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Boding Segels självslående rullfock i cruisinglaminat-
duk är utformad för optimal prestanda till cruisingseg-
lare. Det är extra viktigt med en formstabil duk i den 
självslånede focken eftersom det är jobbigt att skifta 
fockens skotpunkt under gång.

1 MATERIAL
Boding Segel använder cruisinglaminatduk i 4-5 skikt, X-ply scrim och dubbel taft. Det 
ger högre formbeständighet och längre livslängd. Olika båtar/segel ställer olika krav - vi 
använder marknadsledande DCX UVM duk från Dimension Polyant och/eller CDX PRO 
duk från Contender. X-ply scrim i dukens kärna ytterligare ger högre formstabilitet. 

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

3 DESIGN
Modern design. Det här seglet är formstabilt med modern vingform med kraft upptill 
vilket ökar fart och acceleration i lätt- och mellanvind. Modern stor akterrunda som bärs 
av 3-5 lattor (horisontella eller vertikala) samt kjol.

4 LATTOR
Hissas segel traditionellt utan rullsystem så använder vi horisontella lattor, 3-5 stycken 
varav 1-2 är helt genomgående. För självslående rullfockar används antingen 3-5 
horisontellt rullbara lattor eller 3-5 vertikala lattor som är parallella med förliket.

5 SKOTHORN
Clewboard med 4-5 skotpunkter. På självslående rullfockar används bomerang-format 
clewboard parallellt med förliket så att det kan rullas upp snyggt runt förstaget. I tradi-
tionella självslående fockar är clewboard mer parallellt med underliket.

6 TRIM
Tell-tales på 3-4 nivåer. Trimlina i både akter- och underlik med alu-cleat och/eller 
utväxling vid behov.. Fönster vid nedre tell-tales samt kontrastband på 2-3 nivåer.

7 UV-SKYDD
Självslånede rullfockar måste UV-skyddas. Vanligast och mest bekvämt är ett fastsytt 
UV-skydd längs akter- och underlik. Vi använder ledande WeatherMax 65 UV-väv, 
WM65-väv är lätt, smidig, rivstark och UV-beständig. Alternativ/komplement till fastsytt 
UV-skydd är ett rullgenua-kapell som hissas över det inrullade seglet. Boding Segel 
erbjuder ett välsytt kapell där vi rekommenderar alla att uppgradera till kapellväven 
WM80. Enklare hantering, längre livslängd och mindre underhåll.  UV-skydd/rullgenu-
akapell offereras alltid separat under MÖJLIGA TILLVAL där pris för respektive framgår.
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Självslående rullfock i någon av cruisinglamiantdukarna DCX UVM eller CDX PRO är ett segel med små 
avtryck på vårt klimat. Både produktion av dukar och segel sker lokalt i Europa. Dukens och seglets långa 
livslängd gör därtill att ett segel från Boding Segel i dessa cruisinglaminatdukar är ett bra val, inte bara för 
dess fantastiska prestanda utan även i ett hållbarhetsperspektiv. 


