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FSE-ROBLINE ORGANIC
FSE Robline tuo ensimmäisenä valmistajana markkinoille ympäristöystävällisiä 
teknisiä veneilyköysiä.
Lähivuosina TEUFELBERGER yhtymä, johon FSE-Robline köydet kuuluvat, on 
voittanut useita  palkintoja ympäristönsuojelu projektien edistämisestä, esim. 
”Energy Globe” ja ”klima:aktiv award”.

Intensiivinen tutkimustyö ja valtava määrä testejä ovat tuottaneet tulosta ja 
mahdollistaa nyt FSE-Roblinen tuoda markkinoille ensimmäisenä ennennäke-
mättömät High-Tec ORGANIC TM Innovativiiset köydet jotka ovat:
• Ympäristöystävällisiä
• Valmistettu uusiutuvista raakaaineista
• Biologisesti hajoavia ja kompostoitavia

PLA KUITU
PLA (Poly Lactic Acid) on kuitu joka saadaan viljasta, esim maissista, eli 
uusiutuvasta raaka aineesta. Tietyissä teollisissa olosuhteissa biologisesti 
hajoava tuote pidetään CO2-neutraalina.

Kuitua ja lankaa ei erota visuaalisesti eikä tunnustelemalla ”perinteisistä” 
synteettisistä köysistä.

ECO-XLF
ECO-XLF on täysin ympäristöystävällinen tietyissä teollisissa ympäristöis-
sä biologisesti hajoava kuitu. Kun köyden käyttöikä on tiensä päässä niin 
kompostoinnin jälkeen tästä ei jää jälkeen muuta kuin vettä, hiilidioxidiä ja 
pieni määrä biomassaa. Saat hyvän ”vihreän” omatunnon ja köyden joka on 
teknisesti yhtä hyvä kuin vastaava perinteisistä kuiduista valmistettu.

UUTUUS - NyhET - NEw
NEwPORT
Korkeimmat tekniset vaatimukset ja laatustandardit täyttävä, UV suojattu, 
kestävä mutta  ympäristöystävällinen 24 tai 32 lyöty kiinnitysköysi joka on val-
mistettu uusiutuvista raakaaineista. PLA (poly lactic acid) kuitu on valmistettu 
maissista ja jopa biologisesti hajoava tietyissä teollisissa olosuhteissa.

  valk. halk. mm pit. m  murtolujuus daN
9518121410K 2,05 2858 10   200 1600
9518121412K 2,60 2859 12 150 2200
9518121414K 3,35 2860 14 150 3000
9518121416K 4,15 2861 16 150 4000

UUTUUS - NyhET - NEw
PALMA
Ympäristöystävällinen ECO-XLF kuidusta valmistettu, kestävä, kevyt, kelluva, 
kierretty 3 lyöty elastinen kiinnitysköysi. Normaali köyden käyttöikä mutta 
tietyissä teollisissa olosuhteissa nopeammin biologisesti hajoava.

  valk. halk. mm pit. m  murtolujuus daN
9518121610K 1,55 2862 10 200 1300
9518121612K 2,05 2863 12 150 1800
9518121614K 2,85 2864 14 150 2300
9518121616K 3,35 2865 16 150 3000

UUTUUS - NyhET - NEw

ORGANIC FENDERLINE
ORGANIC KIERRETTy LEPUUTTAJAKÖySI
Käyttövalmis pleissattu 3-lyöty, ECO-XLF kuidusta.

9517159350K 7,95 2866 valk. 6 1,5 m
9517159351K 7,95 2867 valk. 6 2,0 m

ORGANIC PUNOTTU LEPUUTTAJAKÖySI
Käyttövalmis punottu, kuori PLA kuitua ja sydän ECO-XLF kuidusta.

9517159360K 14,65 2868 valk. 6 1,5 m
9517159361K 15,55 2869 valk. 6 2,0 m


