
Hej Sam 
 
Tack för visat intresse för våra segel 
 
Återkommer här med ett förslag på nytt storsegel och vertech jib till er Hanse 342. 
Själv seglar vi en trekabiners - 06 och är mycket nöjda med hela konceptet av båt och segel. 
Med bra segel, en fantastisk seglare. 
Priset är beräknat på triradial laminat, tre dukvikter. 
 
Vad det gäller storseglet tillverkar vi dom alltid "max lys" 
Detta ger ett stort effektivt framåt dragande akterlik som hålls upp av effektiva lattor. 
Vid varje fullatta sitter ett krftigt beslag med spännskruv + M10 bult. 
Bra trycktravare vid varje latta.  
Vi bygger gärna ut akterrundan med alla dess fördelar, speciellt på öppnare bogar.  
Lattfickor stängda baktill. Slätt och mjukt när akterrundan tar i häckstaget vid stagvändning. 
Rekommenderar en spectra tamp som häckstag med bra utväxling. 
Personligen är jag förtjust i fullattade segel för längre livslängd samt bättre uppförande när det blir skarpt läge.  
Två höga rev som kraftigt minskar ytan samt cunningham. 
Nr och logo. 
Se detaljer på bif. fil. 
Se segel på min Hanse 342. 
 
Pris                            33400,- 
 
Höstpris                     28400,- 
 
Här följer ett bra koncept på segel  
Problemet ligger ofta i focken som dels är liten och alldeles för bukig. 
Detta gör att spalteffekten blir alldeles fel, dvs vinden blåser rakt igenom. 
Här brukar vi sätta en vertech jib, se bif fil, som ger helt andra egenskaper än 
vad er nuvarande fock ger. 
Denna tillverkar vi ofta i en panelad laminatduk. 
Seglet har 3 stående lattor som håller ut det stora akterliket.  
Lattorna levereras i en rund ring, ca 1 m i diameter, i detta fall 8 mm .  
Fördelen med stående lattor hela vägen är att vid revning rullar man in lattan till förstagsprofilen,  
och därmed får en cunnignham effekt, dvs lattan planar ut seglet, villket ger bättre egenskapen vid ökande vindstyrka.  
Förutsättningen för att göra den revbar är att den skotas via stäven, ej upp i masten.  
Den främre skotpunkten gör den  revbar via ett block i skothornet. Mycket effektivt i hårdare vindar.  
UV skydd är mycket viktigt, antingen påsytt eller strumpa. Strumpa skyddar även mot väta  
Utmed förliket lägger vi en remsa med skum , dels för att göra inrullningen "mjukare", dels för att  
bidra med bättre form vid revning.  
Ett helt fantastiskt segel till att ge mycket kraft trots sin storlek. 
Dessutom får man bra sikt med det korta underliket. 
Till detta segel kan man komplettera garderoben med en rullgennaker som är ett perfekt segel för liten besättning 
Tillverkas i 60 grams spinnakerduk med en vridstyv lina i förliket som fungerar som en förstagsprofil 
Alternativ till denna är en sk. Top Down gennaker som rullas runt en separat tamp. 
Med dessa segel täcker du in hela registret för din Hanse 342. 
 
Pris                             33500,- 
 
Höstpris                      28500,- 
 

Tänk på att Lazy bagen är den pålitlige gasten som tar hand om ditt storsegel i alla lägen 😊 
 

 Här lite allmänt om denna praktiska hjälpreda  
 
1, Materialet.  
-är en vävd duk som är PVC behandlad på ena sidan vilket gör den 100 % vattentålig.  
-klarar av när måsen gör entré. Då är det bara att ta fram skurborsten och skrubba bort utan att det bleker materialet, 
vilket det hade gjort på en kapellväv.  
-den mörkblå och blå varianten skiljer sig ytterligare från kapellväven, genom att den är vit på insidan. Detta medför att 
den inte färgar av sig på ditt segel.  
 
2, Finesser  
-i underkant sitter dränage som släpper in luft och ut vatten, så att seglet kan torka.  



-dragkedjan är på sidan för att du enkelt ska kunna öppna och stänga, utan att behöva sträcka dig över hela kapellet.  

-inget externt stycke som sitter runt masten, utan du försluter runt travarna.  

-lite kapell som syns när du seglar.  
 
Enkelt och bekvämt 
Här är lite mer information om kapellet.  
http://www.lundhsails.se/produkter/lazybag  
 
Höstpris                       8900,- 
 
Har under denna säsongen seglat med försegel utan UV för att tvinga mig att använda strumpan varje dag. 
Inga som helst bekymmer. 
Oerhört enkel att hantera. 
Kan rekommenderas tillsammans med VJ, med eller utan UV.       
 
Höstpris                      4600,- 
 
Nöjer mig med detta för stunden 
Hör gärna av dig om du har funderingar kring detta ämne 
Läs mer om material på www.lundhsails.se   
Se vårt fina Galleri på hemsidan  
 
Priser inkl. sv. moms 
Orderlikvid 1/3 vid order, resterande vid leverans  
Gäller 30 dagar 
Leverans  60 - 90 dagar 
 
Vänligen/Anders Lundh 

--  

 
Anders Lundh, Sailmaker 
Lundh Sails AB 
Direkt: +46-31-7227772 
Loftet: +46-31-293021 

 

http://www.lundhsails.se/produkter/lazybag
http://www.lundhsails.se/
tel:%2B46-31-293021

