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Kära vänner,  

För 30 år sedan introducerades Furlex rullfocksystem, en i många  
avseenden enastående produkt och ett varumärke som internationellt sett 
är bland det mest inarbetade i marinbranschen. 

En produkt som fick seglare att inse tjusningen av enkel segelhantering 
och som gjorde att Seldén tog sitt första riktigt stora steg ut på världs-
marknaden. Konceptet ”ett komplett system” har under alla år gjort det lätt 
för återförsäljare att sälja Furlex och båtägarna vet att Seldén står bakom 
varje liten detalj. Det som började 1983 med Furlex Typ B, blev 1987  
B MkII och 1997 introducerades Furlex 100S-500S. 

Fjärde generationens Furlex har världspremiär på METS och ni är  
alla välkomna till vår monter 09-204 tisdag 19 november kl 17:00.  
Räkna med rulltårta!

Ni kommer då även att kunna bekanta er med ytterligare ett par nya  
produkter från Seldén.

Självslåendefock-system  

Nu är vi klara att visa vår lösning på hur man underlättar kryssandet genom våra skärgårdar. 
Seldéns självslående focksystem är baserat på vår 30 mm High Beam skena, rostfria sido- 
konsoller och universella beslag för infästning i däcket. Vi kommer att visa en prototyp på  
METS och kommer att kunna leverera den färdiga produkten under april 2014. 

Målpriset för ett komplett system till  
en 30’-40’ båt är SEK 9500:- inkl moms. 

BBB60  

Kullagrade 60 mm block är en helt ny blockfamilj i vårt 
däcksutrustningssortiment som består av femton varianter 
med delrinlager och fyra med rostfria kullager. De senare 
kallar vi HD som i ”Heavy Duty” (HD). 

Art. nr. Beskrivning Vikt
(g)

Max 
arbetslast 

(kg)

Brott-
last  
(kg)

Max  
lintjock-
lek (mm)

Schackel 
(Ø mm)

406-601-01R Enkelblock 115 350 1000 10 5

406-601-51R Enkelblock (HD) 146 500 1000 10 5

406-601-02R Enkelblock med hundsvott 126 350 1000 10 5

406-601-52R Enkelblock med hundsvott (HD) 158 500 1000 10 5

406-601-03R Enkelblock med cam cleat 266 120 240 10 5

406-601-04R Enkelblock med hundsvott och 
cam cleat 276 240 480 10 5

406-601-05R Dubbelblock 233 700 1400 10 5

406-601-06R Trippelblock 327 1000 2000 10 5

406-601-07R Trippelblock med hundsvott 337 1000 2000 10 5

406-601-08R Trippelblock med cam cleat och 
bygel 495 600 1200 10 5

406-601-09R Trippelblock med hundsvott och 
cam cleat 505 720 1440 10 5

406-601-10R Fiolblock 155 500 1000 10 5

406-601-11R Fiolblock med hundsvott 165 500 1000 10 5

406-601-12R Fiolblock med cam cleat och fäste 306 360 720 10 5

406-601-13R Fiolblock med hundsvott och cam 
cleat 316 480 960 10 5

406-601-14R Enkelblock tie-on 83 350 1000 10 -

406-601-64R Enkelblock tie-on (HD) 114 500 1000 10 -

406-601-15R Enkelblock fotblock 85 350 1000 10 3xM6
(ej inkl.)

406-601-65R Enkelblock fotblock (HD) 114 500 1000 10 3xM6
(ej inkl.)
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Hydraulcylindrar  

Ett komplett sortiment av manuellt hydrauliska akterstagssträckare 
och kickstänger kommer också att visas på METS. Detta produkt-
program består av: 

• Hydrauliska akterstagssträckare med integrerad pump (HTI) för 
Ø8-10 respektive Ø12-14 mm akterstag

• Hydrauliska akterstagssträckare (HT) för hantering från en 
kontrollpanel i sittbrunnen. Anpassade för samma förstags-
dimensioner som ovan.

• Hydrauliska kickstänger (HV)

• Kontrollpaneler för 1 funktion eller för 4 funktioner.

Samtliga produkter har en ”2-speed” funktion vilket innebär att man 
till en början sträcker upp med hög hastighet och när trycket nått en 
viss nivå växlar systemet ner till lågväxel och motståndet i hand- 
taget reduceras. Detta sker automatiskt och vid vilket tryck  
systemet växlas ner kan man anpassa själv med en justerskruv. 
Klen seglare – lågt tryck. Stark seglare – högt tryck.  

Kontrollpanerna har dessutom vad vi kallar Dual Action. Det innebär 
att systemet pumpar olja både när man drar och skjuter handtaget. 

Nya adapters för konvertering av CX till GX 

Vi har utvecklat nya adaptrar på vilka vi använder vårt patenterade linlås och kullager i Torlon. 
Det finns två stora fördelar med denna typ av adapter 

1. Man kan använda samma rulle, en Seldén CX, både för ett Code 0 segel och för en  
gennaker. 

2. Om man endast har en gennaker kan man likväl använda ett CX system och koppla  
adaptern till trumman inför sättning av gennakern. Trumma och manöverlina kan på  
detta vis vara permanent monterade på båten. 

Art. nr. Beskrivning SEK, ink moms CX system + adapter 
motsvarar GX….

545-028-01 Adapter för CX10 1875 GX7.5

545-128-01 Adapter för CX15 2250 GX10

545-228-01 Adapter för CX25 2750 GX15

545-428-01 Adapter för CX40 3500 ”GX 25”

Tot ziens in Amsterdam!


