig	bruk	av	sluring
Følgende prosedyre er anbefalt brukt ved innkobling og bruk av slureventil:

1. Sett  gearet i ønsket driftsposisjon (Forover eller revers).

2. Reduser motorens omdreiningstall til under maks. omdreinigstall tillatt for   
 sluring.

3. Skyv spaken for sluring ut av «sluring utkoplet» posisjonen. Denne er merket ved  
 et «knepp». Skyv spaken til ønsket hastighet. Minimum skroghastighet oppnåes  
 ved full sluring.

4. Sett båten i gir.

4. Reguler slureventilen (og hvis nødvendig motorens omdreiningstall) innen   
 de oppgitte grenser til man har oppnådd ønsket skrogfart.

Advarsel!!!

Pass på at det oppgitte maksimum slureturtall for motoren ikke overskrides. Dersom 
dette skjer vil clutchen overopphetes, og sannsynlighvis bli skadet, muligens havarere 
totalt.

Advarsel!!!

Slureventilen må stilles i posisjon «sluring utkoblet» ved manøvrering i havn eller i 
trange farvann. Dersom dette ikke gjøres, kan oljetrykket bli for lavt til at gearets clut-
cher kobler inn. Resultatet blir sen, i verste fall ingen reaksjon på gearskift, og påføl-
gende mangel av kontroll over fartøyets gangretning og fart.

Merk: Man bør ikke bruke et marinegear utrustet med slureventil som en kraft-
fordeler, dvs at gearet brukes for å kontrollere propellens omdreiningstall mens 
motoren går på et fast turtall som ved drift av pumper, generatorer osv. Gjør  man 
det, må man kontinuerlig overvåke gearets temperatur, samt påse at motor turtall 
ligger innen de gitte grenser. 

6. Utkobling av slureventil

 A Reduser motoren til tomgangsturtall. Flytt slureventilens kontrollspak  
  til posisjonen «slureventil utkoblet» (merkes med et «knepp»).

 B Gjenoppta vanlig drift. Ved gearskift fra forover til akterover skal 
  slureventilen alltid være lukket.
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Merk: Vær oppmerksom på at dersom motoren går på et omdreningstall opp mot mak-
simalt tillatt for sluring, kan plutselig bevegelser med slurespaken, spesielt mot «sluring 
utkoplet», medføre en sjokkartet forandring i propellens omdreiningstall, og økning av bå-
tens hastighet. Det er derfor anbefalt å redusere motorens hastighet før man stiller spaken 
til «sluring utkoblet»- posisjonen. Dette vil gi en mykere overgang.

Advarsel!!!

Det er viktig å være sikker på at slureventilens fjernkontroll er riktig justert.  Slure-
ventilens manøvreringsarm må være helt i posisjon utkoblet (merkes med et «knepp») 
når man går over i normal drift uten sluring. Dersom ventilen ikke er helt utkoblet når 
motorturtallet økes over de gitte grensene, vil varmegang, sannsynlighvis havari, bli re-
sultatet. Manøvreringsventilen vil også virke treg ved girskifte.

Virkemåte
Slureventilen er konstruert slik at når den åpnes, synker trykket på stemplet som klem-
mer sammen clutch-lamellene. Samtidig økes innsprøytningen av olje mellom lamellene 
slik at det dannes en tynn olje-film mellom disse. Når lamellene begynner å slure, hindrer 
denne oljefilmen at de kommer metallisk i kontakt med hverandre. Det er med andre ord 
selve oljefilmen som overfører kreftene. Det oppstår derfor ingen slitasje på lamellene når 
man slurer, fordi det er kun når slureventilen er lukket at clutchplatene er i kontakt med 
hverandre. Denne oljefilmen skaper imidlertid også et «drag» i clutchen (dette gjelder alle 
hydrauliske clutcher, ikke bare Twin Disc). Hvor langt ned man kan få omdreiningstallet til 
propellen er derfor avhengig av motstanden i propellanlegget. Her er det faktisk en fordel 
at det er litt motstand i anlegget. Det er også viktig med høy oljetemperatur for å få lave 
omdreiningstall på propellen.

Oljetemperatur
På grunn av at det er oljefilmen mellom lamellene som overfører kreftene ved sluring, er 
sluringen følsom for oljetemperaturen. Twin Disc anbefaler minimum 75°C, helst 5-10°C 
høyere, hvilket er den driftstempertur gearet bør ha selv om det ikke har slureventil. Der-
som man har problemer med å opprettholde denne minimumstemperaturen, bør man 
montere en termostat med «by-pass»-ventil på gearets oljekjøler.

Justering
Når slureventilen leveres fra Twin Disc, er den innstilt for generell sluring. Denne ligger 
innenfor den kravspesifikasjonen fabrikken har. Ventilen bør imidlertid alltid justeres til 
båten, alt etter om det er en lett båt, tung båt mm.
Denne justeringen kan foretas hos Progress dersom det foreligger tilstrekkelig opplysnin-
ger, men det beste resultatet får man dersom man tar den siste finjusteringen i båten.
Justering av slureventil er installatørens ansvar på linje med andre igangsettings-
justeringer som oppretting osv
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Begrensninger
Når slureventilen er i bruk, utvikler sluringen varme. Clutch-lamellene blir imidlertid kjølt 
ned av oljestrømmen som presses inn mellom dem for å skape oljefilmen som overfører 
kreftene. Denne oljestrømmen er imidlertid begrenset, og ettersom varmeutviklingen 
øker med motorens turtall, oppstår et kritiske turtall der oljestrømmen ikke lenger er i 
stand til å kjøle ned clutchen. Da får man varmgang, eventuelt brenner clutchen seg. 
Dette kan fort medføre dyre reparasjoner. Det er derfor viktig å sjekke at slureventilen 
er helt lukket før man øker motorens turtall ut over de turtall som er oppgitt under. Slure-
ventilen må være lukket under manøvrering (når gearet koples om).

3.7	Sleping/bakdrift	av	gear.

Med bakdrift av gear menes at gearets utgående aksel settes i rotasjon uten at motoren 
går. Dette skjer vanligvis ved tauing/seiling når motoren er stoppet og vannstrømmen 
rundt propellen får propellakslen til å rotere. Låsing av propellaksel vil forhindre bakdrift.

Situasjoner der bakdrift kan forekomme:

-Fartøyet taues
-Båter med flermotoranlegg der en eller flere motorer stoppes under fart
-Seilbåter under seil med motoren stoppet
-Fartøy som ligger fortøyet i område med kraftig strøm

De fleste Twin Disc gearkasser kan bakdrives dersom instruksjonen under følges (med 
de unntak som er beskrevet) i de oppgitte situasjoner. Fartøyets hastighet når bakdrift 
forekommer må ikke overstige båtens vanlige hastighet.

Advarsel!!!

Overskrid ikke båtens normale fart når bakdrift forekommer. Dette kan medføre skader 
på gearets interne komponenter

Følgende muligheter for bakdrift (tauing) kan anvendes for samtlige gearkasser med 
unntak av MG5202SC og DC, MG5203, MG5204 og MG5600. For disse transmisjonen 
kan man bare anvende instruksjon B og C.

A. Start motoren en gang hver 4. time, og kjør i 5 minutter i nøytral med normalt  
 oljetrykk. Pass på at gearets oljenivå ligger på fullt på peilepinnen.

B. Lås propellen for å hindre rotasjon.

C. Monter en elektrisk drevet smørepumpe i det hydrauliske smøresystemet. 
 Referer til det hydrauliske skjemaet for nærmere informasjon. Ønskes mer 
 opplysninger om pumpespesifikasjoner, kontakt nærmeste Twin Disc distributør .
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D. Dersom motoren havarerer slik at trykksmøring av gear opphører (gearet trykk- 
 smøres med oljepumpen som alltid går når motoren går), skal man tette hullet for  
 peilepinnen, og fylle gearet helt med olje. Før tauing/bakdrift, fjern olje ned til  
 peilepinnenes full-nivå. Gjenta dette hver 4. time.

