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Heftet gir et sammendrag av de viktigste punktene for deg som eier av en Hamilton vannjet i  
HJ-serien. Heftet omhandler:  

1. Installasjonsinformasjon 
2. Splittegning over HJ-serien 
3. Daglig sjekkliste 
4. Generell manøvrering med Hamilton vannjet 
5. Service/inspeksjonsintervaller 
6. Serviceunderlag, kort informasjon om de viktigste punktene ved service. 
7. Problem/feilsøking 
8. Smøre/oljekart 
9. Anodeplassering 

Norsk importør: 
Progress Ingeniørfirma AS 
Frysjaveien 33E 
0884 Oslo 
Telefon: 22027900 
E-post: post@ progressing.no 

  

1. Installasjonsinformasjon for Hamilton Jet 

Type:  

Serienummer:  

Impeller:  

Hk:  

Turtall:  

Reduksjon:  

Dato for oppstart:  

 

Jetten skal installeres og vedlikeholdes av kvalifisert personell. Er du i tvil kontakt importør. 
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2. Splittegning for en standard Hamilton HJ-serie 
 

 

 

 

 
Merk. Det kan være avvik fra din Hamiltonjet, spesielt på styre- og reverseringssylindere. Splittet 
reverseringssylinder leveres blant annet kun på de store jettene i serien. 

Thrustelager 
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3. Daglig sjekkliste 

Del Hva skal gjøres 

 
Inntaksrist, 
impeller, 
statorhus 
 

Sjekk for blokkeringer i systemet. Kontroller at vannivået er lavere enn 
inspeksjonsluken før denne åpnes. Sjekk deretter at det ikke er uønskede 
elementer i systemet. 

 
Reverserings-
sylindere og 
slanger 
  

Sjekk for lekkasjer. Spesielt hvis man må etterfylle i systemet. 

 
Hydraulikkpumpe 
 

Sjekk oljenivået i pumpen. 

Styresystem 

 
Sjekk for oljelekkasjer, spesielt hvis man må etterfylle olje. 
Sjekk at styredyse beveger seg lett fra side til side. 
Sjekk kabelføring, og at fester sitter som de skal. 
 

 
Indikatorer 
 

Sjekk at indikatorene følger bevegelsene (Der dette er installert) 

Trykklager 

 
Se om det har vært vannlekkasje. Alle jettene har et ”drypp-hull” under 
inngående flens der vannet vil dryppe ned på inntaket under drivflensen hvis 
det er en begynnende lekkasje. Hvis det er lekkasje bør tetningen byttes 
umiddelbart for å hindre skade på lagre.  
 

 

Frekvensen på intervallene må justeres hvis lokale forhold tilsier det. Referer til verksted håndbøkene 
for din Hamilton Jet.  
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4. Generell manøvrering med Hamilton vannjet 

Hva Hvordan 

 
Oppstart 

 
NB! Det er viktig at du aldri stopper motoren eller kobler fra giret når båten er i fart, 
og/eller du trenger å manøvrere. Ved utkobling vil vannjetten ikke foreta ønsket 
manøver.  
 
Før du starter båten sjekk følgende: 
- Kontroller at båten er bundet fast, eller i god avstand til nærliggende hindringer. 
- Kontroller at rattet er i senter og at reverseringsskjoldet er i nøytral posisjon. 
 

NB! Uten inngående turtall vil ikke jettens hydrauliske system virke da dette 
er drevet fra jettens hovedaksel. Vi anbefaler derfor at man etterlater jetten i 
nøytral posisjon for å unngå uventet bevegelse ved oppstart. (Unntak: Hvis 
det er mye groe i område, og vannjetten ligger lavt slik at det er fare for at 
reverseringssylinder er under vann bør vannjetten etterlates i full forover 
posisjon for og unngå ødeleggelse av tetninger) 

 
 - Kontroller at giret, hvis montert, står i nøytral. 
- Tilpass ratt og hendler slik at nøytral posisjon oppnås. 
 

 
Forover, 
Nøytral og 
Reversering 

 
Forover og revers oppnås ved at reverseringsskjoldet heves og senkes, og dermed 
endrer jettstrømmen. Når reverseringsskjoldet er posisjon A slippes vannstrålen rett 
ut og båten går fremover. Nøytral/0-bevegelse oppnås i posisjon B og revers i 
posisjon C. Posisjonering mellom disse punktene vil gi en gradvis overgang mot 
ønsket bevegelse. 

