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Boding Segels självslående fock 2020 i dacronduk är utformad för 
optimal prestanda till cruisingseglare. Vertikala lattor i akterliket bär 
en modern effektiv akterrunda. Modern design ökar fockens bredd 
upptill och ger ökad effekt i fockens övre del.

1 MATERIAL
Boding Segel gör dacronsegel i dukar från världens ledande duktillverkare av vävd duk, 
tyska Dimension Polyant. CB-dacronduk och AP-dacronduk rankas ofta i topp bland 
dacrondukar för aktiva nöjesseglare och långseglare. 

2 SKÄRNING
Crosscut. CB- och AP-dacronduk är balanserade för att skäras crosscut. Dukpanelerna 
i seglet läggs horisontellt (90 grader mot dragriktningen). Den mest kostnadeseffektiva 
konstruktionen för att bygga ett segel.

3 DESIGN
Självslående fockar 2020 designas med en stor akterrunda som bärs av 3-5 lattor. 
Modern design där bredd byggs högt upp i seglet, vilket gör toppen av seglet mer 
effektiv.

4 LATTOR
Hissas segel traditionellt utan rullsystem så använder vi horisontella lattor, 3-5 stycken 
varav 1-2 är helt genomgående. För självslående rullfockar är oftast 3-5 vertikala 
profi lerade lattor paralella med förliket att föredra. För båtägare som ofta skiftar mellan 
rullgenua och rullfock, så kan horisontella rullbara lattor övervägas som ett alternativ. 

5 SKOTHORN
Clewboard med 4-6 skotpunkter. Vi använder ett bomerangformat clewboard för att 
kunna bära maximalt med underlik/segelyta.

6 TRIM
Tell-tales på 3-4 nivåer. Trimlina i både akter- och underlik. Det är även standard med-
fönster vid tell-tales och/eller kontrastränder.

7 UV-SKYDD
Självslånede rullfockar måste UV-skyddas. Antingen genom fastsytt UV-skydd längs 
akter- och underlik. Vi använder ledande WeatherMax 65 väv, både lättast och smidigast 
samtidigt som den har bäst styrka och längst livslängd. Alternativet är ett rullgenua-
kapell som hissas över det inrullade seglet. Boding Segel erbjuder ett högkvalitativt 
kapell som även fi nns i väven WeatherMax 80. Optimal för bästa hantering och längsta 
livslängd för rullgenuakapell.  UV-skydd/rullgenuakapell offereras alltid separat under 
MÖJLIGA TILLVAL där pris för respektive framgår.
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