3.8	Nødsituasjoner	med	manuell	manøvreringsventil	(«Come-Home»)

A		 Mekanisk	medbringer	på	havarerte	elastiske	koplinger
 Mange elastiske koplinger som anvendes på Twin Disc marinegrear har en  
 mekanisk medbringer som overfører kraften fra giret til motoren selv om det elas-
 tiske elementet i koplingen har havarert. I slike tilfeller vil fortsatt drift med høye 
 effekter medføre omfatende ødeleggelse av girets innvendige deler. Dersom den 
 elastiske koplingen svikter, returner til en sikker havn umiddelbart for reparasjon 
 eller utskifting av de defekte delene.

Advarsel
Dersom koplingen havarerer så man må bruke den  mekaniske medbringeren for å få 
båten i havn, skal man begrense motorturtallet til det laveste av maks 50% av turtallet 
ved full fart, eller maksimum 1000 o/min for å unngå skade på girets innvendige kom-
ponenter.

B		 ”Come	home”-skruer
Generelt
Endel Twin Disc marinegear er utrustet med såkalte «Come-Home» skruer. 
Disse kan skrues til og mekanisk låse clutchen i innkoblet tilstand dersom det 
skulle oppstå feil i gearets hydrauliske anlegg.

«Come-Home» skruene er primært beregnet for bruk i fartøyer med en motor der 
muligheten for framdrift faller bort dersom gearets hydrauliske anlegg svikter. I 
fartøyer med flere motorer bør fartøyet manøvreres med den fungerende mas-
kinkraft. Referer til kapittel 3.6 for bakdrift av  gear.

Advarsel!!!

Dersom det hydrauliske anlegget svikter, vil bruk av come-home skruer gjøre at gea-
ret  kan anvendes, men trykksmøring er falt ut. Dette kan medføre skade på gearet. 
Unngå bruk av «Come-Home» skruer dersom det forefinnes andre alternativer for å få 
fartøyet tilbake til land.

Situasjoner der «Come-Home» skruene anvendes kan være:

- Havari på hydraulisk pumpe eller drift av denne 
- Tap av olje
- Havari på clutchens innkoplingsstempel
- Brukne, slitte eller sprukne tetningsringer på clutch eller clutchaksel
- Feil ved manøvreringsventilen
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Hvilke	gear	har	«Come-Home»	skruer
Tabellen viser hvilke gear som for tiden er utrustet med «Come-Home» skruer, antallet 
skruer og hvilket verktøy som må brukes for å skru dem til.

Girmodell	 Antall	”Come	Home”	skruer Nødvendig	verktøy
MG-509*
MG-514C*
MG-514 CP*
MG-514M*
MG-516*
MG-5161*
MG-5202*

MG-521
MG-527
MG530
MG-530M
MG-540

2
4
4
4
4
4
4

3
3
4
4
4

Skrutrekker
3/16” pipenøkkel
3/16” pipenøkkel
3/16” pipenøkkel
3/16” pipenøkkel
3/16” pipenøkkel
3/16” eller 5mm pipenøkkel 

½” 12 punkts pipenøkkel
½” 12 punkts pipenøkkel
5/16” pipenøkkel
5/16” pipenøkkel
5/16” pipenøkkel

 
3.	Bruk	av	«Come-Home»	skruer	

1.  Slå av motoren
Advarsel!!!

Fjern motorens tenningsnøkkel og ta alle nødvendige forholdsregler slik at motorens 
selvstarter ikke kan brukes ved en feiltagelse. Dersom dette ikke gjøres, vil forsøk på 
å starte motoren sannsynlighvis medføre person- og materiellskade

2. Lås gearets utgående aksel slik at det ikke kan rotere.

3. I manifolden på baksiden av gearet er det to pluggede hull. Gjennom disse får  
 man adkomst til «Come-Home» skruene. Lokaliser hullene og fjern pluggene.

Advarsel!!!
Når «Come-Home» skruene anvendes, må man påse følgende:

1. Aldri koble inn begge clutchene samtidig. Dette vil låse gearet, og hindre opp
          start av motor. Det kan også medføre havari på gearet

2. Finn frem til hvilken clutch som anvendes som foroverclutchen. Dersom man  
 kobler inn feil clutch kan dette medføre tap av tid, som igjen kan sette fartøy og  
 manskap i fare.

 De fleste en-motors fartøyer  er utrustet med en standard venstregående motor.  
 Det vanligste er å la kraften bli overført via foroverclutchen, dvs at propellakslens  
 dreieretning er motsatt av motorens. Tabellen under vil vise hvilken clutch som  
 skal kobles inn for forover ved følgende forhold.
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Gear	med	«Come-Home»	
skruer

Propellakselens
rotasjonsretning

Clutch	som	skal		
kobles	inn

Alle utenom MG540 
MG540
Alle unntatt MG540 
MG540

Motsatt motorretning
Motsatt motorretning
Motorretning
Motorretning

*Foroverclutch
Reversclutch
Reversclutch
*Foroverclutch 

*Foroverclutchen sitter på inngående aksel

De fleste gear med «Come-Home» skruer har 4 stk skruer som man kan nå gjennom  
2 stk pluggede hull. Ved å fjerne adkomstpluggene får man tilgang til «Come-  
Home» skruene. Dvs at to skruer kan trekkes til samtidig. Deretter må clutchhuset  
roteres for å få tilgang til de andre to skruene. Unntak er som følger: MG521 og   
MG527 er utrustet med 3 skruer, og kun på foroverclutchen. Disse skruene er til  
gjengelige gjennom 3 adkomsthull i manifolden. I disse gearene kan med andre ord  
alle 3 «Come-Home» skruene trekkes til uten å rotere clutchhuset. Dette gjelder   
også for MG-509 som har 2 «Come-Home» skruer for hver clutch, og 2 pluggede  
hull for adkomst til disse.

4. Bruk en lommelykt for å se gjennom plugghullet. For de fleste gear må man  
 sakte dra motoren rundt for å få «Come-Home» skruene til å stemme med 
 hullene. MG-514C og MG530 krever at man drar propellakslen rundt isteden for  
 motoren.

Merk: Framgangsmåte for å rotere motoren rundt for å få «Come-Home» skruene  
 riktig plassert vil variere avhengig av motor og installert tilleggsutstyr. Det   
 er imidlertid nødvendig å kunne rotere gearets clutchhus og stanse det i riktig  
 posisjon. Man kan bruke selvstarteren dersom det taes nødvendige sikkerhets-
 foranstaltninger. Om mulig er det beste å manuelt vri motorens veivaksel på  
 fronten av motoren (etter å ha åpnet for motorens kompresjon)

5. Bruk det verktøy som er spesifisert for ditt gear, og trekk til (dreieretning med  
 klokken) vekselvis på hver side de tilgjengelige «Come-Home» skruene. Trekk  
 dem så langt de går.

Advarsel!!!
Vær nøye med å trekke vekselvis slik at clutchstempelet ikke kommer på skrå og kiler 
seg. Dette kan medføre at man ikke får klemt sammen clutchlamellene tilstrekkelig, 
slik at clutchen kobles inn.

6. Frigjør propellakselen

Merk: punkt 7-10 gjelder alle gear utenom MG-521,MG 527 og MG 509. For disse 
gearene kan man gå direkte til punkt 11.

7.  Bruk framgangsmåten i punkt 4 for å dra motoren over slik at de to neste «Come- 
 Home» skruene kommer i posisjon

8. Lås propellakslen igjen for å hindre at utgående aksel roterer.
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Advarsel!!!

Dersom man ikke låser utgående aksel, kan den begynne å rotere p.g.a. at bølger og 
strøm påvirker propellen. Med to «Come-home» skruer låst kan en slik rotasjon med-
føre at clutchuset med aksel samt veivaksel også roterer, med påfølgende skade på 
mannesker og materiell. 

9. Trekk til de to siste «Come-Home» skruene vekselvis så langt de går.

10. Frigjør gearets utgående aksel.

11. Skru inn pluggene i hulene igjen.

12. Dersom pumpen har sviktet slik at gearets trykksmøring ikke fungerer, bør man   
           kople til en hjelpepumpe for smøreoljen dersom dette er mulig. Er dette ikke 
 mulig, bør man plugge hullet til peilepinnen, og fylle gearet helt opp med olje.   
 Tøm deretter ut olje slik at nivået blir liggende på «full» på peilepinnen. Gjenta   
 dette hver 4. time.

