
The Flex Wheel is simple to use and requires 
little experience beforehand. The turning 
movement has a mild resistance suitable for 
users at all levels. The ergonomically designed 
handles allow for natural wrist position and 
gives the user the opportunity to do exercises 
from multiple positions. The wheel will train 
shoulder and upper body mobility. For really 

challenging exercises it can be used standing 
on one foot using one hand – either front facing 
or sideways.
Exercisign on a KOMPAN Fitness Jumper 
gives an intense cardiovascual workout, you 
train your balance and improve your bone 
density. The Fitness Jumper challenges both 
the experienced fitness jumper athlete and the 

average fitness enhusiast.
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Artikelnr. FSW23500-0902

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 192x208x140 cm
Åldersgrupp 13+
Kapacitet (användare) 2
Färgalternativ n n n n n n n n 

n n n n n n n n



Membranet är tillverkat av 6 mm tjockt 
etylpropylband (EP) med polyester/polyamidtyg. 
Fjäderringarna är förstärkta med stålbussningar 
och brickor på båda sidor. Membranet är 
resistent mot ozon och är utrustat med 8 
dräneringshål.

Alla 36 fjädrar är tillverkade av rostfritt stål för att 
säkerställa lång hållbarhet och korrosionsskydd. 
Ståltråden i fjädrarna är 3,2 mm tjock och är 
konformade för att säkerställa en lång livslängd.

Som en unik funktion kan SBR-plattorna tas 
bort för rengöring och service. Genom att lossa 
sex skruvar kan plattan lyftas upp så att du kan 
komma till fjädrarna.

Kulgreppen har en diameter på 80mm och är 
tillverkade av svart vakuumformat polykarbonat 
(PC). Polykarbonat är ett extremt starkt och 
tåligt material.

Hjulet (Ø800x19mm) är tillverkat av HDPE 
EcoCore ™ -platta. EcoCore™ är ett mycket 
hållbart, miljövänligt material, som inte bara är 
återvinningsbart efter användning utan också 
består av en kärna som produceras av 100% 
återvunnet material. Kärnan har en tjocklek på 
15 mm och representerar 80% av det totala 
materialet.

Lagerhuset är tillverkat av varmförzinkat stål 
och lageraxeln av rostfritt stål AISI304. Själva 
lagret är tillverkat av polyoximetylen (POM), en 
termoplast med hög styvhet, låg friktion och 
utmärkt dimensionell stabilitet.
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Artikelnr. FSW23500-0902

Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 16,3 m²
Total installationstid 5,9
Grävdjup (volym) 1,15 m³
Betong (volym) 1,02 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 406 kg
Förankring

Information om garanti
Fjädrar 2 år
Studsmatta material 2 år
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Reservdelar 
garanterade

10 år

Data kan ändras utan meddelande i förväg2 / 05/10/2023



Hållbarhet

Cradle to Gate A1-A3
Totalt 
CO -₂

utsläpp
CO e per ₂

kg
Återvunna 

material

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

FSW23500-0902 471,40 2,17 59,50

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental 
Product Decleration), som kvantifierar ”miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av 
produkter som uppfyller samma funktion” (ISO, 2006). Denna struktur följ här och använder en 
livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).
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* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta * Max fallhöjd | ** Totalhöjd

Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW
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https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/7bad4001-e4f3-42f2-b89e-998c9e957d84/FSW235_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a415b689-3713-4e25-8415-dfad47bfb07e/FSW235_Side_EN.jpg
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