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74,50% hullámenergiacsillapítás 
4 mm-es rozsdamentes acélhuzal 

Ergonomikus felcsévélő-orsó és kulcs

Versenypálya elválasztó kötél - Ø 100 mm

A Malmsten Competitor sávelválasztó kötélzet egy igazi klasszikus! A modellt 1974 óta hasz-
nálják. Mindennapi használatra még mindig népszerű  sávelválasztó kötélzet. 1990-ig lenyű-
göző a referencialistája,  számos olimpiát, világbajnokságot és Európa-bajnokságot tartal-
mazva.

Kiváló hullámcsökkentő hatékonysággal rendelkezik, mivel ugyanazon a technológián alapul, 
mint a utódai: Malmsten Gold és Malmsten Gold PRO®.
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• Hullámcsökkentő sávelválasztó kötél, konstruk-
ciójának köszönhetően, a hullám a kötél belsejé-
ben törik meg, „vízturbulencia szabályozó tech-
nológia”.  A lehető legkevesebb hullám halad át 
a sávvonalon, alatt vagy fölött. 

• A valós tesztek során a sávelválasztó kötél 
74,50%-os hullámcsillapító hatékonyságot mu-
tatott. 

• A tökéletes vízállás az optimális hullámcsillapí-
táshoz a nehezebb súlyú és méretű  sávelválasz-
tó kötélnek köszönhető. 

• A versenypálya sávelválasztó kötelének felcsé-
vélő orsójához speciális racsnikulcsra van szük-
ség, mely megkönnyíti a kötél feszítését és meg-
akadályozza az engedély nélküli manipulációt. 
Minden esetben használja a Malmsten felcsévé-
lő-kulcsot. 

• Svéd gyártású minőségi termék, ahol a munka-
környezetre is odafigyeltünk. Linus, a robotunk 
által vannak összeszerelve, így nincsenek „em-
beri tényezőből adódó hibák”.  

Miért válassza a Malmsten Competitor-t? 

Termékinformációk: 
A Competitor versenypálya elválasztó kö-
tél, a FINA előírásainak felel meg. 

Hullámenergia csillapítás: 84,50% 
Korongok: Ø 1050 mm 
A legújabb ipari polietilén, megerősített, 
legmagasabb színtartóssággal és UV-véde-
lemmel. 
Úszók: Ø 75 mm. Hosszú élettartamú polie-
tilén UV-védelemmel. 
Drót: 4 mm. Rozsdamentes acél, rugalmas 
és erős
Hosszúság: 25 vagy 50 méter, valamint 
egyedi hosszúságok. 
Minden Malmsten elválasztó kötelet telje-
sen összeszerelve szállítunk.
Felcsévélő-orsó: váz és fogaskerék Rozsda-
mentes acél. Gurulószerkezet kék poliami-
dból. Védőburkolat piros műanyagból 
Felcsévélő-kulcs: rozsdamentes acél, szá-
lerősítésű műanyag fogantyúval. 
Feszítőrugó: rozsdamentes acél

Kiválasztva amikor számít!
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• Meghosszabbított tartósság
• Újrahasznosítható a termék élettartamának végén
• A korongok és úszók nem tartalmaznak nehézfémeket
• Minimális szénlábnyomú összeszerelési folyamat

Környezeti fenntarthatóság:
• A legújabb ipari MD polietilén
• Lágyabb anyag a kellemetlen repedések elkerülése érdekében.
• Legjobb színtartósság 8/8
• Az iparág legjobb UV-védelme 8000 ppm
• A legjobb drótmegoldás a piacon, erős, biztonságos és 

rugalmas drót, rozsdamentes acél 316. Vastagság Ø 4 mm

Tartósság:

• A víz turbulenciájának szabályozása
• Kiváló hullámcsökkentés
• Eredeti Take-up/felcsévélő orsó - egy precíziós eszköz

Funkcionalitás:

Több anyag, jobb funkcionalitás:

Competitor Korong Verseny 
vonal

Hullámenergia 
csillapítás Súly Felcsévélő-orsóval

és feszítőrugóval

50 m 100 mm igen 74,50% 70 kg igen

25 m 100 mm igen 74,50% 35 kg igen

A jobb funkcionalitásért:

Korong
Anyag Szín-

tartósság UV stabilitás Antioxidáns 
védelem

Nehézfémektől 
mentes

PRO drót 
rugalmas és erős

és úszó Polyethylene 8/8 - igen 8000 ppm igen igen ss316, 4 mm,
7x7 menetek

Színválaszték:
Alap szín: piros. További színek igény szerint.

fehér kék piros

Eredeti Malmsten: Kék és fehér - 40 cm színes szakasz Jelölés:
Piros: 5 m mindkét végén
Piros: 15 m
Piros: 25 m (csak 50 m-es vonalak esetén)
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