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X-LANCER
K1 - Kapkajak
Produktion:
Vægtklasse:
Konstruktør:

1983
65 – 95 kg
Jørgen Samson

”X”-et står for ekstra fart. Hvad ”LANCER” står for, ved enhver kajakroer i verden. Det
er en god kajak, den har 35 års praktisk erfaringer i sig og skal ikke udgå. ”LANCER”
er kommet i hård konkurrence med ”TIGER” og ”CLEAVER”, men ”LANCER” kan klare
sig, efter at dens bund også har fået den nye form. Denne tredje udgave af ”LANCER”
er nu gennemprøvet og justeret, og fra 1.1.1983 består Struer K1-modellerne af
”TIGER”, ”CLEAVER” og ”X-LANCER”.
Forskibet har i ”X-LANCER” fået en skarpere form under vandlinien. Her er linierne
næsten rette, mens de er buede og fyldige oppe ved dækket. Herved fremkommer
den stærkt tiltagende bæreevne opad i skroget, som er karakteristisk for en
”LANCER”. Fordelene er en hensigtsmæssig udfoldning af bovbølgen og fine
egenskaber i sø.
Det ses endvidere, at de skråtstillede fribord i forskibet harmonerer smukt med de
endnu mere skrå, som findes ved kajakkens bredeste sted. Formen er derfor blevet
jævn og naturlig, egnet til at tage varierende belastninger. For pagajføringens skyld er
dækket foran cockpittet gjort så smalt som muligt på ”X-LANCER”.
Agterskibet har endnu mere bærekraft foroven end forskibet. En ”X-LANCER” har
virkelig ”noget at stå på”, når man spurter. Alligevel vil ingen drømme om at påstå, at
denne kajak er fed agter. Slippet er da også lige så fint, som det plejer i en ”LANCER”,
så konkurrenterne går glip af gode hængebølger.
Ligesom vore øvrige modeller er ”X-LANCER” lav agter for at modvirke den
farthæmmende luvgierighed. Hvis du ikke ligefrem trimmer den brutalt på næsen, vil
den gå lige, uden brug af ror i sidevind. Også i sø, uanset dens retning, vil en kajak
arbejde bedst, når den ligger dybt agter. Det gælder også for ”X-LANCER”.
Midtskibs er spantformen den samme som på den gamle ”LANCER”. Den nye kan
føles lidt mere levende på grund af det lange, smalle forskib. Slutstabiliteten er
uændret og mærkbart større end i ”TIGER” og ”CLEAVER”. ”X-LANCER” er følgelig
disse modeller overlegen i pålidelighed, men ikke i fart. Forskellen i vandmodstand er
så lille, at den ikke kan måles med sikkerhed. Afgørende er herefter hvordan kajakken
reagerer på pagajtagene. Personlig smag spiller ind, og mange vil nødig undvære de
velkendte ”LANCER”- egenskaber. En huggende stil udnyttes bedst i en rolig og
kursstabil kajak som ”X-LANCER”.
Alle ”LANCER”-modeller har samme svage spring og fyldige overvandsskrog. Det er de
væsentligste forudsætninger for det rolige, vandrette glid.
”X-LANCER” er 100 % formstabil, spændt op i ægte Honduras-mahogni og med en
bedre finish end nogensinde før. Der anvendes nu 5 lag lak, så kajakkerne er
beskyttet af et tykt lag urethan, der er mere glat, stærk og hårdt end polyester.
”X-LANCER” har det nyeste og effektive ror, og sædet er let at indstille, både på langs
og i højden. Cockpittet har dobbelt liste til overtrækket.
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”X-LANCER” trimmes ligesom ”TIGER” og ”CLEAVER”: stilleliggende skal det netop
kunne ses, at kajakken er højere (10 – 15 mm) for end agter.
”X-LANCER” er konstrueret til et meget bredt belastningsområde, ca. 65 – 95 kg.
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