  
 
Krasj stopp 

 
Krasj-stopp kan foretas i nødstilfelle ved å la motoren bli værende på turtall, mens 
man setter reverseringskjoldet i full revers (C). Dette er en stor påkjenning på 
fartøyet, spesielt motorinstallasjonen, og bør derfor kun foretas i nødtilfelle. 
 
NB! Ved krasj-stopp stopper båten meget fort og kan fremtvinge uønskede 
bevegelser. 
 

 
Styring 

 
Styringen er avhengig av vannstrømmen og er derfor kun i funksjon når motoren er 
tilkoblet og går.  
 
NB! Det er viktig at du aldri stopper motoren eller kobler fra giret når båten er i fart, 
og/eller du trenger å manøvrere. Ved utkobling vil vannjetten ikke foreta ønsket 
manøver.  
 
Mer turtall gir økt jetstrøm og følgelig kraftigere styrerespons.  
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Styring er tilgjengelig også i nøytral, og vil der kunne endre båtens posisjon 
sideveis. 
 
NB! Når båtens reverseringsskjold settes i revers (C) er ikke styringen i revers. 
Båten beveger seg motsatt av hva man er vant til fra for eksempel propelldrift. 
Svinger man båten mot styrbord fremover og senker reverseringsskjoldet vil båten 
fremdeles svinge mot styrbord. 
Tegningen viser 1 fremover, og 2 revers. 

 
 
Ved hydraulisk 
sammenbrudd 

 
Ved et totalt hydraulisk havari kan båten manøvreres ved å manuelt bevege 
styrehendelen etter at man har koblet fra hydraulikksylinderen, eventuelt åpnet by-
pass ventilen. 
 
Reverseringsskjoldet kan beveges ved å feste et tau til skjoldet og deretter slippe 
opp by-pass ventilen på den hydrauliske sylinderen. Reversering oppnås ved å 
senke skjoldet ned i jetstrålen. 
 

Manøvrering 
ved lav fart 

 
 Sett reverseringsskjoldet i nøytral. Juster turtallet til ca 1/3 eller 1000o/min. 

Ved behov økes turtallet. 
 Små bevegelser på reverseringshendelen vil være nok til å foreta en fullgod 

manøvrering.  
 Styringen vil være tilgjengelig i alle posisjoner og den vil være meget 

responsiv. 
 Ikke beveg turtallet med mindre dette er nødvendig for å oppnå ønsket 

resultat. Høyt turtall vil gjøre styringen aggressiv og vanskeligere å 
kontrollere. 

 Bevegelsene oppnås ved å justere ratt og reverseringsskjoldets hendler. 
 Hvis baug beveger seg mot styrbord må rattet svinges mot babord for å 

stoppe rotasjonen, og motsatt. 
 Beveger båten seg fremover må skjoldet senkes for å stoppe/reversere 

båten.  
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Manøvrering 
sideveis ved  
Twin-
innstallasjon 

 
 

 
Følgende bevegelser vil få båten til å bevege seg sideveis ved en twin-installasjon. 

1. Sett styringen rett frem 
2. Sett babord hendel i full akter og styrbord hendel i full forover. (Dette gjør at 

båten svinger mot babord) 
3.  Sving rattet mot styrbord. Dette vil virke motsatt vei og båten vil bevege seg 

sideveis mot babord. 
4. For å kontrollere bevegelse forover eller akterover justeres turtallet eller 

reverseringsskjoldene til ønsket bevegelse er oppnådd. 
5. Når ønsket posisjon er oppnådd rettes hendelen i nøytral posisjon og rattet 

sentreres. 
For sideveis bevegelse mot styrbord gjøres samme prosedyre i motsatt retning.  
 
NB! Bevegelsene vi varierer etter vind og strømforhold. 
 

 
Manøvrering 
ved feil på 
fremdrifts-
anlegget  

 
Ved Singel-innstallasjon kan båten manøvreres ved å heve eller senke skjoldet ved 
hjelp av et tau. Motoren skal da ikke kjøres over tomgangsturtallet. 
 
Ved Twin-innstallasjon kan båten manøvreres ved å stenge av den ene drivlinjen, 
og fortsette fremdriften på en jet/motor. NB! Det er da viktig å koble ut giret på 
motoren uten drift, da dette kan ta skade som følge av rotasjon på jettens 
hovedaksel. 
  

