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Smedjebacken  den 10 November, 2008

Danielsson Innovation håller i skrivandets stund på med slut-
förandet av 3 nya modellserier. Dessa kommer att avlösa FW, 
LW samt HD serien och vi räknar med att påbörja första lev-
erans tidigt december.

Designen kommer att kännas igen genom LW siluetten, övri-
ga detaljer har en följsam form där en detalj fl yter över i nästa. 
Formen ger ett tidlöst genuint exklusivt intryck.

När det gäller funktionen så har vi använt våra mångåriga er-
farenheter när det gäller mekanisk design och skapat rullar av 
extrem tillförlitlighet och funktion. Allt detta i linje med vårt 
mål att vara ledande i det vi gör. Dessa rullar är framtidens 
rullar, normsättande!

Funktionen:
Bromssystemet är nytt och unikt när det gäller 

material och funktion. Det fi nns möjlighet för 
användaren att anpassa bromsen efter eget ty-
cke. Många fi skare använder rullar på olika 
sätt, en del vill ha mer eller mindre broms. 
I våra nya rullar kan kunden själv konfi g-
urera om bromsen i ända upp till 5 nivåer. 
Detta gör att kunden till 100% får vad han 
vill ha. Lägsta nivån ger ett fi nkänsligt 
bromsspann, där man under lättare fi ske 
kan nyttja större delen av vad bromsrat-
ten ger. Högsta nivån ger en mycket stark 
högsta broms för tyngre fi ske. 

I samband med att vi använder ett nytt 
bromsmaterial så håller sig bromsen konstant 
och exakt utan slipstick eller andra oönskade egen-

skaper, i alla nivåer. Detta material är mycket bättre än s.k. 
Carbon/Carbon material. Vi var dom första att använda C/C 
material i fl ugrullar, nu har vi gått ett steg längre. Vi kallar det 
D-VTCS (Danielsson Variable Torque Controller System).

 

Ställratten som används för att ändra bromsen är också en sak 
som vi har byggt in ytterligare funktion. Förutom att de nivåer 
som D-VTCS erbjuder kan man fi njustera grundinställningen 
inom alla nivåer, alltså än mer möjligheter att enkelt personi-
fi era rullen. Vidare har detta system en inbyggd funktion som 
gör att rullen skyddas mot överbelastning. Vi kan alltså inte av 
misstag ställa den för hårt. Vi kallar den för D-FOPS ( Dan-
ielsson Finetuning and Overload Protect System).

Tittar man sedan på vår unika spollåsning så kan man säga ab-
solut tillförlitlighet. Har man monterat dit spolen så sitter den 
där. Inga lösa delar förutom spolen, ingen känslig mikromekan-
isk låsning. Designen är även på ett sådant sätt att när spolen 
är monterad så fl yter formen ihop med motsvarande detaljer, 
det ger ett genomtänkt intryck. Vi kallar spolbytessystemet för 
D-SLS (Danielsson Spider lock System).

Bäste fl ugfi skare/butikspersonal
Det är med stort nöje vi informerar er om följande:

Bromssystemet är nytt och unikt när det gäller 
material och funktion. Det fi nns möjlighet för 
användaren att anpassa bromsen efter eget ty-
cke. Många fi skare använder rullar på olika 
sätt, en del vill ha mer eller mindre broms. 
I våra nya rullar kan kunden själv konfi g-
urera om bromsen i ända upp till 5 nivåer. 
Detta gör att kunden till 100% får vad han 
vill ha. Lägsta nivån ger ett fi nkänsligt 

ten ger. Högsta nivån ger en mycket stark 

I samband med att vi använder ett nytt 
bromsmaterial så håller sig bromsen konstant 
och exakt utan slipstick eller andra oönskade egen-
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Vi vet hur viktigt det är att rullar är ordentligt avtätade mot 
vatten och smuts. Därför har vi valt ett system som ger mer 
än tillräcklig avtätning, detta är också kontrollerat i en tryck-
kammare. Vi säger inte bara saker, vi uppfyller dom. Det är 
inte bara de väsentliga delarna som är avtätade, alla rörliga 
delar är skyddade. Till och med den detaljen som ger en klick 
känsla när man vrider på ställratten är skyddad. Allt detta för 
att skapa något som ger kunden ett mervärde, en produkt att 
lita på. Vi kallar detta system för  D-TES  (Danielsson Total 
Enclosure System).

En annan bra egenskap som vi har är att vår klicker, den de-
taljen som skapar klick ljudet är avstängningsbar. Det är vi 
ganska ensamma om. Det kan tyckas vara en obetydlig detalj, 
men det är som så att många antingen gillar eller inte gillar 
klicker. Då är det bra att valmöjligheten fi nns. Klickern är ock-

så designad så att den inte känns när man vevar på rullen, helt 
riktigt. En klicker ska bara höras, inte kännas.

Vi är säkra på att kunderna kommer att uppskatta dessa rullar 
i och med att de får ett mervärde i funktionen, man kan säga att 
de får fl er rullar i en. Utseendet är mycket uppskattat av fi skare 
som sett rullarna i verkligheten, exklusivt.

Rullarna är gjorda för tuff användning, detta kommer att ge 
er nöjda och återkommande kunder. Vi vet att ni inte gillar att 
hålla på med reklamationer, tro oss när vi säger att ni kommer 
att fi nna det enkelt att sälja de nya rullarna. 

För att bli garanterad leverans kan det vara bra att boka rullar, 
vi kommer att behandla order i den ordning de kommer in.

Modell D-FOPS D-SLS D-TES D-VTCS x3 D-VTCS x5 Färg Diameter Bredd

F3W 2six     Svart 83 41

F3W 4seven     Svart 95 41

F3W 7ten     Svart 108 41

L5W 4seven W     Titangrå 95 46

L5W 6nine     Titangrå 95 46

L5W 8twelve     Titangrå 108 46

H5D 9thirteen     Titangrå 108 46

H5D 11fourteen     Titangrå 118 46

* I skrivande stund så har vi tyvärr inte 
alla uppgifter om rullarna färdiga.
Vi återkommer så fort det är möjligt 
med kompletterande uppgifter.


