
SELDÉN CX

Rullsystem för gennaker,  
Code 0 och stagsegel. 

En Code 0 eller en gennaker tar över på bogar 
högre än vad spinnakern bär och de kräver varken 
spinnakerbom, upp- eller nedhal. Segling på öppna 
bogar blir enkel, mer effektiv och roligare både för 
cruisingseglare och kappseglare. 

Seldén har tillverkat system för inrullning av segel 
sedan början av 80-talet och blivit världsledande inom 
både rullfocksystem och rullmaster. I Seldén CX finns 
denna erfarenhet samlad. Pålitlig funktion är som alltid 
i fokus. Med sina genomtänkta detaljlösningar och sin 
låga vikt är Seldén CX lätt att hantera för besättningen. 

Systemet manövreras med en ändlös manöverlina som 
löper över ett linhjul. Ett linledarbeslag styr in linan 
på linhjulet för bra grepp vid inrullning. En kilformad 
avdelare förhindrar att manöverlinan följer med linhjulet 
vid utrullning av seglet. Linhjulet roterar fritt. Manöver-
linan leds oftast hela vägen akterut till sittbrunnen och 
Seldén erbjuder för detta ändamål ett fiolblock med 
dubbla linlås som gör det lätt att låsa linan. Alternativt 
används en kortare lina för hantering på fördäck.

Art. nr.  
baspaket

Modell
Trum-

storlek, 
Ø mm

Max arbets-
last, kN

Max 
rekommenderad 

segelyta

Max RM vid 30° 
för Code 0

545-010-10 CX10 105 10 50 m2 25 kNm

545-100-10 CX15 120 15 80 m2 45 kNm

545-200-10 CX25 150 25 115 m2 90 kNm

545-400-10 CX40 190 40 200 m2 180 kNm

Seldén CX

Att rulla ut en gennaker eller ett Code 0 segel är som att lägga in 
en överväxel. Dessutom är det enkelt.

NYHET!



Seldén
CX

Kaus för Anti-torsionslina Kaus för dubbellina Ändlös manöverlina Anti-torsionlina

Art. nr.
(2 st)

För Anti-
torsionslina, 

Ø mm

Art. nr.
(2 st)

Hål
dimension, 

Ø mm

Art. nr. Längd, 
mm

Dimension
Ø mm

Art. nr. Längd, 
mm

Dimension
Ø mm

CX10 
CX15

545-114-01 8 545-115-01 8 611-007-06
611-007-07
611-007-08

2x4000
2x8000
2x12000

8 613-015-01 
613-015-02 
613-015-03

13000 
16000 
19000

8

CX25 545-214-01 10,5 545-215-01 8 611-011-05
611-011-06
611-011-07
611-011-18
611-011-19

2x5000 
2x7000 
2x9000 
2x12000 
2x15000

10 613-016-03 
613-016-04

19000 
22000

10,5

CX40 545-414-01 13 545-415-01 11 611-015-06 
611-015-07 
611-015-08 
611-015-09

2x5000 
2x9000 
2x12000 
2x17000

12 613-017-01 
613-017-02 
613-017-03

22000 
25000 
28000

13

Kompositmaterial, 50% glasfiber / 50% polyamid. 

 5
95

-5
52

-S
  2

01
1-

12
-1

6 
  P

rin
te

d
 in

 S
w

ed
en

Slagtålig kompositkåpa runt linhjulet. Håller 
linan på plats samt skyddar både linhjul och 
båt från skador. 

Rostfria ”tänder” i  
linhjulet ger linan  
ett bra grepp vid  
inrullning.

Snabbschackelns begränsade rörlighet 
underlättar koppling av rullsystemet till 
bogspröt eller förstäv.

Tandemblock för manöverlina (tillval)
PBB50 Art. nr. 405-001-40R (max Ø10 mm lina)
PBB60 Art. nr. 406-001-40R (Ø12 mm lina)

En kilformad avdelare förhindrar att 
manöverlinan följer med linhjulet 
vid utrullning av seglet. Linhjulet 
roterar fritt. 

Fjäderbelastad låsning av 
bulten. Drag i snöret och  
bulten kan lossas. Tryck  
tillbaka och den låses  
automatiskt. Låsningen ligger 
väl skyddad i en recess.

Linledaren kan 
ställas in i 15 
olika riktningar.

Alla strukturella delar består av ett duplext rostfritt stål. 50% högre 
brottlast än vanligt rostfritt stål gör att systemets vikt kan hållas nere.  

Tätade stållager.

Tätade stållager.

Kompletterande utrustning

Nedre lagringsdel

Fallsvirvel

Gummiring skyddar  
masten från skador.

Ø

SELDÉN och FURLEX är registrerade varumärken tillhörande Seldén Mast AB
Seldén Mast AB e-mail info@seldenmast.com 
www.seldenmast.com


