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Boding Segels 110% fockar i laminatduk är utformade för 
optimal prestanda för cruising- och kappseglare. Ofta skotas 
segel innanför vanten vilket ger 110% focken en effektivare 
skotvinkel än genuan. Lattor bär en positiv akterrunda, 
spridarna avgör hur aggressiv akterrunda vi kan designa.

1 MATERIAL
Boding Segel använder cruisinglaminatduk i 5 skikt, dubbla filmer och dubbel taft. Det ger högre 
formbeständighet och längre livslängd. Olika båtar/segel ställer olika krav - oftast 2017 kommer 
segel göras i DCX cruisinglaminatduk från tillverkaren Dimension Polyant, där en X-ply scrim i 
dukens kärna ytterligare ger högre formstabilitet. 

2 SKÄRNING
Triradialskärning. Panelerna riktas så att fibrerna sammanfaller med dragriktningen i seglets 
alla delar vilket minimerar töjning.

3 DESIGN
Modern design. Det här seglet är formstabilt och tillåter en lite djupare buk upptill vilket gör 
seglet mer kraftfullt i lätta vindar. Modern akterrunda som bärs av 3-5 lattor (horisontella eller 
vertikala) bidrar även till att seglet drar bra även i lättare vindar. För shorthand används i undan-
tagsfall rullbara horisontella lattor för att förenkla segelskiften för en liten besättning.

4 LATTOR
Hissas segel traditionellt utan rullsystem så använder vi horisontella lattor, 3-5 stycken varav 
topplattan är helt genomgående. För rullfockar används antingen 3-5 horisontellt rullbara lattor 
eller 3-5 vertikala lattor som är parallella med förliket.

5 FÖRSTÄRKNINGAR
Rostfria ringar som är bandade in i förstärkningen. På rullfockar så bandar vi endast fall- och 
halshorn för att inrullning skall bli jämnast möjlig.

6 TRIM
Tell-tales på 3-4 nivåer. Trimlina i både akter- och underlik. Som tillval finns fönster vid tell-tales 
och/eller kontrastränder.

7 UV-SKYDD
Rullfockar måste UV-skyddas. UV-strålar försvagar duk och sömmar. Fastsytt UV-skydd längs 
akter- och underlik är vanligast, även mest bekvämt. Alternativet är ett rullgenuakapell som 
hissas upp över den inrullade focken. Kapell skyddar även mot regn och smuts.
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