Advarsel!!!

Etter at man mekanisk har koblet inn en clutch med «Come-Home» skruene, må ikke 
motoren startes før man har forsikret seg om at gearet får tilstrekkelig smøring. Der-
som gearet brukes uten tilstrekkelig smøring, vil dette medføre varmgang og havari på 
lagre og tannhjul, hvilket igjen kan sette fartøy, mannskap og andre i området i fare.

13. Start opp motoren.
Advarsel!!!

Når «Come-Home» skruene er i bruk, er clutchen mekanisk innkoblet. Gearet kan 
derfor ikke settes i nøytral eller revers. Av den grunn må motoren stanses, og fartøyet 
taues i havner og trange farvann. Dersom man unnlater dette, kan man sette fartøy, 
mannskap og andre i området i fare
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3.9	Nødstopp	med	elektrisk	manøvreringsventil

Få klarhet i vilken manøvreringsventil du har.

Hvis det oppstår problemer med det elektriske anlegget, kan den elektriske manøvre-
ringsventilen overstyres på følgende måte:

 A. Stopp motoren.
Advarsel!!!

Når «Come-Home» pluggen  er i bruk kan ikke gearet settes i nøytral eller revers. 

Motoren må derfor stanses, og fartøyet taues i havner og trange farvann. Dersom man 
unnlater dette, kan man sette fartøy, mannskap og andre i området i fare.

 B. Se hvilken av typene elektrisk manøvreringsventil du har ut fra bildene   
 under og på neste side.

 C. Gå til følgende instruksjoner:

   Type	1	-	Elektrisk	manøvreringsventil	med	tvangsstyringsknapp.
   Type	2	-	Elektrisk	manøvreringsventil	med	tvangskjøringsplugg
	 	 	 Type	3	-	Elektrisk	manøvreringsventil	med	tvangstyring	med	hendel
	 	 	 Type	4	-	Manual	retningskontrollventil  
 

Advarsel!!!
Når nødstyringen er innkoblet vil gearet være innkoblet mens motoren er i gang. Hvis 
fartøyet går i gal retning, må motoren stoppes. Monter deretter den fjernede soleno-
iden, og gjenta punktene ovenfor.

 E. Sett tvangsstyringspluggeni hullet til den fjernede solenoiden

Type	1	Elektrisk	manøvreringsventil	med	tvangsstyringsknapp.

Ta av kappen Press knappen ned og vri 
mot klokken slik at knappen 
spretter opp
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Type	2	Elektrisk	manøvreringsventil	med	tvangskjøringsplugg

Manuel tvangskjøringslugg 
brukes istede for solenoide 
                                             Revers clutch solenoide

      Forover clutc 
      solenoide

Type	3	Elektrisk	manøvreringsventil	med	tvangstyring	med	hendel
      	Posisjon	ved	elektrisk	manøvrering
    1. Trykk hendlen inn
    2.  Roter hendlen med klokken

  Manuell kontroll
  1. Roter hendlen mot klokken
  2. Trekk hendlen ut

                                     Port A hendel posisjon

                                     Port B hendel posijon

Type	4	Manual	retningskontrollventil

	Låsering
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3.8.1		Type	1	Elektrisk	manøvreringsventil	med	tvangsstyrings	knapp

For å aktivisere dette systemet:

 A Fjern kappen  2(fig 3) over den valgte knappen. 

 B Press knappen ned 3 (fig 4), og vri den mot klokken. 

3.9.2	Type	2	Elektrisk	manøvreringsventil	med	tvangsstyringsplugg

Se tegning Type 2 for referanser i denne forklaringen

 A Lokaliser og ta ut tvangsstyringspluggene, slik at de er klare til bruk i  
  punkt C. Disse kan sitte på forskjellige steder fra gear til gear.  

 B. Få klarhet i hvilken av clutchene det er mest hensiktsmessig å ha koblet 
                      inn (Forover eller revers). Fjern deretter den valgte solenoid.

 C. Sett inn  tvangsstyringspluggen i hullet til den fjernede solenoiden.
 

Advarsel!!!

Gearet vil nå være innkoblet mens motoren er i gang. Hvis fartøyet går i gal retning, må 
motoren stoppes. Monter deretter den fjernede solenoiden, og gjenta punktene ovenfor.

 D. Sett solenoiden i hullet til den fjernede  tvangsstyringspluggen, slik at  
  denne ikke blir ødelagt eller gått tapt.

3.9.3	Type	3	Elektrisk	manøvreringsventil	med	tvangsstyringshendel

Manøvreringsventilen har en hendel som kan settes direkte i manuell innkoblings- posi-
sjon. Ved feil eller tap av elektrisk kontroll kan giret derfor manuelt kobles inn. 

 A. Roter hendelen til nøytral (mot klokken) og trekk hendelen til deg (se figur  
  Type )

 B. Roter hendelen forover eller bakover for å koble inn giret.
  NB! Noen installasjoner kan ha ekstra manøvreringshendler for å 
  manøvrere giret i slike situasjoner. Det er viktig at hendelen kobles helt  
  inn. En delvis innkobling kan skade clutchene.

 C. Når feilen i det elektroniske systemet er rettet, må handelen settes 
  tilbake i elektrisk kontroll modus.
   - Sett hendelen i neutral
   - Press hendelen inn. NB! Det kan være vanskelig å gjøre dette  
     hvis  motoren går. Slå derfor av motoren
   - Lås innkoblingen ved å vri hendelen med klokken.
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3.8.4	Type	4	Elektronisk	manøvreringsventil	med	retningskontroll

Fjern låsepinen (Se type 4) og press knappen inn for å koble til clutch A, eller trekk 
knappen ut for å koble til clutch B. I senter stillingen vil giret stå i neutral. Innkoblingen 
må kun finne sted på tomgangsturtall.

Advarsel!!!

Montering	av	tilleggsutstyr
Det finnes en rekke tilleggsutstyr til Twin DIsc marinegir som slureventiler, kraftut-
tak, elektriske manøvreringsventiler mm. De fleste av disse kan både  leveres fabrik-
ksmonterte og leveres som sett for ettermontering. Vi gjør imidlertid oppmerksom på 
at ettermontering av slikt utstyr krever spesialkompetanse, og bør ikke utføres verk-
steder som ikke innehar slik. En feilmontering av slikt utstyr kan i verste fall medføre 
totalhavari av giret.  Er giret i garantiperioden, vil en slik modifikasjon av giret medføre 
at garantien faller bort dersom dersom den ikke er utført av godkjent verksted av dis-
tributøren (Progress Ingeniørfirma AS)
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4.1	Generelt	vedlikehold

Merk:	I appendix seksjon 6 finnes en tabell over hvilke typer vedlikehold  som skal ut-
føres ved forskjellige  tidsintervaller.

A.	Sjekk	av	oljenivå
Oljenivået skal sjekkes daglig eller hver 10. time. Oljenivået sjekkes mens motoren går 
på lav tomgang, og gearet er i nøytral. Gearets oljetemperatur skal være den normale 
arbeidstemperaturen. Se seksjon 3.3 Oppstarting.

B.	Smøring
Dersom gearet ditt har smørenippel for fettsmøring, smøres tetningene på utgående 
side med vannpumpefett gjennom smørenipplen. Se illustrasjonen i kapittel 6.2 for å 
finne ut hvor fettnipplen er plassert. Tetningene skal smøres hver 100. time.

Merk: Det beste fettet vil være fett med lithiumsåpe, NLGI konsistens #2 for komponen-
temperaturer over 20°C.

C.	Intervaller	for	olje-	og	filterskift.
Når gearet er nytt, skal filter og olje skiftes første gang etter 50 timer. Deretter skal olje 
og filter skiftes hver 1000. time, eller oftere om forholdene tilsier dette.

