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Het Strong®  Sail Track & Slide sys-
teem bestaat uit een hoog kwalitatieve 
externe mastgroef, met een zeer lage  
wrijvingscoëfficiënt en bijbehorende  
gepolijste RVS leuvers en batten- 
houders. De mastgroef en bijbehorende 
RVS leuvers en batten-houders zijn o.a. 
ontworpen voor gebruik in combina-
tie met een doorgelat grootzeil. Bij een 
geïnstalleerde Strong®  mastgroef, 
zal hijsen en strijken van het grootzeil 
zonder problemen geschieden, ook 
onder een hoek met de wind.

Het systeem wordt aangeboden per  
meter en wordt op rol thuisbezorgd klaar 
om te worden geïnstalleerd.

Het Strong®  Sail Track & Slide heeft 
een lage stapelhoogte bij opgedoekt 
grootzeil, minder gewicht in de mast 
en een lagere wrijvingscoëfficiënt ten  
opzichte van concurrerende systemen. 
De mastgroef is zwart van kleur.

Op prijsbasis is het systeem uiterst  
concurrerend. 

Diverse profielen

Strong®  mastgroef leuvers zijn 
vervaardigd uit gepolijst RVS en zijn 
zeer glad afgewerkt, zodat er geen 
scherpe kanten aanwezig zijn. Montage 
kan geschieden zonder tussenkomst 
van de zeilmaker. De leuvers zijn lever-
baar in een aantal standaard afmetingen 
en uitvoeringen. De Strong® batten-hou-
ders zorgen er voor dat de latten op de 
juiste manier in de houders worden ge-
fixeerd en zijn voorzien van een homoki-
netische verbinding.

Algemeen

De Strong®  mastgroef wordt  
gemaakt uit UHMW-PE. Deze kunst-
stof heeft een lage wrijvingsweerstand, 
is schokbestendig en stootvast. Het  
materiaal is bestand tegen UV stralen en  
tegen de invloed van zoutwater. De 
mastgroef wordt geleverd in lengtes 
tot 60 voet. Sail Track is eenvoudig te  
installeren, zelfs met een staande mast.

Track kenmerken Leuvers en onderdelen

mastgroef binnen plat

mastgroef binnen rond

mastgroef buiten

De binnenzijde van de mastgroef wordt 
voor elke mast op maat gemaakt, de 
buitenzijde heeft een standaard maat. 
Ook op “high tech” koolstof- en compo-
siet masten kan een mastgroef worden  
geïnstalleerd. Leuvers en waar nodig 
batten-houders worden meegeleverd.  

Deze eigenschappen zorgen er voor 
dat de latten zich vrij kunnen be-
wegen tijdens het hijsen en strijken. 
De bijgeleverde batten-houders zijn 
verkrijgbaar in twee maten en zijn  
geschikt voor zowel platte als ronde  
latten. De verbinding tussen leuver 
en batten-houder heeft een M10 stan-
daard schroefdraad. Indien gewenst  
kunnen ook andere full-batten syste-
men worden gemonteerd zoals: SDA, 
Battslide en Aquabatten.



Installeren:

1 Verwijder eventuele scherpe randen van het mastslot met een vijl, opdat de 
 mastgroef gemakkelijk in de mast omhoog kan worden geschoven.

2 Neem de mastgroef uit de doos en snij de eerste drie of vier binders die de 
 bovenkant vasthouden los. Buig de eerste meter voorzichtig gedurende 30 seconden 
 in dezelfde richting als die waarin de mastgroef is opgerold.

3 Plaats de mastgroef in het mastslot en schuif nu de mastgroef in de bestaande 
 groef.

4 Schuif de mastgroef tot aan het topbeslag.

5 Laat de mastgroef nu 4 cm zakken. Zorg er voor dat de bovenkant van de mastgroef 
 niet het topbeslag of een katrol kan blokkeren.
  
6 Druk de onderkant van de mastgroef tegen de mast om te bepalen waar de 
 mastgroef ingekort moet worden.
  
7 Check dit nauwkeurig. Minimum afstand boven het lummelbeslag is 7,5 cm. 
 Zaag het overtollige deel af.

8 Plaats de RVS houder over het eind van de mastgroef en druk het op zijn plaats. 
 Gebruik de voorgeboorde gaten als geleidesteun. Borg met de meegeleverde 
 RVS pen.
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Leuvers en batten houders

U treft hier een overzicht aan van de diverse Sailtrack onderdelen. Elk onderdeel is 
speciaal ontworpen en gefabriceerd voor Sailtrack. De leuvers zijn verkrijgbaar in 
messing en in RVS.

Opgeven van de maten

Alvorens het orderformulier kan worden ingevuld dienen eerst enige maten van de 
mast te worden genomen. Deze maten hebben betrekking op de breedte en dikte van 
de mastgroef. Mastgroef breedte “A” en mastgroef wanddikte “B” of de breedte van de 
buitenmaat van een bestaande mastgroef “F”. U ontvangt een set maatschijven die 
speciaal hiervoor zijn ontwikkeld.

200A kleine batten houder met 400 leuver

200B grote batten houder met 400 leuver

400 5 cm universele leuver met 10 mm pin

401 5 cm leuver

Leuver stapelhoogte

item 600  2.50 cm  /  item 401  5 cm  /  item 500  7.60 cm

(!) NB:

zorg ervoor dat tijdens het meten van de wanddikte van de bestaande mastgroef het 
maatlipje precies aansluit ( zie tekening onder).

402 universele pin 10 mm

403 leuver voor Battslide houder

500 topplaat leuver 7.60 cm

600 leuver 2.5 cm



De maatschijf

1 Gebruik de maatschijf en kies het lipje dat het beste aansluit.

2 Beweeg nu de maatschijf in de mastgroef van beneden naar boven en overtuig 
 u er van dat deze overal naadloos aansluit.

3 Gebruik nu de genummerde maatschijf en zoek de juiste dikte van de mastgroef.
 (zie voorbeelden vorige bladzijde)

4 Ook hier geldt dat de lip overal goed moet aansluiten. 

Voor masten met een bestaande buiten mastgroef: geef de exacte maat op in cm
(zie vorige bladzijde figuur F).


