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Jak si vyrobit rychloupínák na flosnu

Marjan Tkavc je slovinský windsurfař a milovník horské cykloturistiky. Pravidelná péče
o horská kola, která prohání po slovinských
Alpách, Marjana přivedla k opravám a úpravám jeho windsurfařského náčiní. Je skvělé,
že se o své dovednosti chce a dokáže podělit
i s námi.

#1

POTŘEBOVAT BUDETE:
pilku na železo, abyste mohli
upravit délku závitu pod
okem, velký pilník na železo
pro zabroušení zkráceného
závitu a malý pilník na
železo pro případné zvětšení
otvoru pro zapuštění oka
se závitem. Dále budete
potřebovat rychleschnoucí
lepidlo pro impregnaci
zvětšeného otvoru, aby
nemohl nasáknout vodu, oko
s metrickým závitem, jednu
gumovou a jednu nerezovou
podložku.

Více o Marjanovi se dozvíte na
www.mtbslovenia.net.

#2

Zkraťte oko se závitem,
aby délka závitu byla
stejná jako originální
šroub. Obě podložky
(gumové i ocelové)
by měly být zhruba
stejně velké. Některá
oka se závitem mají
vlastní podložku, ale
DOdaTEČNÁ PODLOŽKA
JE POTŘEBNÁ pro
rozložení tlaku po
dotažení. Gumové
podložky pomohou
tlak rozložit
rovnoměrně.

Každá ploutvička může mít
své vlastní oko s metrickým
závitem pro ruční dotažení.
Obejdete se bez šroubováku.
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oje žena i já jsme dlouho jezdili na plovácích Mistral Flow. Schválně píšu
v množném čísle, protože to má svůj
význam. Určitě si dovedete představit, kdo z nás
se o naše windsufařské nářadí stará. Ale zpátky
k věci. Naše staré desky měly šroub s rychloupínací páčkou flosny do powerboxu. Bylo to snadné a nepotřebovali jsme šroubovák. A to nemluvím o situacích, kdy spolu s plachtou jsem měnil i
flosnu. Nemusel jsem pokaždé běžet do auta pro
šroubovák.
Jak užitečné a důležité jsou pro nás rychloupínáky, jsme si uvědomili, až po nákupu nových
prken. Marně jsem zkoušel použít staré rychloupínáky. Rychloupínací šroub potřebuje v prkně
malou drážku, do které lze dotahovací páčku zatlačit. Plováky, které mají normální šrouby pro
připevnění flosen, takové drážky nemají. Obvykle
se šroub uchytí do kruhového otvoru nad flosnou.

64> WindSurfer 3/2012

Zkrátka, šroub s rychloupínací páčkou a prkno
musejí být stvořené jeden pro druhého. Buď se
rychloupínák pro váš plovák hodí, nebo ne. Ale už
to nemusí být tak úplně pravda.
Napadlo mě použít šroub s dostatečně velkou hlavou, která umožní jeho dotažení rukou. Prošel
jsem několik železářství a našel jsem šroub, kterému se odborně říká oko s metrickým závitem.
Oko šroubu je dostatečně velké, aby jej bylo možné dotáhnout rukou. Moje myšlenka se tak stala
realizovatelnou.
Jak na to? Je to snadné. Stačí jen zkrátit oko
s metrickým závitem, aby byl závit stejně dlouhý jako originální šroub k flosně. Pokud je třeba,
upravte kruhový otvor prkna, abyste do něj mohli
oko schovat.
Bál jsem se, že utáhnout oko se závitem nebude snadné, ale systém jsem testoval bez problémů celou jednu sezónu. Někdy je třeba vynalo-

žit o něco víc síly k utažení šroubu, což je obvykle dáno druhem prkna a flosny. Taky je občas potřeba oko se závitem dotáhnout i po nějaké době
strávené ve vodě. Nikdy se mi ale nestalo, že by se
flosna uvolnila.

#4

Nezapomeňte na
vybroušenou část
otvoru nanést
vrstvu lepidla,
abyste zbroušený
materiál chránili před
nasáknutím vodou.

Oko se závitem je možné použít i pro jiné než
powerbox flosny. Nemusí být ovšem vhodný pro
všechny typy prken. Vždy záleží na průměru otvoru pro uchycení oka s metrickým závitem.

V dalších dílech

naší nové rubriky
Domácí kutil se dozvíte:
� jak opravit karbonový stěžeň,
� jak vyrobit protektor pro špičku
prkna, který opravdu funguje,
� jak vyřešit těsnou kladku, přes
kterou nelze protáhnout lanka od
nástavce.
surfmagazin.sk
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#3

Otvor pro uchycení
flosny může být pro
oko se závitem někdy
příliš malý. Je potřeba
jej tedy na okraji
mírně zvětšit jemným
zbroušením.

#5

Ručně dotahovací oka
se závity jsem úspěšně
testoval i na dlouhých
freeridových flosnách.

J e na vás, jestli si vyberete flosny
s ručně dotahovacími oky se závity
nebo s sebou budete pořád vozit
obyčejné šrouby a šroubovák.
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