
Rulleforsejl

Som udgangspunkt har du brug for en tromle i bunden, som via et snoretræk kan rulle sejlet ind. I 
samme forbindelse skal du have en topsvirvel og et afstandsstykke (f.eks en trekant) til at adskille 
staget fra sejlet, således at staget ikke rulles med ind i sejler..

På denne baggrund kan du godt benytte dit eksisterende forsejl, således at forsejlet enten er rullet 
helt ind eller helt ud.

Hvis du gerne vil kunne sejle med et rebet forsejl skal du have monteret et glasfiberrør med en 
kerne af wire. Dette er nødvendigt således at hele forliget rulles samtidigt.

Ofte, men langtfra altid, vil dette glasfiberrør kunne monteres i et eksisterende forsejl. Det er tit 
halsbarmen og faldbarmen der er moteret således at glasfiberføret ikke kan føres igennem. 
Glasfiberrøret kan i øvrigt monteres på tromle og svirvel.

Furler A + B er derfor velegnede hvis du allerede har tromle og topsvirvel og ønsker at gå skridtet 
videre. Derudover har dette system den fordel at det på grund af flere led, ikke knækker så let.

Du kan med fordel montere en bøjle bag 
stævnbeslaget, til montering tromlen.
Dermed kommer tromlen ikke I konflikt 
med staget.

Furler A  - plettet - bøjelig
Furler B – sort – vridningsstabil – knap så bøjelig

Der er ikke forskel på top og bund.



Furler C er den integrede model med indbygget tromle og topsvirvel. Endvidre medfølger 
afstandsstykke. Desuden er det en fordel at du kan få dit forsejl længere ned på dækket og dermed 
optimere dit sejltrim. Du skal være opmærksom på er at, når forsejlet skal ned er det vigtigt at 
afmontere furleren fra stævnbeslaget, da den ellers let knækker.

Bunden af  furler C

       Toppen af Furler C

Rullegenua er en normal genua, blot er der gjort plads i forliget til furler A,B eller C. I den 
forbindelse er fald- og hals-barm monteret, så glasfiberrøret let kan monteres.

Hvis du gennem længere tid har dine sejl monteret, så de udsættes for sollys bliver de langsomt 
nedbrudt af solens UV-stråling. Forsejlet kan du beskytte ved at montere en UV-kant langs 
agterliget.  Dermed er sejlet beskyttet når det er rullet ind. (Hvis du ruller den rigtige vej).
Du kan også trække en UV-beskyttelsespose op over forsejlet. Posen trækkes op med spilerfaldet og
lukkes undervejs med en lynlås.
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