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Monteringsanvisning av Rutgerson fullattebeslag 1590, 1595 och 1596

Allmänt
1590, 1595 och 1596 är fullatebeslag för fullängdslanormed steglös justering av lattspänningen.
Beslagen är avsedda för användning tillsammans med travare försedd med M lO-gänga, t ex Rutgersons 153x-xx-05
och1530-xx-09.1590 är anpassat för platta lattor i storlekar upp till 4Ox6mm. Insatsen i 1595 gör att beslaget passar till lat-
tor med max mått 25x10mm. 1596 är till för runda lattor upp till12mm i diameter. Lattan matas in från seglets förik vilket
gör att lattfickan kan sys igen i akterliket - inget akterliksbeslag behövs. 
1590,1595och1596 är lämpliga för båtar istorleken30-50 fot. Beslaget är tillverkat av kompositplast,vilket är lätt, starkt
och UV-beständigt.

Beslagets beståndsdelar
Beslaget består av överdel(a), lock (b), spännplatta (c), (notera att spänningsinsats ser annorlunda ut för1590,1595 och
1596) spännskruv(d), underdel (e), samt 7stycken specialskruvarför plast. Den kortare av skruvarna är avsedda för att låsa 
fast locket i överdelen när lattan är på plats i beslaget.

Spänningsinsats 1595

Montering

1. Förbered monteringen genom att ta bort locket på beslagets överdel genom att
 skjuta det rakt bakåt. Beslaget skall monteras mot förlikets rep eller kant.
 Observera att lattspåret(f) skall ha samma centrumlinje som lattfickan.

2. Placera temporärt beslagets överdel och underdel i läge beskrivet under punkt 1
 (på samma sida som lattfickan). Lyft försiktigt upp överdelen så att underdelen
 inte rubbas. Med underdelen som mall görs hål för skruvarna med syl. (bild 2)

 3. Vänd seglet och placera nu beslagets underdel på sin rätta plats (på motsatt sida
 av seglet som lattfickan och över de nyss gjorda hålen). Passa in beslagets överdel
 på andra sidan av seglet och drag åt de fem korta skruvarna. Den kortare skruven
 skaII sitta i hålet på locket, och dras bara till hälften i detta skede.

4. Vänd seglet och fäll ut spännplattan.

5. Skjut in lattan i lattfickan. Placera sen lattan i lattspåret på beslagets överdel.  
 Fäll in spännlattan över lattan. 

OBS! Moment 4 & 5 gäller ej för 1595 and 1596.

6. Skjut på locket på överdelen. Drag fast den kortare av skruvarna på locket så att  
 locket låses.

7. Skruva i travaren (g) i M10 gängan i det monterade beslagets framkant. Travaren
 skall inte skruvas in så långt att den låses i beslaget. Den skall kunna röra sig fritt
 minst 90 grader åt båda håll för att behåIla svirvelfunktionen.

8. Justera lattspänningen med spännskruven i beslagets akterkant. Lattspänningen
 kan avläsas i slitsen (h) på beslagets Iock.

OBS! Försäkra dig om att inte travarens metalldelar ligger emot masten under 
segling eller då seglet revas eller hissas.

Demontering av latta (Nedanstående moment är ej beskrivna i bilder.)

A. Reducera lattspänningen till noll med spännskruven i beslagets akterkant.
 

B. Skruva ur skruven på locket av beslaget till hälften så att låsningen av beslagets  
 lock frigörs. 

C. Ta bort locket genom att skjuta det rakt bakåt, fäll ut spännlattan (gäller ej 1595  
 och 1596) och dra ut lattan ur lattfickan.

OBS! Rekommenderad förstärkningstjocklek vid användande av medföljande skruvar är 0-2mm! 
Beslaget är ej konstruerat för att klara av de laster som kan förekomma i en revpunkt!


