
Free Runner tränar underkroppen genom att 
enkelt simulera den springande upplevelsen. 
Här kan du direkt gå upp och börja springa i en 
intensitet enligt dina personliga referenser. Att 
använda Free Runner engagerar användare till 
pulshöjande konditionsträning utan motstånd, 
som kan hjälpa de bibehålla god hälsa och 
fysik. Free Runner passar användare över 13 

år och är idealisk för seniorer. Information om 
hur utrustningen bör användas samt vilka 
musklelgrupper övningen stärker finns 
markerat på redskapet.
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Artikelnr. KPX120-3617

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 150x69x159 cm
Åldersgrupp 13+
Kapacitet (användare) 1
Färgalternativ n n



För att säkerställa ramens stabilitet är 
stödstolpen tillverkad av ett varmförzinkat 
stålrör av Ø159mm, med en väggtjocklek på 4 
mm och har ett lock av pulverlackerad 
aluminium.

Skylten består av en 1,5 mm aluminiumplatta 
med serigrafitryck, förseglat genom en 
efterföljande anodiseringsprocess, skruvad på 
en bearbetad platta av 19mm EcoCore™

Ändlocken är av formsprutad PA6 (polyamid - 
Nylon). Ett bra skydd i alla förhållanden.

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett 
mycket hållbart, miljövänligt material som inte 
bara är återvinningsbart, utan även består av en 
kärna som produceras av 100% återvunnet 
material från matförpackningar.

Lagerhållaren är tillverkad av varmförzinkat stål 
med en axel av rostfritt stål AISI 304 och två 
kullager. Detta  ger en smidig rörelse, även 
under de tuffaste omständigheterna.

Styre och pendelarm är tillverkade av ett 
varmförzinkat stålrör Ø48mm med en 
väggtjocklek på 3,2 mm. En stark anslutning 
som är nödvändig för att motstå de krafter som 
skapats under denna rörelse.
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Installationsinformation
Max. fallhöjd 80 cm
Säkerhetsområde 17,9 m²
Total installationstid 5,7
Grävdjup (volym) 0,69 m³
Betong (volym) 0,42 m³
Stolpdjup (standard) 82 cm
Fraktvikt 135 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Lagersystem 5 år
Reservdelar 
garanterade

10 år
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Hållbarhet

Cradle to Gate A1-A3
Totalt 
CO -₂

utsläpp
CO e per ₂

kg
Återvunna 

material

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

KPX120-3617 306,40 2,62 50,80

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/$web/prod/7b020257-7312-4274-9676-05a9b2403af1/KPX120_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/0f1930ef-ccd5-48c9-ad57-bc5b81a5d1d3/KPX120_Side_EN.jpg
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