Dersom gearet er reparert, sjekk oljesilen etter 8 timers drift. Se etter tråder fra filler, 
papir og andre urenheter fra rengjøringen av gearet. Se også etter spon og metallbiter, 
spesielt dersom gearet har hatt et problem som kan resultere i slike (dersom gearet 
har filterpatron, må denne normalt skjæres i to for å kunne inspiseres). Dersom filtret er 
rent, monter ny filterpatron og skift olje og filter etter 1000 timers drift. Dersom filtret er 
skittent, skift det og inspiser det igjen etter 8 timer. Fortsett med dette til oljen er ren, og 
så skift filtret etter 1000 timers drift, eller oftere dersom forholdene tilsier det.

Advarsel!!!

Dersom det oppstår situasjoner der det kommer forurensninger inn i det hydrauliske 
systemet, må oljekjøler og alle slanger renses meget nøye, Dersom oljekjøleren ikke 
kan demonteres, eller man  ikke kan forsikre seg om at den er helt tom for urenheter, 
bør den skiftes.Utilstrekkelig rengjøring kan medføre havari.

Vedlikehold

Seksjon	4
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Tømming	av	olje
Gearet tømmes ved at gearets bunnplugg (med «0»-ring) skrues ut. Se forøvrig illus-
trasjon i seksjon 6.2 eller verkstedhåndboken (tilleggsutstyr) for nærmere lokalisering av 
pluggen.

MERK:	Sørg for at den brukte oljen blir samlet opp og behandlet i henhold til de gjeldende  
regler. Ta nødvendige forholdsregler for å  unngå oljesøl og forurensning av naturen.

Påfylling	av	olje
1. Fjern lufteventilen eller oljepåfyllingspluggen på oversiden av gearet.

2. Fyll på ny olje gjennom påfyllingsåpningen. Bruk den anbefalte oljen, og ta nød- 
 vendige forholdsregler for å unngå at man får forurensninger i oljen (se gearets  
 smøreskilt for tilleggsinformasjon om oljen)

D.	Oljevolum
Se smøreoljeplaten. Det oppgitte volum er kun innvendig volum i gearet. Olje til å fyIle 
slanger og oljekjøler er IKKE inkludert.

E.	Sjekk	av	oljekjøler
Oljekjøler for saltvann levert av Twin Disc har zink-anoder montert på inngående og 
utgående side. Disse anodene må sjekkes med intervaller på 30- 90 dager avhengig av 
sjøforholdene, surhetsgraden osv. Dersom mer enn halvparten av anoden er korrodert 
bort, må den erstattes med en ny for å opprettholde full beskyttelse.

Dersom korrosjonen er uforholdsmessig stor, er dette normalt et tegn på elektrolyse. 
Man bør da foreta en omfattende inspeksjon for å finne årsaken til dette. Normalt vil det 
skyldes en kortsluttet elektrisk  sløyfe eller en jordingsfeil. Feilen må rettes snarest for 
å unngå hyppige skift av zink-anode. Dersom anodene er korrodert med et fremmed 
materiale, bør de renses med stålbørste.

F.	Silfilter
Ta ut silfiltret og rens det hver gang olje skiftes, eller oftere om forholdene tilsier dette. 
Se illustrasjonen i seksjon 6.2 for lokalisering av silfilter.

G.	Elastisk	svinghjulskobling
Sørg for at ventilasjonshullene i svinghjulshuset er åpne slik at tilstrekkelig luftmengde 
kan strømme og kjøle koplingen. Dersom ikke lufttilførslen er tilstrekkelig, vil koplingens 
levetid reduseres. Normal lufttemperatur bør være mellom -6°C og 82°C.

Dersom det er mulig, bør koplingen inspiseres etter de første 100 timene, og deretter 
det første av hver 2000. driftstime, eller hver 6. måned. Torsjonssvingninger, forringelse 
ved urenheter (olje), ultrafiolett bestråling eller for stort moment kan forårsake sprekker 
eller andre tegn på overbelastning i overflaten av koplingens gummimembran. Dette vil 
eventuelt påvirke levetiden for koplingen.
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Ved begrenset mulighet  for inspeksjon av svinghjulskoplingen, kan inspeksjon bare 
være mulig ved motoroverhaling eller når giret er demontert. I så fall, vær nøye med å 
sjekke ventilasjonshullene i svinghjulshuset. Dersom koplingen av en eller annen grunn 
er i ferd med å havarere, kan dette ofte oppdages ved ansamling av avfall i ventilasjons-
hullene. Oppdages dette, bør man inspisere for å finne grunnen.

H   Inspeksjon og erstatning av lagre
 Ved alle overhalinger av motoren bør girets lagre inspiseres, og nye monteres  
 om nødvendig.

I Overhalingsintervaller
 Det anbefales at giret overhales hver gang motoren overhales.

4.2	Sveising

Sveising i båt kan ødelegge både marinegir og elektronisk fjernkontroll om ikke 
riktige prosedyrer følges
 
Elektronisk	fjernkontroll
Før sveising må alle kontakter fjernes fra kontrollboksen i Twin Discs elektroniske fjern-
styringsanlegg. 

Marinegir
Twin Disc Marinegir kan bli skadet av elektrisk pitting på lagrene dersom giret ikke er 
tilstrekkelig jordet.
Før sveising må derfor giret jordes tilstrekkelig med jordingen plassert så nærme svei-
sestedet som mulig. MAN MÅ UNDER INGEN OMSTENDIGHET SVEISE PÅ SELVE 
GIRET.

4.3	Lagring

Dersom man ønsker å lagre et Twin Disc gear, eller en båt utrustet med Twin Disc gear, 
bør man følge nedenforstående instruksjon for å unngå at det oppstår skade på gearet.

A.	Korttidslagring
Gear som er montert på en motor som kan kjøres (dvs båt på vannet).

1. Dersom der er mulig, legg båten slik at den er minst mulig utsatt for vær og vind.

2. Før opplaget, tøm ut oljen og fyll med ny olje av anbefalt type opp til maksimums 
 nivået på peilepinnen. Dersom det er behov, skift også filtret. Etter at olje og filter  
 er skiftet, kjør motoren til man oppnår driftstemperatur, og sett gearet i både  
 forover og revers. Stans motoren.

3. Bruk kun anbefalt olje til å opprettholde oljenivået. Bruk ikke
 preserveringsolje.
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4. Sjekk oljenivået minimum hver 3. måned. Start motoren og kjør på ca 1000 o/min  
 til oljen når sin arbeidstemperatur. Kjør deretter motoren i minst 5 minutter, og  
 sett den i både forover og revers før man stopper motoren.

5. Om nødvendig, skift filter og olje før båten igjen taes i drift.

6. Sjekk tilstanden på eventuelle sinkanoder.

B.	Langtidslagring	(mer	enn	ett	år)
Gear montert i båter der motoren ikke kan kjøres.

1. Bruk vanlig anbefalt olje for følgende rutine:
 En gang årlig skal man fjerne peilepinnen og tette pinnens hull. Deretter skal  
 man fylle gearet helt opp med olje. Vri utgående aksel rundt minst 5 ganger. Tøm  
 så gearet delvis for olje, monter peilepinnen og juster oljenivået til max-merket på  
 pinnen.

2. Forsegle lufteventilen, peilepinnens hull og alle andre åpninger med vanntett  
 tape.

3. Sett inn utsatte komponenter med fett slik at de ikke ruster .

4. Vri utgående aksel 4-5 ganger hver 3. måned.

5. Sett en merkelapp på gearet som viser hvilken dato det ble satt til lagring, og  
 hvilke  lagringsrutiner som er utført opp til dato.

6. Når gearet igjen skal taes i drift skal man gjøre følgende:

 a. Fjern den vanntette tapen fra de punktene som ble forseglet under
  pkt. B. ovenfor.

 b. Tøm ut oljen og ta av oljefiltret.

 c. Monter nytt oljefilter og fyll opp ny olje i henhold til de rutiner som er  
  angitt for oljepåfylling (pkt 3.2 og 3.3).
 
 d. Bytt eventuelle sinkanoder 

C.	Lagring	av	oljekjøler
Når man lagrer oljekjøleren, må man forsikre seg om at den er tom for vann. Man bør 
forsegle både vann- og oljetilslutningsstusser.
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Feilsøkning	MG-serien

Seksjon	5-1

Den påfølgende tabell er ment som en rettledning for å finne frem til årsaken til mulige 
problem på MG-serien, og hvordan disse kan rettes.