 
Normal drift 

 
 Akselerasjon bør foretas gradvis for å unngå skade på motor og jet.  
 Hel eller delvis blokkering av jetten kan forårsake kavitasjon som igjen kan 

skade jetten. 
 Normal feil ved manøvrering er for store rattbevegelser. En vannjett er mye 

mer responsiv enn ror og for store bevegelser vil få båten til å ”logre”, 
spesielt på lave hastigheter. 

 Last og værforhold bør tas hensyn til under kjøring. 
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Kjøring på 
grundt vann 

 
Hvis jetten har vært på grunn bør den kontrolleres for skader for å hindre ytterligere 
følgeskader. 
Det er viktig å unngå stein og sand da dette vil skade impeller og statorhus. 
Illustrasjonene nedenfor viser hvordan man bør manøvrere på grunt vann. 

 
1. Høy fart og høyt turtall er ok. 

 
2. Unngå situasjoner der du har høyt turtall og lav fart da dette vil trekke 

stein/sand gjennom jetten. 

 
3. Lav fart og lavt turtall er ok. 
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Akselerasjon 

 
NB! Hel eller delvis blokkering av jetten kan forårsake kavitasjon som igjen kan 
skade jetten. 

 Kontroller at jetten ikke har uønskede elementer i systemet. Akselerasjon 
med hel eller delvis blokkering vil få motoren til å overruse og trolig hindre 
båten i å komme over planningsterskelen. 

 Kontrollere gjennom innspeksjonsluken at jetten er fri for uønskede 
elementer. NB! Kontroller at luken er over vannlinjen før den åpnes. Luken 
bør kontrolleres for lekkasje når det har vært åpnet. 

 
 
Blokkeringer 

 
Inntaksristen er designet for å unngå inntrenging. I prinsippet skal alt som kommer 
inn gjennom spilene komme ut gjennom jetten, men det finnes selvfølgelig unntak. 
Normalt vil en slik inntrengning ikke skade jetten.  
 
En blokkering oppdages ved unormalt høyt turtall, lav skyvekraft eller 
lyd/vibrasjoner. 
 
Kontrollere gjennom innspeksjonsluken at jetten er fri for uønskede elementer. NB! 
Kontroller at luken er over vannlinjen før den åpnes.  Løsne mutterne gradvis slik at 
du er sikker på at vannet ikke kommer inn og dermed har en mulighet til enkelt å 
feste de igjen hvis det skulle være behov for det. 
 
For å klarere jetten kan du forsøke følgende: 

 Stopp jettens fremdrift mens båten siger fremover 
 Back-flush 

o Plasser jetten i nøytral. 
o Sett giret i revers slik at du spyler vannet bakfra og fremover. 
o Må kanskje gjentas for å klarere jetten. 

 Ta av innspeksjonsluken og rens jetten manuelt. 
. 

Lukeforlenger kan leveres som ekstrautstyr dersom det er behov for dette. En 
lukeforlenger hever vannterskelen med ca 15-20 cm. 
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5. Service/inspeksjonsintervaller for Hamilton Jet 

Del Hva skal gjøres 
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Inntak Sjekk for blokkering. 1  •        

Trykklager, 
fettsmurt 

Smør med fett (HJ213-322)  2/1   •  •     

Trykklager, 
oljemurt 

Skift Olje (HJ364-403) 2/2 •      •   

Trykklager Skift Oljefilter (HJ364-403) 2/3 •      •   

Pakkboks 
Sjekk for lekkasje. (Se etter vann under 
inngående flens på jetten) 

4  •    •    

Hydraulikkpumpe Sjekk oljenivå. 5  •        

Hydraulikkpumpe Skift olje. 6 •      •   

Reverserings-
sylinder 

Sjekk for lekkasjer på hydraulikkslangene.  
Sjekk at hendelen går helt ut til 
stoppebolten(e) 

7   •  •     

Reverserings-
sylinder aksel 

Ettersmør med fett . 7    • •     

Reverserings-
skjold 

Sjekk bevegelse helt opp og helt ned. Og at 
det ikke er slark i foringer, 

7   •       

Drivremmer Sjekk tilstand og at de er stramme nok. 8 • •        

Kabeltilslutninger Sjekk at de sitter fast. 9 •  •       

Anoder Sjekk tilstanden til de utvendige anodene. 10    •      

Indikatorer 
Kontroller at de følger bevegelsene. 
 (Hvis montert) 

   •       

Styresylinder 
Sjekk for lekkasje. 
(Hvis montert) 

11 •  •       

Styresylinder Skift olje. 11       •   

Styrekoblinger 
Sjekk at de løper fritt og at det ikke er 
dødgang. 

