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90,50% hullámenergiacsillapítás 
4 mm-es rozsdamentes acélhuzal 

Ergonomikus felvételi orsó és csavarkulcs

Versenypálya elválasztó kötél - Ø 150 mm

A Gold PRO® a FINA hivatalos versenypálya elválasztó kötele, mely a 2019-es gwangjui világbajnoksá-
gon lett bevezetve. A Malmsten Gold PRO® a legjobb hullámtörő és turbulenciaszabályozó a piacon 
a kiemelkedő hullámok csökkentése érdekében. A 90% feletti hullámenergia csillapításával tökéletes 
minden szintű versenyhez, valamint edzéshez.

A Gold PRO® a legújabb PRO-korongokkal és PRO-úszókkal a legjobb hullámcsökkentő. A továbbfejlesz-
tett funkcionalitás a bevált Malmsten átfolyós kialakításon alapul azáltal, hogy lehetővé teszi a hulláme-
nergia szétterítését a sávvonal hosszában. A Gold PRO-korongok és PRO-úszók új mintázattal rendelkez-
nek, optimalizálva a hullámcsökkentés kapacitását. 
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• A hullámcsökkentő sávelválasztó kötél, a konst-
rukció hatására a hullám a kötél belsejében törik 
meg, „vízturbulencia szabályozó technológia”. 
A hullám nem halad át a sávelválasztó kötélen, 
sem alatta, sem fölötte.  

• A kettős funkciójú korong mintázata nagyobb 
lyukakkal rendelkezik a simább vízátfolyás, vala-
mint a jobb hullámenergia elnyelés érdekében.

• A nagyobb tömeg minden egyes tárcsán pozi-
tívan befolyásolja a víz helyzetét, így nagyobb 
hullámcsökkentést eredményez.

• A Gold PRO® korongok szélesebbek és nehezeb-
bek a jobb energiaelnyelés érdekében, ami na-
gyobb erőt jelent a kemény hullámokkal szem-
ben.

• Az új úszók egyedi kialakításúak, speciális bor-
dákkal, amelyek a korongokkal együtt működ-
nek a hullámcsökkentés fokozása érdekében. A 
gerincek kialakítása segít a hullámok megtöré-
sében. 

• A korong külső gyűrűje a lapátok között közép-
irányba keskenyedik a nagyobb vízátfolyás érde-
kében. 

• A belső gyűrű mérete megnőtt a hullám felfo-
gása és a korong súlyának növelése érdekében. 

• 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 Malmsten Gold PRO®-t? 

Termékinformációk: 
A Gold PRO® versenypálya elválasztó 
kötél, a Nemzetközi versenyszabvány és 
FINA előírásainak felel meg. Hivatalos el-
választó kötél a FINA és a LEN versenye-
ken. 

Hullámenergia csillapítás: 90,50% 
Korongok: Ø 150 mm 
A legújabb ipari polietilén, megerősített, 
legmagasabb színtartóssággal és UV-véde-
lemmel. 
Úszók: Ø 80 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!



Kiválasztva amikor számít!

www.neptunfilter.hu

A Malmsten Gold PRO® kialakítása a svédországi KTH-n végzett, a 
hullámenergia csillapításával kapcsolatos tanulmányok alapján készült.

• 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
• Puhább 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
• A legújabb PRO-korongok és PRO-úszók
• „Hullámcsökkentő technológia”
• Eredeti Take-up/felcsévélő orsó - egy precíziós eszköz
• A legjobb vízpozícionálás

Funkcionalitás:

Több anyag, jobb funkcionalitás:

Gold
PRO® Korong Verseny 

vonal
Hullámenergia 

csillapítás Súly Felcsévélő-orsóval
és feszítőrugóval

50 m 150 mm igen 90,50% 96 kg igen

25 m 150 mm igen 90,50% 49 kg igen

Több anyag, jobb funkcionalitás:

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
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Színválaszték:
Alap szín: piros
További színek igény szerint.

fehér kék zöld fekete sárga piros

Malmsten Gold PRO® versenypálya elválasztó kötél a Nemzetközi Versenyszabvány a FINA szabályainak megfelelően.
Hivatalos versenypálya elválasztó kötél a FINA és a LEN versenyeken.

Színkombinációk:

FINA versenyszabályok: 3 vezető sáv sárga, majd 4 vagy 
6 kék és a két szélső sáv zöld

Jelölés:
Piros: 5 m mindkét végén
Piros: 15 m
Piros: 25 m (csak 50 m-es vonalak esetén)


