GL-BOCKEN
Stora bocken (max båtvikt 8 ton):
GL-Tech:s bockar har en modern design med balken tillverkad av strängpressad aluminium som är lätt och har
skruvspår på alla sidor vilket gör montaget enkelt samt ger hög flexibilitet så att alla inställningar kan ske steglöst,
enkelt och snabbt. Bocken utvecklades av GL-Tech år 2007 och har sedan dess blivit mycket populär bland
motorbåtsägare. Den senaste modellen har samma aluminiumbalk som tidigare men har fått en ny benkonstruktion
som inte behöver monteras ihop. Även de gummerade stödplattorna mot båtskrovet är av ny bättre modell. Bocken
är nu också för-monterad. Monteras slutligen på endast ca 5 min. Läs mer på: http://gl-tech.se/produkter/

Specifikation:


Bockens längd 2 m, vikt 30 kg eller längd 2,5 m, vikt 33 kg. Höjd 608 + kölplanka 45 mm + markbräda.



Balk i anodiserad (el-oxerad) aluminium med skruvspår på alla sidor för mycket snabb inställning av ben
samt stöttors läge, höjd och lutning. Allt detta kan snabbt och enkelt ställas in steglöst



Kölplanka som sitter väl fastskruvad ovanpå bocken ingår. Bräder under bocken ingår dock inte.



Stöttorna ställbara i 12 fasta höjdlägen + finjustering via en M24 trapetsgänga. Lutningen steglöst ställbar
till 37 grader. Stödplattorna kan dessutom vridas till önskad vinkel mot båten



Runda gjutna plattor som stöd mot skrovet med gummering som ej glider loss. Gummit enkelt utbytbart



Ben och stöttor (svarta detaljer) är tillverkat av stål som pulverlackerats med en väderbeständig lack efter ett
noggrant grundarbete



Bocken kan kompletteras med Mittstöd för att öka bärigheten. Se dokumentet ”Testresultat Stora bocken”
på http://gl-tech.se/dokument/ för mer information om bockens bärighet vid olika benavstånd



Lätt att frakta genom låg vikt samt att ben och stöttor demonteras eller monteras i samband med biltransport
på ca en minut



Levereras med balken emballerad i wellpappkartong. Stöttor och kölplanka ligger färdigmonterade inuti
balken. Kartongen brukar få plats i de flesta bilmodeller som kan fälla det bakre ryggstödet
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