11 •  •  •     

Styrestag Ettersmør med fett. 11    • •     

Styrecotterpinne Kontroller at denne sitter fast. 12 •    •     

Styrekrank Ettersmør med fett. 13   •  •     

Screen rake og 
lagre 

Kontroller og ettersmør med fett.  
(Hvis montert) 

14    • •     

Mellomaksel Kontroller i henhold til produsent. 15          

Jetten 
Førstegangsservice ref. 
verkstedhåndboken. 

16        •  

Jetten Service ref, verkstedmanualen. 16         • 

Seviceintervaller satt opp for en årlig bruk på ca 2000 timer. Juster hvis nødvendig. 
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6. Serviceunderlag for Hamilton Jet 
Referanse  
fra forrige 
side 

Del Hva skal gjøres 

1 Inntak 
Sjekk for blokkeringer i systemet. Kontroller at vannivået er 
lavere enn innspeksjonsluken før denne åpnes. Sjekk 
deretter at det ikke er uønskede elementer i systemet. 

2/1 
Trustlager 
Fettsmurt 

Smør med fett hver 50-100 time eller månedlig. NB! Det er 
viktig å ikke smøre for mye da dette kan skade simmeringene 
og forårsake lekkasjer.  Normal driftstemperatur er 50-55oC, 
men lagret kan operere fint opp til 110grader. Normalt er 
varmegang forårsaket av simmeringene og ikke av lageret. Feil 
på lageret kjennetegnes ved slark og rumlende lyd. 

2/2 
Thrustelager 
Oljesmurt 

Sjekk oljenivået daglig. Hvis oljenivået er lavt må det sjekkes 
for lekkasjer. Er oljen grå vil det være vann i oljen, sjekk da 
også vanntetningen (4) Ved vanninntrengning, må lagerhuset 
renses helt for gammel olje før ny helles på. Hvis vannholdig 
olje får stå i lagerhuset kan dette skape korrosjon.    Ref 
servicemanual for oljeskift. 

2/3 Oljefilter 

Filteret skites etter 5- og deretter hver 1000 time, eller når 
indikatoren viser at filteret skal skiftes ut.  Drener lagerhuset, ta 
bort det gamle filteret og installer nytt filter. Skru til filteret med 
håndkraft. Fyll deretter opp olje og kjør i 15 minutter for å fjerne 
luft etc. Sjekk deretter oljenivået.  

3 Vannsmurt lager 
Dette er et vannsmurt lager og trenger ikke ettersyn. NB! 
Lageret er avhengig av vann. Jetten må derfor ikke kjøres når 
denne ligger på land, da dette vil ødelegge lageret.  

4 Pakkboks 

Se om det har vært vannlekkasje. Alle jettene har et ”drypp-
hull” under inngående flens der vannet vil dryppe ned på 
inntakshuset hvis det er en begynnende lekkasje. Hvis det er 
lekkasje bør tetningen byttes umiddelbart for å hindre skade på 
lagret. 

5 Hydraulikkpumpe Sjekk oljenivå. 

6 Hydraulikkpumpe 
Skift olje i hydraulikkpumpen. Kontroller at det ikke er 
uønskede elementer i oljen.  

7 
Reverserings-
sylinder/skjold 

Ettersmør akselen. 
Sjekk for skader og korrosjon. Sjekk deretter for lekkasjer på 
hydraulikkslangene. 
Sjekk at skjoldet beveges helt opp og helt ned. Og at det ikke 
er slark i foringer, 
Sjekk at hendelen går helt ut til stoppebolten(e) 

8 Drivremmer 

Sjekk at de er stramme nok 
og at de er i god forfatning. 
Vandringen på beltet bør ikke 
være mer enn 2,4mm ved et 
påtrykk av 580-870g.   

9 Kabeltilslutninger Sjekk at de sitter fast. 

10 Anoder 

Sjekk tilstanden til de utvendige anodene. Hvor disse er 
lokalisert finner man i verkstedhåndbok. 
Skift anodene hvis mer en 50 % er opterte 
Kontrollerer at alle anoder er feste riktig. Se del 7 
(Anodeplassering) for detaljer. 
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11 
Styresylinder/ 
Styredyse 

Sjekk for skader og korrosjon. Sjekk deretter for lekkasjer på 
hydraulikkslangene. 
Sjekk at dysen beveges fritt. Og at det ikke er slark i foringer. 
Ettersmør med fett. 

