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JOLLENVLOTROL 500 SET-1

Deze set, waarmee een boot tot een gewicht van 500 kg
uit het water gerold kan worden, is samengesteld uit de
hieronder omschreven componenten. De set wordt geheel
voorgemonteerd geleverd.

1) Dikwandige roestvaststalen buis met een diameter
van 80 mm voorzien van twee ingelaste roestvaststalen
astappen. De buis is voorzien van een 6 mm dikke
gevulcaniseerde, weerbestendige, slijtvaste rubber
ommanteling. De totale roldiameter is dus 92 mm.
De rollengte is 500 mm.

2) Twee, zelfinstellende, kogellagerblokken
UCSP 205 S6/H1/E1. Het huis is van roestvaststaal.
Het kogellager, dat aan beide zijden voorzien is van
een slepende rubber seal plus een slingerschijf, is
eveneens geheel van roestvaststaal (binnenring,
buitenring, kogels, kooi, slingerschijf en smeernippel).
Het lagerblok wordt bovendien beschermd door een
roestvaststalen gesloten einddeksel aan de aseindzijde
en een roestvaststalen open einddeksel aan de andere
zijde. Deze open einddeksel is voorzien van een
slepende rubber dichting. In genoemde deksels is extra
vet aangebracht. Het blok is voorzien van een
roestvaststalen smeernippel.

3) Twee kunststof vulstukken die onder de
kogellagerblokken worden gemonteerd, zodat de
harthoogte van de lagerblokken een vrij draaiende rol
garandeert.

4) Een set roestvaststalen montagebouten (4 stuks
M12x90), roestvaststalen zelfborgende moeren
(4 stuks M12 Nyloc) en 8 roestvaststalen sluitringen
M12 DIN 125A.
Alternatief zijn roestvaststalen houtdraadbouten
beschikbaar.

5) Een uitvoerige montagehandleiding.

Als toebehoren is een aluminium grondplaat leverbaar.
De jollenvlotrol wordt in dit geval niet direct op het jollenvlot
gemonteerd maar is in zijn geheel verplaatsbaar.

Alle onderdelen zijn los verkrijgbaar.
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Montage van de jollenvlotrol JVR 500 set-1: 
 
De jollenvlotrol wordt voorgemonteerd met roestvaststalen kogellagerblokken, afgevuld 
met MTCP2 vet en roestvaststalen afdekkappen geleverd. 
Er zijn twee manieren om de jollenvlotrol op uw jollenvlot te monteren. 
 
1. Montage door middel van fretbouten op uw jollenvlot. Voor montage van de fret-bouten 

dient er met behulp van een HSS boor een blind gat van Ø 8,5 mm met een diepte van 
30 mm voorgeboord te worden. Het is belangrijk een maat van minimaal 10 mm tussen 
voorzijde jollenvlot en voorzijde jollenvlotrol aan te houden. De fretbouten kunnen dan 
voorzien van de meegeleverde roestvaststalen onderlegring met behulp van gereed-
schap met een sleutelwijdte van 19 mm vastgedraaid worden (zie ook schets 1). 

 
2. Montage door middel van een bout/ moer constructie op uw jollenvlot. Voor montage 

van de bout/moer constructie dient er een er met behulp van een HSS boor met een 
minimale lengte van 50 mm een doorlopend gat van Ø 5 mm voorgeboord te worden. 
Na het voorboren kan het gat opgeboord worden tot Ø 13 mm. De bouten kunnen dan 
voorzien van de meegeleverde roestvaststalen onderlegring aan de onderzijde van het 
jollenvlot vastgezet worden met de zelfborgende moer voorzien van een meegeleverde 
onderlegring en met behulp van gereedschap met een sleutelwijdte van 19 mm vast-
gedraaid worden (zie ook schets 2). 

 
3. Optioneel is de jollenvlotrol ook met een grondplaat leverbaar. In dit geval wordt de 

jollenvlotrol voorgemonteerd op de aluminium grondplaat afgeleverd. 
 