Gearet er endel av et komplett framdriftssystem. Problemer med andre deler av systemet 
som motor, propellaksel, propell osv kan forårsake at det oppstår feil i gearet. Det er der-
for viktig å ta hensyn til hele framdrifts-systemet når man forsøker å finne frem til feil.

Merk. Det er 3 feilsøkningstabeller ved følgende seksjoner:
Feilsøkning for MG serie marinegir seksjon 5.1
Feilsøkning for MGX serie marinegir seksjon 5.2
Feilsøkning for MGX serie marinegir med LED seksjon 5.3

MG-SERIE
	 Feil	 	 	 	 Grunn	 	 	 	 Utbedring

Lavt hovedoljenykk  Delvis tett silfilter   Ta ut silfiltret og rens det

    Feil justert fjernkontroll   Juster fjernkontrollen slik 
         manøvreringsventilens arm  
         går helt inn i posisjonene   
         merket med «knepp»

    Stemplet i trykk-   Demonter manøvrerings- 
    reguleringsventilen   ventilen og rens stemplet
    har satt seg fast

    Slitte eller brukne   Ta av manifolden og 
    stempelringstetninger  inspiser stempelringene.
    på clutch-akslene   Skift defekte ringer

    Skade eller slitasje    Erstatt den skadede eller 
    på oljepumpen   slitte pumpen (Pumpen kan  
         ikke repareres)

    Tett strupehull for    Fjern dekslet bak platen   
              med progressiv    strupehullet. Rens hullet og 
    trykkøkning    monter 
     
    Trykkventilen er ikke  Shim opp trykkventilen  
    riktig justert    slik at man når det    
         spesifiserte oljetrykket 
    ved tomgang    ved tomgang
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	 Feil	 	 	 	 Grunn	 	 	 	 Utbedring

    Motoren har for lavt   Juster motorens     
    omdreiningstall   omdreiningstall   
 
Oljetrykk mangler   Silfiltret er tett   Rens silfiltret
helt, eller er meget lavt
    Lavt oljenivå    Sjekk oljenivået, og   
         juster det til riktig nivå

    Luftlekkasje på sugesiden   Reparer lekkasjen
    av oljepumpen
 
    Brudd på driften av pumpen Demonter pumpen og 
         reparer feilen

    Oljetrykksventilen har satt   Demonter, rens, reparer 
    seg fast i åpen posisjon  eventuell skade

    Defekt oljepumpe   Skift oljepumpen
     
    Lekkasje i oljekjøler har   Skift oljekjøleren
    medført at oljen er blitt tømt
    overbord

Høyt hovedoljetrykk  Oljetrykksventilen har   Demonter og rens ventilen
    satt seg fast
 
    Feil type olje    Skift til den anbefalte oljen

Høy temperatur  Feil oljenivå (høyt eller lavt) Juster oljenivået     
  
    Feil på oljekjøler   Inspiser oljekjøleren, reparer  
         eller skift den

    Blokkering i oljekjøler  Finn feilen og reparer eller 
    eller slanger som hindrer  skift
    enten vann eller oljestrøm

    Clutchen slurer   Sjekk oljetrykket til clutchen.
         Dersom trykket er normalt,
         demonter clutchen, reparer  
          og monter den igjen. Er det  
         motert slureventil,  sjekk at  
         den er lukket

    Lagerhavari    Gearet må overhales
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	 Feil	 	 	 	 Grunn	 	 	 	 Utbedring

    Luftlekkasje på pumpens   Finn lekkasjepunktet og 
    sugeside    reparer

Uvanlig høyt støynivå Lagerhavari    Gearet må overhales

    Inngående kobling er slitt  Demonter gearet fra   
    eller skadet    motoren. Reparer eller   
         skift ut den  defekte koblin- 
         gen
           
    Tannhjulsklapring når  Øk omdreiningsturtallet   
    motoren går på tomgang  ved tomgang
     
    Slitt eller ødelagt kopling  Demonter giret og monter
    mellom motor og gir   ny kobling

    Torsjonssvingningsproblemer Velg riktig kobling for de   
         eksisterende  
         torsjonssvingningene
    Tannhjulene er slitte eller   Gearet må overhales  
    skadede

    Opprettingsfeil   Sjekk gearet og motorens   
         oppretting i forhold til   
         propellakselflens. Juster   
         om nødvendig

    Skadet propell   Skift eller reparer    
         propellen. Propellskade   
         kan medføre skade på   
         gearet dersom den ikke   
         repareres

    Motoren går ujevnt   Reparer/juster motoren

Ingen nøytal, dvs at  Clutchplatene har brent seg Demonter clutchen. Gearet 
gearet kobler ikke ut,  sammen     må overhales
båten fortsetter å gå  
    Fjernkontrollen er ikke riktig  Sjekk at manøvrerings  
    justert     ventilens arm  kommer   
         i riktig posisjon merket   
         med et «knepp». Juster   
         fjernkontrollen

    Slitte tetningsringer   Sjekk clutcholjetrykket. Om  
         nødvendig skift ut    
         tetningsringene
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Hard innkopling

Lavt oljetrykk

 Feil	 	 	 	 					Grunn	 	 	 	 Utbedring	  
 

Reguleringsstemplet for pro-
gressivt innkoplingstrykk
har satt seg fast

Dreneringskulen i strupehulls-
platen for progressiv trykkøk-
ning tetter ikke ordentlig

Motorens omdreiningstall er 
for høyt

Feil justert fjernkontroll

Pumpens ytelse er for lav

Pumpens silfilter er tett

Luftlekkasje på pumpens 
sugeside

Regulatoren for smøreolje-
trykket har satt seg fast

Brudd på stempelringene

Oljenivået i gearet er for høyt.

Feil oljetype

Demonter manøvrerings- 
ventil. Rens delene. Skift ut 
defekte deler 

Fjern dekslet over platen, og 
ta ut strupehullsplaten. Er-
statt defekte deler 

 Reduser motorens hastig-
het.

Sjekk at ikke feil justert fjern-
kontroll øker motorens om-
dreiningsstall før gearskifte

Skift pumpen

Demonter silfiltret, rens det 
og monter det tilbake

Inspiser sugeledningen og 
finn grunnen tillekkasjen

Demonter, rens, eventuelt
skift defekte deler, og monter 
sammen igjen

Skift ut de defekte stempel- 
ringene.
Juster til riktig oljenivå

Tøm ut all olje og fyllopp 
med riktig

Olje kommer ut av
lufteventilen

Når det gjelder service og feilsøking, reparasjoner og reservedeler kontakt  din TwinDisc 
distributør Progress Ingeneniørfirma AS. Tlf 22027900
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Feilsøkning	MGX-serien

Seksjon	5-2
Den påfølgende tabell er ment som en rettledning for å finne frem til årsaken til mulige 
problem for MGX-serien, og hvordan disse kan rettes.

Gearet er endel av et komplett framdriftssystem. Problemer med andre deler av systemet 
som motor, propellaksel, propell osv kan forårsake at det oppstår feil i gearet. Det er der-
for viktig å ta hensyn til hele framdrifts-systemet når man forsøker å finne frem til feil.

MGX-SERIE
	 Feil	 	 	 	 Grunn	 	 	 	 Ubedring

Lavt hovedoljenykk  Delvis tett silfilter   Ta ut silfiltret og rens det

    Stemplet i trykk-   Demonter manøvrerings- 
    reguleringsventilen   ventilen og rens stemplet
    har satt seg fast

    Tett oljefilter i hovedventil      Skift eller rens oljefilteret i 
         manøvreringsventilen og 
         hovedfilteret.