12 Styrecotterpinne Kontroller at denne sitter fast daglig hvis mulig. 

13 Styrekrank Ettersmør med fett månedlig eller hver 100. time. 

14 
Screen rake og 
lagre 

Kontroller og ettersmør med fett.  

15 Mellomaksel Sjekk temperatur og følg anvisning fra akselleverandøren. 

16 Jetten 

Service utføres første gang etter 2000 timer, Deretter hver 
5000 time.  
Service utføres av kvalifisert personell, og må utføres på land. 
Service utføres i henhold til verkstedhåndboken, og skal blant 
annet kontrollere følgende punkter: 

 Impeller klaring 
 Impeller slitasje 
 Inspeksjon av vannsmurt lager 
 Inspeksjon av hovedlager og pakkboks 
 Inspeksjon av reverseringssystem 
 Inspeksjon av styresystem 
 Innvendig inspeksjon og kontroll av inntak  
 Korrosjon 
 Malingskader 
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7. Feilsøking for Hamilton Jet 
Problem  Mulig løsning 

Reverseringsskjoldet reagerer 
ikke: 
 

– Sjekk om noe blokkerer skjoldet. 
– Sjekk kabelføring til sylinderen. 
– Sjekk drivrem 
– Sjekk hydraulikkoljenivå. 

– Hvis det er nok olje: Løs opp trykkventil og spyl 
gjennom olje ved å trekke skjoldet manuelt opp 
og ned. Hjelper ikke det, må sylinderen 
overhales. 

– Hvis det er vann i oljen, må sylinderen 
overhales. Dette skyldes at skraperingen i 
bakkant er røket. 

– Sjekk om oljen er varm. Systemet slipper ikke 
gjennom olje til kjøleren hvis ikke skjoldet er 
trukket helt opp.  

Treg styring 
 

– Foringene på styredysen kan være ødelagt. 
– Sjekk styresylinder/kabelføring 

 

Styringen er lett, men liten 
resopons 
 

– Sjekk at styredysen beveger seg som den skal. 
– Sjekk for oljelekkasjer. 
– Sjekk for blokkeringer. 

 
Båten oppfører seg unormalt 
 

– Sjekk for blokkeringer i inntak og impellere. 
 

Unormalt motorturtall   
(høyt og lavt) 
 

– Sjekk for blokkeringer i inntak og impellere. 
– Sjekk impellere for skade. 
– Sjekk motor/drivstofftilførsel. 

 
Vibrasjoner, ulyd og redusert 
turtall 
 

– Sjekk inntaket. 
– Sjekk om noe er fast i stator/impeller. 

 
Buldrende vibrasjoner fra 
jetten 
 

– Noe sitter fast inne i jetten. 
 

Hvinende vibrasjon 
 

– Et lite objekt blokkerer jetten. 
– Feil på lagre i jetten / sjekk lagertemperatur. 
– Feil på mellomaksel / sjekk lagertemperatur. 
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8. Smøre og Oljekart for Hamilton Jet 
 

Hydrauliske styre og reverseringssystemer 

SEASTAR hydraulisk styring 

 

 

Smøretype: Modell: 
Olje i henhold til: MIL H5606C 
spesifikasjoner. 
NB! Bremsevesker eller oljer med høy 
viskositet må ikke brukes. 

HJ213 
HJ241 
HJ274 
HJ292 
HJ322 
HJ391 
HJ403 

 

Eksempler på oljetyper: 
SEASTAR: HA5430 
SHELL: AERO 4 
ESSO: UNIVIS N15 eller J13 
TEXACO: H015 
MOBIL: Mobil AERO HFA 
CHEVRON: AVIATION FLUID A 

 

SEASTAR hydraulisk styring 

 

 

Smøretype: Modell: 
Olje i henhold til: ISO VG32 hydrauliske 
oljer. 
NB! Bremsevesker eller oljer med høy 
viskositet må ikke brukes. 

