üEnkel løsning for å henge ut fendere
üLett og rask i bruk
üDimensjoner opp til Ø 40 mm
üKan brukes med en hånd
Fastfender er den nye og enkle løsningen
for hurtig å feste og justere fendere. Bruk
av knuter er unødvendig. Tap av fendere
vil være historie, og selv den mest
uerfarne i mannskapet vil få fendrene på
plass og justert til riktig høyde i løpet av
sekunder.
Produsert av sterk teknisk plast polyamid PA6 – og finnes i 3 farger –
blå, svart og gråhvit (FF 40 finnes kun i
blå og sort) - Fastfender kommer i 4
størrelser (rekke/tau/vaier):
Fastfender Sail - passer opp til Ø 8 mm
Fastfender 25 – passer opp til Ø 25 mm
Fastfender 32 - passer opp til Ø 32 mm
Fastfender 40 - passer opp til Ø 40 mm
Fastfender leveres i sett på to stykker, er motstandsdyktig mot sjøvann og
UV stråling. Fastfender kan brukes i temperaturintervallet -20° C til +40°C.
Dimensjon på fendertau kan være mellom 6 mm og 14 mm, avhengig av type
Fastfender. Dog viser erfaring at 10 mm fendertau er ideelt. Fastfender passer
alle typer båter. Sett Fastfender inn over rekke eller vaier, vri og fenderen henger
sikkert. Høyden på fender reguleres ved å bruke den innebygde låsen.
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STØRRELSE

DIAMETER PÅ
REKKE/
VAIER/TAU

ANTALL I
PAKKEN

PRODUKT
KODE

VEILEDENDE
PRIS
INKL. MVA
NOK

Fastfender Sail

Opp til Ø 8 mm
kun vaier/tau

2 stk.

FF - S

249,-

Fastfender 25

Opp til Ø 25 mm

2 stk.

FF - 25

249,-

Fastfender 32

Opp til Ø 32 mm

2 stk.

FF - 32

349,-

Fastfender 40

Opp til Ø 40 mm

2 stk.

FF - 40

399,-

I posisjon

Fastfender 40
* Passer opp til Ø 40 mm
* Passer fendertau
Ø 6 - 14 mm
* Dim: 160 x 76 x 47 mm
* Styrke – max 150 kg
kortvarig last, 100 kg
langvarig last.
* Vekt 122 gram

Tre inn over rekke

Fastfender 32
* Passer opp til Ø 32 mm
* Passer fendertau
Ø 6 - 10 mm
* Dim: 160 x 76 x 47 mm
* Styrke – max 250 kg
kortvarig last, 150 kg
langvarig last.
* Vekt 120 gram

Vri & fest

Fastfender 25
* Passer opp til Ø 25 mm
* Passer fendertau
Ø 6 - 12 mm
* Dim: 160 x 76 x 47 mm
* Styrke – max 150 kg
kortvarig last, 85 kg
langvarig last.
* Vekt 55 gram

Juster høyde på
fender

Fastfender Sail
* Vaier opp til Ø 8 mm
* Passer fendertau
Ø 6 - 12 mm
* Dim: 160 x 76 x 47 mm
* Styrke – max 150 kg
kortvarig last, 100 kg
langvarig last.
* Vekt 55 gram