    Slitte eller brukne      Ta av manifolden og 
    stempelringstetninger  inspiser stempelringene.  
    på clutch-akslene   Skift defekte ringer

    Skade eller slitasje    Erstatt den skadede eller 
    på oljepumpen   slitte pumpen (Pumpen kan  
         ikke repareres)
    
    Motoren har for lavt   Juster motorens     
    omdreiningstall   omdreiningstall    
              ved tomgang    ved tomgang

Oljetrykk mangler   Silfiltret er tett   Rens silfiltret
         helt, eller er meget lavt

    Lavt oljenivå    Sjekk oljenivået, og   
         juster det til riktig nivå

    Luftlekkasje på sugesiden  Reparer lekkasjen
    av oljepumpen
 
    Brudd på driften av pumpen Demonter pumpen og 
         reparer feilen
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	 Feil	 	 	 	 Grunn	 	 	 	 Utbedring

    Oljetrykksventilen har satt   Demonter, rens, reparer 
    seg fast i åpen posisjon  eventuell skade

    Defekt oljepumpe   Skift oljepumpen
     
    Lekkasje i oljekjøler har   Skift oljekjøleren
    medført at oljen er blitt tømt
    overbord

Høyt hovedoljetrykk  Pilot relief valve ute av   Juster Pilot relief valven, 
    posisjon.    eller erstatt denne.
 
    Skadet eller manglende  Skift orfice plate    
    orfice plate.    

Høy temperatur  Feil oljenivå (for høyt eller  Juster oljenivået til det 
    for lavt)    riktige.
      
    Feil på oljekjøler   Inspiser oljekjøleren, reparer  
         eller skift den

    Blokkering i olje-   Finn feilen og reparer eller 
    kjøler eller slanger som   skift
    hindrer enten vann eller 
    oljestrøm

    Clutchen slurer   Sjekk oljetrykket til clutchen.
         Dersom trykket er normalt,
         demonter clutchen, reparer 
          og monter den igjen. Er det  
         montert slureventil,  sjekk at  
         den er lukket

    Lagerhavari    Gearet må overhales

    Luftlekkasje på pumpens   Finn lekkasjepunktet og 
    sugeside    reparer

    Control valve ødelagt  Reparer eller bytt control   
          valve

Uvanlig høyt støynivå Lagerhavari    Gearet må overhales

    Inngående kobling er slitt  Demonter gearet fra   
    eller skadet    motoren. Reparer eller skift  
         ut den defekte koblingen
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	 Feil	 	 	 	 Grunn	 	 	 	 Utbedring

    Tannhjulsklapring    Øk omdreiningsturtallet  
    når motoren går på    ved tomgang. En annen  
    tomgang    kobling kan fjerne 
         problemet
     
    Tannhjulene er slitte eller   Gearet må overhales 
    skadede

    Slitt eller ødelagt kopling  Demonter giret og monter
    mellom motor og gir   ny kobling

    Torsjonssvingningsproblemer Velg riktig kobling for de  
         eksisterende  
         torsjonssvingningene 

    Opprettingsfeil   Sjekk gearet og motorens  
         oppretting i forhold til  
         propellakselflens. Juster  
         om nødvendig

    Skadet propell   Skift eller reparer   
         propellen. Propellskade  
         kan medføre skade på  
         gearet dersom den ikke  
         repareres og juster

    Motoren går ujevnt   Raparer motoren

Ingen nøytal, dvs at  Clutchplatene har brent seg Demonter clutchen. 
gearet kobler ikke ut,  sammen     Gearet må overhales
båten fortsetter å gå  
    Clutchen mangler trykk  Bytt proporsjonal ventilen
     
    Feil i proporsjonalventilen  Bytt proporsjonalventilen

    Feil på oljetempratursensoren Bytt oljetempratursensor

    Profilgeneratoren er ute av  Juster eller bytt profil-
    stilling     generatoren 
    
Lavt oljetrykk   Pumpens ytelse er for lav  Skift pumpen

    Pumpens silfilter er tett  Demonter silfiltret, rens det  
         og monter det tilbake

    Luftlekkasje på pumpens   Inspiser sugeledningen og 
    sugeside    finn grunnen tillekkasjen
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	 Feil	 	 	 	 Grunn	 	 	 	 Utbedring	  
 

Regulatoren for smøreolje-
trykket har satt seg fast

Brudd på stempelringene

Oljenivået i gearet er for høyt.

Feil oljetype

Lavt hovedtrykk

Defekt proportional ventil

Lav spenning i profil genera-
toren

Demonter, rens, eventuelt
skift defekte deler, og monter 
sammen igjen

Skift ut de defekte stempel- 
ringene.
Juster til riktig oljenivå

Tøm ut all olje og fyll opp 
med riktig

Se del om lavt hovedolje-
trykk

Bytt proporsjonalventil

Kontroller at ledlysene er 
klare

Olje kommer ut av
lufteventilen

Lavt clutchtrykk 

Når det gjelder service og feilsøking, reparasjoner og reservedeler kontakt  din TwinDisc 
distributør Progress Ingeneniørfirma AS. Tlf 22027900

MGX-SERIE	MED	LED
Status	på	lys Gir	med	Profilgenerator	

(uten	sluring)
Gir	med	E-troll	elektronisk	
sluring

Grønn lampe er på 
(lyser kun når en av 
clutchene er innkoplet, 
ikke i nøytral

Rødt lys på

Et rødt lys blinker

Begge de røde lysene 
blinker samtidig

Begge de røde lysene 
blinker annen hver gang

Strømstyrken er større enn 9 
volt

En av ventilene er i innkoplet

Brudd i en ventilkrets som er i 
bruk

Skal ikke forekomme

Skal ikke forekomme

Strømstyrken er større enn 9 
volt

En av ventilene er i innkoplet

Brudd i en ventilkrets som er 
i bruk, eller en krets er kort-
sluttet, eller lav strømstyrke på 
magnetventilen.

Etter å ha gått til sluring fra 
nøytral med både volt og 
strømsignaler tilstede, eller 
strøm er begge solenoidenes 
brytere samtidig.

Enten ett eller begge sig-
nalene fra trutallsmålerne 
mangler.
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6.1	Tilleggsutstyr

Det er tilgjengelig endel tilleggsutstyr som kan brukes på Twin Disc marinegear. Kontakt 
din Twin Disc forhandler for nærmere informasjon.

Følgende utstyr er tilgjengelig for alle enheter

1.  Oljetemperaturmåler- Måler oljetemperaturen i gearets sump. Leveres med skala  
  C og F. Anbefales montert

2. Oljetrykksmåler	-Måler oljetrykket på gearets clutcher. Leveres med skala for   
 kPa  (kilo-Pascal) og Psi (pund pr. kvadarattomme). Anbefales montert

3. Propellakselflens -Flens for montering på propellakselen som passer på gearets  
 utgående flens. Leveres alltid forboret.

4. Nav	for	elastisk	kopling -For montering av elastiske koplinger mellom    
 motoren og gearet.

5. Slureventil -Brukes for å redusere propellens omdreiningstall under det man får   
 når motoren går på tomgang. På grunn av hydraulisk drag i clutchene vil det   
 være motstanden i propellanlegget som vil avgjøre hvor langt ned man kan få   
 propellaksel turtallet.

6. Oljekjøler -Holder oljens temperatur nede. Termostatregulering kan også leveres.
 Spesielt ved bruk av slureventil er det viktig at oljetemperaturen holder seg over 
 65°C. Dersom man bruker andre oljekjølere må disse være godkjent for oljetrykk   
 på minimum 25 kg/cm2. Oljekjøler leveres både montert og umontert, eventuelt   
 med og uten slanger og fittings. Kontakt eventuelt Twin Disc distributøren for 

 nærmere opplysninger.

Følgende utstyr er tilgjengelig på endel av gearene. Kontakt Twin Disc distributøren for 
nærmere opplysninger om hva som er tilgjengelig for de forskjellige geannodellene.

1. Hydraulisk	kraftuttak - Kraftuttak med hydraulisk clutch for inn og utkopling.

2. Direktekoplet	krafuttak	-Montert i bakkant av gearet. Koplet til gearets inngående  
 aksel og roterer alltid når motoren går, og med samme turtall som motoren.

3. Elektrisk	manøvrering	-or elektrisk valg av forover, nøytral eller revers. Kan   
 leveres både for 12V og 24V DC. Må koples til styringsystem med tilsvarende   
 spesifikasjon.

