SELDÉN GX 						

NYHET!

Snabb och enkel hantering av din gennaker

Med fokus på seglingsglädje
Seldén GX är en ny medlem i besättningen för alla som uppskattar fartfylld segling på ett enkelt
sätt. Att rulla ut en gennaker ger omedelbar belöning i form av högre fart och roligare segling.

Bekvämlighet för en liten besättning
I lätta vindar kan det inrullade seglet vara hissat och klart för utrullning. På en öppen bog släpper
man rullsystemets manöverlina, drar i skotet och seglet rullas ut – och alla ombord stannar kvar i
sittbrunnen!
Denna typ av segel använder man från 70° skenbar vindvinkel ner till läns då seglet med fördel
spiras med hjälp av en teleskopisk spirbom. I kombination med en fock har man en segelgarderob
för alla bogar och den ihoprullade gennakern tar dessutom minimalt med plats när den inte används.

Smart även för kappseglaren
Seglets breddmått är >75% av underlikets längd och
mäter därför in som en spinnaker i de internationella
mätreglerna ORCi och IRC. Detta innebär att man
utan bestraffning har ett optimalt segel för vindvinklar i
gränslandet mellan fock och spinnaker. Inom den svenska
mätregeln SRS gäller samma sak, men baserat på
ett breddmått > 65%, vilket tillåter ett något smalare segel
och ännu bättre höjdtagningsförmåga.
Inrullning uppifrån och ner
Nertill är seglet halsat i en kullagrad halshornssvirvel och upptill i
en fallsvirvel. Däremellan är det lösfotat. En vridstyv lina överför
lintrummans rotation till fallsvirveln och därigenom är det seglets
fallhorn som rullas in först. Inrullningen fortsätter sedan nedåt
tills dess att hela seglet är inrullat i en lång välpackad rulle
som är lätt att stuva ner i en väska.

Nedre lagringsdel

Fallsvirvel
Tätade stållager.

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

Gummiring skyddar
masten från skador.

Kompositmaterial, 50% glasfiber / 50% polyamid.
Halshornsring med kullager i
Torlon®.

Metalltänder i lintrumman
ger linan ett bra grepp vid
inrullning.

Manöverlinan är ändlös och
löper över lintrumman, precis
som på Seldéns CX system.

Seglet monteras med en
Dyneema® lina som omger
halshornsringen.

En smal linstyrning förbättrar
linans grepp i trumman

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

Linledaren kan ställas in i 15
olika riktningar.

Unikt och patenterat linlås
Snabbschackelns begränsade rörlighet
underlättar koppling av rullsystemet till
bogspröt eller förstäv. På bilden visas
en snabbschackel med linstyrning, vilket
är ett tillval. Med denna typ av schackel
kan systemet kopplas i en utväxling 2:1.

Seldén GX
Modell

Art. nr.
Baspaket

Trumstorlek,
Ø mm

Max
arbetslast,
kN

Max
rekommenderad
segelyta

GX7.5

545-018-10

105

7.5

50 m2

GX10

545-118-10

120

10

80 m2

GX15

545-218-10

150

15

115 m2

Terminaldel med konisk insida.
Tredelad kona.

Ändlös manöverlina och Anti-torsionslina
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Printed in Sweden.

Ändlös manöverlina
Längd,
mm

Anti-torsionslina
Dimension
Ø mm

Modell

Art. nr.

GX7.5

611-007-06
611-007-07
611-007-09
611-007-08

2 x 4000
2 x 8000
2 x 10000
2 x 12000

8

611-011-05
611-011-06
611-011-07
611-011-18
611-011-19

2 x 5000
2 x 7000
2 x 9000
2 x 12000
2 x 15000

10

GX10

GX15

Art. nr.

Längd,
mm

Dimension,
Ø mm

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

13000
16000
19000

8

613-016-01
613-016-02
613-016-03
613-016-04

13000
16000
19000
22000

10.5

613-017-01
613-017-02
613-017-03
613-017-04

19000
22000
25000
28000

13

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

Trä på terminalen på linan och vik
linans kärna över den tredelade
konan. Fixera konan i terminalen.

Montera lintrumman / fallsvirveln
och drag åt låsskruvarna.