HJ364 

 

Eksempler på oljetyper: 
SHELL: TELLUS 32 
ESSO: NUTO H32 
TEXACO: HD32 
MOBIL: DT EXCEL 32 

 

Hydraulisk reversering med saginaw pumpe 

 
Påfylling          

 

Smøretype: Modell: Mengde 
(L) 

Olje i henhold til: GM Spc No. 
9985010. 
NB! Bremsevesker eller oljer 
med høy viskositet må ikke 
brukes. 

HJ213 
HJ241 
HJ274 
HJ292 
HJ322 

1,0 
1,0 
1,2 
1,2 
1,2 

 

Eksempler på oljetyper: 
SHELL: DONAX TM 
              DEXRON 111 
CASTROL:  TQ DEXRON 111 
ESSO:  PSF #91423 
TEXACO: TL-11872 
                 TL-15216 
MOBIL: ATF 
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Hydraulisk reversering med JHPU 

 
Påfylling 

 

Smøretype: Modell: Mengde 
(L) 

Olje i henhold til: ISO 11158, 
DIN 51524 standard 
NB! Bremse vesker må ikke 
brukes. 

HJ364 
HJ403 

5,25 
7,5 
 

 

Eksempler på oljetyper: 
SHELL: TELLUS 46 
CASTROL:  HYSPIN AWX 
MULTIGR. 
MOBIL: DTE 25 
BP: HLP HM46 

 

 

Smøring av lagerhus 

Fettsmurt lagerhus 

 
 

Fetttype: Modell: 
Marine extreeme preassure 
grease Viskositet 150. 

HJ213 
HJ241 
HJ274 
HJ292 
HJ322 
 

Eksempler på fett: 
SHELL: Alvania RL2 
CASTROL  CASTROL LMX 
MOBIL: Mobilux 2 Mobilux  EP2 
BP: Energrease MM-EP 2 

 

 

Oljesmurt lagerhus 

 

 

Smøretype: Modell: Mengde 
(L) 

Olje i henhold til: 
ISO11158 DIN51524 
Mineralolje uten EP-
tilsetninger er generelt 
å anbefale for 
kulelagre. 

HJ364 
HJ403 

0,7* 
1,5* 

 

Eksempler på oljetyper: 
SHELL: TELLUS 46 
CASTROL:  HYSPIN 
AWX MULTIGR. 
MOBIL: DTE 25 
BP: HLP HM46 

*NB! Oljemengden vil variere med skrogvinkel. Mengden angitt er for flate skrog. Kontrollmåles ved 
bruk av peilepinne. 
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Smøreguide 

 

 

 

Nr Beskrivelse Handling 
1 Styre og reverseringssylinder Ettersmør hver 3. måned ved skroggjennomføring 
2 Thrustelager Ettersmør hver 50. time 
3 Oljefilter Der det er installert, bytt hver 1000. time 
4 Oljetank Sjekk oljenivå daglig. Bytt olje hver 1000. time 
5 Endeledd Ettersmør knuter og ledd for styring og revers hver 3. 

måned 
6 Screen Rake (Hvis montert) Ettersmør hver 3. måned 
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9. Anoder for HJ-serien 
 

HJ213 

 
Posisjon Delenummer Antall  Posisjon Delenummer Antall 
4 203124 5  9 212094 4 
       

 

 

HJ241 

 
Posisjon Delenummer Antall  Posisjon Delenummer Antall 
4 203124 5  9 212094 4 
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HJ274 

 
Posisjon Delenummer Antall  Posisjon Delenummer Antall 
3 203123 2  12 203131 4 
4 203124 1  14 203133 6 
11 203130 1     

 

 

HJ292 

 
Posisjon Delenummer Antall  Posisjon Delenummer Antall 
3 203123 2  12 203131 4 
4 203124 1  14 203133 6 
11 203130 1     
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HJ322 

 

Posisjon Delenummer Antall  Posisjon Delenummer Antall 
3 203123 3  11 203130 1 
4 203124 5  14 203133 6 
       

 

 

HJ364 

 

Posisjon Delenummer Antall  Posisjon Delenummer Antall 
1 203123 5  3 107890 4 
2 203130 2  4 111644 6 
       

 

 

 



   
 

Brukerhåndbok for Hamilton HJ-serie. Rev 2018 

   

HJ403 

 
Posisjon Delenummer Antall  Posisjon Delenummer Antall 
3 203123 2  11 203130 2 
7 107890 7  13 111644 6 
10 105764 1     

 

For ytterligere teknisk informasjon og detaljer referer vi til verksted håndbøkene levert med din 
Hamilton Jet. 
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Notater: 
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