Appendix

Seksjon	6
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4. Elastisk	kopling	-Elastisk kopling mellom svinghjul og motor. Reduserer gear- 
 klapring og minsker faren for torsjonssvingningsproblemer

Twin Disc kan i tillegg til dette utstyret også levere forskjellige typer forkantuttak,  både 
hydrauliske og mekaniske for montering på motorens forkant.

Advarsel!!!
Montering av tilleggsutstyr på Twin Disc marinegir krever spesialkompetanse. Det er 

installatørens ansvar å påse at den som utfører arbeidet har den nødvendige kom-
petanse. Feilmontering kan i beste fall medføre unødig høyt tidsforbruk, i verste fall 
totalhavari.  De fleste ettermonteringer krever betydelige inngrep i gearet, i noen fall 
innebærer det også at lagrene må skimses på nytt, dvs at gearet bør demonteres fra 
motor, og legges med akslene vertikalt. Så godt som alle slureventiler må justeres til 
den enkelte båt. Dette bør kun utføres av personell som har erfaring med shimsing av 
slureventiler. Enhver ettermontering av tilleggsutstyr skjer på installatørens regning og 
risiko.

  

Advarsel!!!

Dersom tilleggsutstyr ettermonteres på feil måte, bortfaller garantien for opp-
ståtte skadersom skyldes feilmonteringen.

6.2	Tegninger

Følgende tegninger representerer de forskjellige Twin Disc marinegear. Tegningene er 
gruppert etter de forskjellige byggetyper, og viser generell plassering av:

 -Oljepåfylling
 -Silfilter
 -Peilepinne for oljenivå
 -Smørenippler (i de gear der de er montert) 
 -Oljedreneringsplugg
 -«Come-Home» skruer (i de gear der de er montert)

Merk: De oppgitte lokaliseringene angir stort sett hvor på gearet man finner de enkelte 
delene. Det kan imidlertid være mindre individuelle variasjoner (eks kan oljetappeplug-
gen både stå på styrbord, i senter og på babord side)

Tirtallsgiver
Tegningene viser ikke plasseringen til turtallsgiveren på gir der dette er påkrevet. Denne 
er som regel lokalisert på girets bakside, til høyre for for girets utgående flens sett bak 
fra.  På V-gir sitter turtallsgiveren som regel på toppen av giret. Motorens turtalsgiver er 
som regel lokalisert på toppen av motoren, eller ned til høyre for toppen sett bakfra. Se 
etter i motorens brukerhåndbok for eksakt lokasjon.
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MG-5011, MG-5011A, MG-5010DC

MG-5011IV

Oljeslange inn fra kjøler

Oljeslange ut til kjøler

Silfilter

Oljetappeplugg

Oljeslange inn fra kjøler

Oljeslange ut til kjøler

Silfilter

Oljetappeplugg

Oljepåfylling

Peilepinne for oljenivå

Oljepåfylling

Peilepinne for oljenivå
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MG-5050, MG-5050A

MG-5050V         
          

Oljeslange inn fra kjøler

Oljeslange ut til kjøler

Silfilter

Oljetappeplugg

Oljeslange inn fra kjøler

Oljeslange ut til kjøler

Silfilter

Oljepåfylling

Peilepinne for oljenivå

Oljepåfylling

Peilepinne for oljenivå

Oljetappeplugg
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MG-506, MG-506A

  

 MG-5061, MG-5061A

   
             
  

Oljeslange inn fra kjøler

Oljeslange ut til kjøler

Silfilter

Oljetappeplugg

Oljepåfylling

Oljeslange inn fra kjøler

Oljeslange ut til kjøler

Silfilter

Oljetappeplugg

Oljepåfylling

Peilepinne for oljenivå

Peilepinne for oljenivå
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MG-5061V

MG-5062V

   

Oljeslange inn fra kjøler

Oljeslange ut til kjøler

Silfilter

Oljeslange inn fra kjøler

Oljeslange ut til kjøler

Silfilter

Oljetappeplugg

Oljepåfylling

Peilepinne for oljenivå

Oljetappeplugg

Oljepåfylling

Peilepinne for oljenivå
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MG-507-1, MG-507A-1, MG-5075, MG5075A

MG-5081, MG-5081A

Oljeslange inn fra pumpe

Oljeslange inn fra kjøler

Oljeslange ut til kjøler

Silfilter

Oljeslange inn fra kjøler

Oljeslange ut til kjøler

Oljetappeplugg

Oljeslange ut til 
manøvreringsventil

Oljepåfylling

Peilepinne for oljenivå

Oljetappeplugg

Oljepåfylling

Silfilter

Peilepinne for oljenivå
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MG-5082, MG-5082A

MG-5085, MG-5085A

Oljeslange inn fra kjøler

Oljeslange ut til kjøler

Silfilter

Oljeslange inn fra kjøler

Oljeslange ut til kjøler

Silfilter

Oljetappeplugg

Oljepåfylling

Peilepinne for oljenivå

Oljetappeplugg

Oljepåfylling

Peilepinne for oljenivå
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MG-5091SC, MG-5090A

MG-5091DC

Oljeslange inn fra kjøler

Oljeslange ut til kjøler

Silfilter

Oljeslange inn fra kjøler

Oljeslange ut til kjøler

Silfilter

Oljetappeplugg

Oljepåfylling

Peilepinne for oljenivå

Oljetappeplugg

Oljepåfylling

Peilepinne for oljenivå
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MG-5114A, MG-514SC, MGX-5114A, MGX-514SC

MG-5114DC, MGX-5114DC

Oljeslange ut til kjøler

Silfilter

Oljeslange inn fra kjøler

Oljeslange ut til kjøler

Silfilter

Oljetappeplugg

Oljepåfylling

Peilepinne for oljenivå

Oljeslange inn fra kjøler

Oljetappeplugg

Oljepåfylling

Peilepinne for oljenivå
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MG-5114IV, MGX5114IV

MG-5114RV, MGX-5114RV

Peilepinne for oljenivå

Oljepåfylling

Oljeslange inn fra kjøler

Oljeslange ut til kjøler

Silfilter

Oljeslange inn fra kjøler

Oljeslange ut til kjøler

Silfilter

Oljetappeplugg

Oljepåfylling

Peilepinne for oljenivå

Oljetappeplugg
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MG-5135, MG-5135A, MGX5135, MGX5135A

MG-5145SC, MG5145A, MGX5147SC, MGX5147A

Oljeslange inn fra kjøler

Oljeslange ut til kjøler

Silfilter

Oljeslange inn fra kjøler

Oljeslange ut til kjøler

Silfilter

Oljetappeplugg

Oljepåfylling

Peilepinne for oljenivå

Oljetappeplugg

Oljepåfylling

Peilepinne for oljenivå
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MG-5145RV, MGX-5147RV

MGX516DC

Oljeslange inn fra kjøler

Oljeslange ut til kjøler

Silfilter

Oljetappeplugg

Oljefilter

Silfilter

Oljetappeplugg

Oljepåfylling

Peilepinne for oljenivå

Peilepinne for oljenivå

Oljepåfylling

Smørenippel for flens
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MG5202SC, MG5203SC, MG5204SC

MG-5222DC MG5225DC

Oljefilter (bak)

Silfilter

Oljetappeplugg

Oljefilter

Oljeslange inn fra kjøler

Oljeslange ut til kjøler

Silfilter

Oljetappeplugg

Oljepåfylling

Peilepinne for oljenivå

Peilepinne for oljenivå

Oljepåfylling

Smørenippel for flens



51

6,3
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6.4	ANBEFALT	PLASSERING	AV	MOTOR/GEARFESTER	PÅ	
TWIN	DISC	MARINEGEAR

PRINSIPIELLE MONTERINGSMÅTER

A
Monteringsmåte A
 - feste  forut i motor
 - dobbeltfeste akterut i gear og
   motor

