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Badplattform - segelbåt
SÅ HÄR VÄLJER DU RÄTT BADPLATTFORM FÖR DIN SEGELBÅT:
·
·
·

Har du motorbåt finns information på ett eget blad.
Rekommendations tabell - I vår rekommendations tabell över plattformar finns många olika båtmodeller
representerade. (Se separata blad).
Hittar ni inte er båt i den listan behöver ni tar reda på lite uppgifter för att kunna välja rätt plattform:
1. Akterns bredd.
2. Akterns form.
3. Utanpåliggande roder.
1. AKTERNS BREDD
Bredd

Bredd
300400 mm

Teaken anpassas normalt inte
(utom på speciella plattformar) .

300400 mm

Mät på akterspegeln så ser du vilken plattform som får plats.

Eventuella stag kapas till rätt längd.

Akterns bredd: Mät akterns bredd ca. 300-400 mm ovanför vattenlinjen.(se bild) Detta för att plattformen inte bör sättas för
lågt och riskera att släpa i när man går för motor eller ligger på kryss. Samtliga fästen i akterspegeln är med genomgående
bult så kontrollera även på insidan att ni har plats här för att dra fast brickor och muttrar. Hur bred plattform du sedan vill
välja utifrån detta mått är en smaksak och huruvida man vill ha plats för tex ankarhållare, om man vill ha en så bred som
möjligt eller om man vill ha en mindre.
2. AKTERNS FORM

P1009
Vid starkt rundad akterspegel kan förlängning monteras.

Justerbara universalbeslag för alla vinklar.

Justerbara u-beslag för alla vinklar.

Rundning
Samtliga plattformar är lite lätt rundade in mot akterspegeln och det
gör att den passar snyggt till de allra flesta akter former. Skulle aktern
vara mycket välvd finns det även en förlängning på 50mm (P1009) som
man kan köpa till för att få ut plattformen ytterligare från aktern.
Positiv akterspegel
Om akterspegeln är positiv eller helt lodrät kommer plattformens yta
närmast akterspegeln hamna under akterspegeln till viss del beroende
på lutningen och ni bör därför välja en av de djupare plattformsmodellerna, PT1006030, PT1256030, PM14060 för att få bästa funktion.
Negativ akterspegel
Är akterspegeln negativ blir det mer svängrum inne vid akterspegeln för
den som står på plattformen och en smalare fungerar då utmärkt.
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3. UTANPÅLIGGANDE RODER
PM3642

Har båten utanpåliggande roder kan man välja att
antingen sätta en mindre plattform på var sida om
rodret, PM3642 eller PM4550 eller alternativt vår
plattform PR1306030 speciellt framtagen för båtar
med utanpåliggande roder.
Avgörande för vilken som passar bäst är naturligtvis bredden på akterspegeln och vad ni tänkt er för
funktion.
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