Onderhoud van de jollenvlotrol: 
De kogellagerblokken worden standaard geleverd met afdekdoppen ter plaatse van de 
vetnippels. Het kogellager is levensduur gesmeerd en het is derhalve bij regelmatig 
gebruik niet noodzakelijk om na te smeren. De vetnippels worden separaat meegeleverd 
en behoeven dan ook niet gemonteerd te worden. 
Als de jollenvlotrol langer dan een aangesloten periode van 8 maanden buiten gebruik is, 
is het aan te bevelen om toch na te smeren. In dit geval dienen eerst de smeernippels 
gemonteerd te worden. De afdekdoppen kunnen voorzichtig verwijderd worden met een 
kleine schroevendraaier waarna de smeernippels met behulp van gereedschap met een 
sleutelwijdte van 7 mm gemonteerd kunnen worden. Na montage van de smeernippels 
kan er met behulp van een vetschaarspuit nagesmeerd worden met maximaal 3,3 gram 
MTCP2 vet per lager per nasmeerbeurt. 
Let op !! De gemonteerde smeernippels steken boven de rol uit, zij kunnen beschadigin-
gen aan de onderzijde van de boot veroorzaken. Wij adviseren dan ook de smeernippels 
na  het nasmeren te demonteren en de afdekdop weer terug te plaatsen. 
 
Omdat de jollenvlotrol geheel in hoogwaardige kwaliteit roestvaststaal is uitgevoerd zijn 
overige onderhoudswerkzaamheden niet noodzakelijk. 



Montage van de jollenvlotrol JVR 500 set-2: 
 
De jollenvlotrol wordt voorgemonteerd met gietijzeren kogellagerblokken, afgevuld met 
lithium vet geleverd. 
Er zijn twee manieren om de jollenvlotrol op uw jollenvlot te monteren. 
 
1. Montage door middel van fretbouten op uw jollenvlot. Voor montage van de fretbouten 

dient er met behulp van een HSS boor een blind gat van Ø 8,5 mm met een diepte van 
30 mm voorgeboord te worden. Het is belangrijk een maat van minimaal 10 mm tussen 
voorzijde jollenvlot en voorzijde jollenvlotrol aan te houden. De fretbouten kunnen dan 
voorzien van de meegeleverde stalen onderlegring met behulp van gereedschap met 
een sleutelwijdte van 19 mm vastgedraaid worden (zie ook schets 1). 

 
2. Montage door middel van een bout/ moer constructie op uw jollenvlot. Voor montage 

van de bout/moer constructie dient er een er met behulp van een HSS boor met een 
minimale lengte van 50 mm een doorlopend gat van Ø 5 mm voorgeboord te worden. 
Na het voorboren kan het gat opgeboord worden tot Ø 13 mm. De bouten kunnen dan 
voorzien van de meegeleverde stalen onderlegring aan de onderzijde van het jollenvlot 
vastgezet worden met de zelfborgende moer voorzien van een meegeleverde onderleg 
ring en met behulp van gereedschap met een sleutelwijdte van 19 mm vastgedraaid 
worden (zie ook schets 2). 

 
3. Optioneel is de jollenvlotrol ook met een grondplaat leverbaar. In dit geval wordt de 

jollenvlotrol voorgemonteerd op de aluminium grondplaat afgeleverd. 
 
Onderhoud van de jollenvlotrol: 
De kogellagerblokken worden standaard geleverd met vetnippels. Het kogellager is 
levensduur gesmeerd en het is derhalve bij regelmatig gebruik niet noodzakelijk om na te 
smeren. De vetnippels worden separaat meegeleverd en behoeven dan ook niet gemon-
teerd te worden. 
Als de jollenvlotrol langer dan een aangesloten periode van 8 maanden buiten gebruik is, 
is het aan te bevelen om toch na te smeren. Er kan met behulp van een vetschaarspuit 
nagesmeerd worden met maximaal 3,3 gram MTCP2 vet per lager per nasmeerbeurt. 