B
Monteringsmåte B
 - feste forut i motor
 - feste akterut i gear  og motor

C*
Monteringsmåte C
 - feste forut i motor
 - feste akterut i gear 

D
Monteringsmåte D
 - feste forut i motor
 - feste akterut i motor

* Selv om denne monteringsmetoden er teknisk akseptabel, kan den være problematisk ved  
reparasjoner der gearet må taes ut av båten,og bør absolutt unngås om mulig

Gearmodell
MG (X)

Anbefalt
Aksep-
tabelt

Ikke
aksep-
tabelt

5011 SC/A A B-C-D

5050 SC/A A B-C D

5061 SC/A A B-C D

5065 SC/A A B-C D

5075 SC/A A B-C D

5082 SC/A A B-C D

5091 SC/A A B-C D

5090 A A B-C D

5095 SC/A A B-C D

5114 SC/A A B-C D

5135 SC/A A B-C D

5145 SC/A A B-C D

516 DC A B-C D

5170 DC A B-C D

5170 SC A B-C D

5202 SC A B-C D

5203 SC A B-C D

5204 SC A B-C D

5222 DC A B-C D

5225 DC A B-C D
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Gearmodell
MG (X)

Anbefalt
Aksep-
tabelt

Ikke
aksep-
tabelt

5011 SC/A A B-C-D

5050 SC/A A B-C D

5061 SC/A A B-C D

5065 SC/A A B-C D

5075 SC/A A B-C D

5082 SC/A A B-C D

5091 SC/A A B-C D

5090 A A B-C D

5095 SC/A A B-C D

5114 SC/A A B-C D

5135 SC/A A B-C D

5145 SC/A A B-C D

516 DC A B-C D

5170 DC A B-C D

5170 SC A B-C D

5202 SC A B-C D

5203 SC A B-C D

5204 SC A B-C D

5222 DC A B-C D

5225 DC A B-C D

6.5	Vedlikeholdsjournal

 Gearmodell:_______________________________

 Oppstartingsdato:___________________________

 Overhalt/gjenoppbygd:_______________________

Oversikt	over	tidsintervaller
Sjekk oljenivået Daglig
Smør fettnipler (Der disse finnes) Hver 100 time
Skift olje og filter på nytt gir Første gang etter 50 timer, deretter hver 

1000, eller 1 gang pr år
Skift olje og filter på gjennoppbygd gir Første gang etter 8 timer, deretter hver 

1000, eller 1 gang pr år
Rensing av silfilter Første gang etter 50 timer, deretter hver 

1000, eller 1 gang pr år
Rensing av silfilter gjennoppbygd gear Første gang etter 8 timer, deretter hver 

1000, eller 1 gang pr år
Kontroll av oljekjøler Hver 30.90. dag.
Kontroll av svinghjulskobling Første gang etter 100 timer, deretter  hver 

2000 time

Vedlikeholdsjournal

Arbeidsoppdrag Timer/utført dato
Sjekk oljenivå

Smøre fettnipler

Skifte olje og filter

Rense silfilter

Kontroll av oljekjøler

Kontroll av 
svinghjulskobling
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6.6		Twin	Disc	internasjonale	fabrikkgaranti

A.  Twin Disc, Incorporated Exclusive Limited Warranty, Marine Transmission
 Twin Disc, Incorporated warrants all assembled products and parts ( except  
 component products or parts on which written warranties issued by the respec 
 tive anufacturers thereof are furnished to the original customer, as to which Twin  
 Disc, Incorporated makes no warranty and assumes no liability) against   
 defective materials or workmanship for over a period of twenty-four (24) 
 months from the date of shipment by Twin Disc, Incorporated to original   
 customer; but not to  exceed twelve ( 12) months of service, whichever   
 occurs first. This	is	the	only	warranty	made	by	Twin	Disc,	Incorporated		
	 and	is	in	lieu	of	any	and	all	other	warranties,	express	or	implied,	including		
	 the	warranties	of	merchantability	or	fitness	for	a	particular	purpose	and	
	 no	other	warranties	are	implied	or	intended	to	be	given	by	Twin	Disc.	The  
 original customer does not rely upon any tests or inspections by Twin Disc Inc, or  
 on TwinDisc, Incorporated’s application engineering.

B. 	 The	exclusive	remedy	provided	by	Twin	Disc,	Incorporated,	whether	
	 arising	out	of	warranty	within	the	applicable	warranty	period	as	specified,		
	 or	otherwise	(including	tort	liability),	shall	at	the	sole	option	of	Twin	Disc,		
	 Incorporated	by	either	the	repair	or	replacement	of	any	Twin	Disc,		 	
		 Incorporated	part	or	product	found	by	Twin	Disc	to	be	defective	and	the	la	
	 bor	to	perform	that	work	and	to	remove	and	reinstall	(or	equivalent	credit).		
	 In	this	context,	labor	is	defined	as	the	flat	rate	labor	hours	established	by		
	 Twin	Disc,	Incorporated	in	the	published	Twin	Disc	Flat	Rate	Schedule,		
	 required	to	remove,	disassemble,	inspect,	repair,	reassemble,	reinstall	and		
	 test	the	Twin	Disc	product	only.	Authorized	reasonable	traveland	living	ex	
	 penses	will	be	considered	for	payment.	Under	no	circumstances,	including	
	 a	failure	of	the	exclusive	remedy,	shall	Twin	Disc	be	liable	for	economic		
	 loss,		 consequential,	incidental	or	punitive	damages.	The above warranty  
 and remedy are subject to the following tenns and conditions:

 1. Complete parts or products upon request must be returned transportation  
  prepaid and also the claims submitted to Twin Disc, Incorporated within  
  sixty (60) days after completion of the in-warranty repair.
 
 2. The warranty is void if, in the opinion ofTwin Disc, the failure   
  of the part or product resulted from abuse, neglect, improper maintenance  
  or accident.

 3. The warranty is void if any modifications are made to any product or part  
  without the prior written consent of Twin Disc, Incorporated.
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 4. The warranty is void unless the product or part is properly transported,  
  stored and cared for from the date of shipment to the date placed in 
  service.

 5. The warranty is void unless the product or part is properly illstalled and  
  maintained within the rated capacity of the product or part with installa 
  tions properly engineered and in accordance with the practices, methods  
  and instructions approved or provided by Twin Disc.

 6. The Warranty is void unless all required replacement parts or products are   
  of Twin Disc origin or equal, and otherwise identical with components of  
  the original equipment. Replacement parts or products not of Twin Disc  
  origin are not warranted by Twin Disc.

C. As consideration for this Warranty, the original customer and subsequent pur-
 chaser agree to indemnify and hold Twin Disc harmless from and against   
 all and any loss, liability, damages or ex penses for injury to persons or
 property, including without limitation, the original customer’s and subsequent  
 purchaser’s employees and property, due to their acts or omissions or the acts 
 or omissions of their agents, and employees in the installation, transportation,  
 maintenance, use and operation of said equipment.

D. Only a Twin Disc authorized factory representative shall have authority to 
 assume any cost or expense in the service, repair or replacernent of any part of  
 product within the warranty period, except when such cost or expense is authori 
 zed in advance in writing by Twin Disc, Incorporated.

E. Twin Disc reserves the right to improve the product through changes   
 in design or materials without being obligated to incorporate such changes in  
 products of prior manufacturer. The original custorner and subsequent purcha 
 sers will not use any such changes as evidence of insufficiency or inadequacy of  
 prior designs or materials.

F. If failure occurs within the warranty period, and constitutes a breach of warranty,                       
repair or replacernent parts will be furnished on a no-charge basis and these parts  
 will be covered by the rernainder of the unexpired warranty , which remains in  
 effect on the complete unit.

Gir importert og solgt av Progress Ingeniørfirma AS selges i henhold til vanlige leve-
ringsbetingelser, NL 01, og i tråd med norsk lov. For Twin Disc gir som ikke er impor-
tert av Progress Ingeniørfirma AS gjelder disse leveringsbetingelsene. Den som fysisk 
importerer et gir er ansvarlig for å dekke eventuelle forskjeller mellom Twin Discs
leveringsbetingelser og norsk lov.

Dersom giret modifiseres av kunden uten skriftlig godkjenning, bortfaller garantien. 
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Notater:


