
Power Bike er en fremragende måde at 
forbedre hjerte-kar-fitness. Desuden er den blid 
ved knæ og led, hvilket gør det ideelt for alle. 
Øvelsens intensitet defineres helt af dig selv, 
da Power Bike i sig selv ikke giver nogen 
modstand. Det kan passe til både dem, der 
leder efter en opvarmning, da de gør sig klar til 
yderligere træning på andet udstyr, og dem, 

der leder efter en fuld aerob træning. Forbedret 
kardiovaskulær kondition giver dig øget energi 
og et bedre helbred. Power Bike er til alle over 
13 år, og den er ideel til seniorer. Det er 
markeret med information om, hvordan man 
bruger udstyret samt viser, hvilke 
muskelgrupper træningen gør gavn for.
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Varenr. KPX129-3617

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH 169x79x159 cm
Alder 13+
Antal brugere 1
Farvemuligheder n n



For at sikre hovedrammens helhed er 
understøtningsstolpen lavet af et 
varmgalvaniseret stålrør på Ø159 mm med en 
vægtykkelse på 4 mm og har en stolpehætte 
lavet af pulverlakeret aluminium.

Skiltet består af en 1,5 mm aluminiumsplade 
med serigrafitryk, forseglet ved en efterfølgende 
anodiseringsproces, skruet fast på en 
bearbejdet plade på 19 mm EcoCore™.

Hjulafdækning er lavet af vakuumformet RPC 
(Genbrugt Polycarbonate). Det er en meget 
stærk og bæredygtig måde at skabe pænt 
designede produkter som hjulafdækningen på.

Rammen og de bevægelige ståldele er 
konstrueret af varmgalvaniserede stålrør Ø60,3 
mm x 3,2 mm, Ø38 mm x 4 mm og firkantede 
rør 60 x 30 x 3 mm. Alle bevægelige samlinger 
har en AISI 304-aksel i rustfrit stål og to 
kuglelejer.

Pedalerne er konstrueret af varmgalvaniseret 
stål med en pedalplade lavet af Ekogrip®-
paneler af 15 mm polyethylen med et 3 mm 
toplag af termoplastisk gummi. Det giver 
skridsikker effekt, som sikrer komfortabel og 
sikker træning under alle vejrforhold.

Grebene er støbt af TPU (termoplastisk 
polyurethan). TPU er meget slidstærkt, giver 
isolering og giver samtidig brugerne et 
fremragende greb under deres træning.
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Installationsinformation
Maks. faldhøjde 36 cm
Faldområde 13,6 m²
Installationstid (timer) 4,9
Udgravningsmængde 0,60 m³
Betonmængde 0,38 m³
Forankringsdybde 82 cm
Fragtvægt 137 kg
Forankringsmuligheder I jorden a

Overflade a

Garanti
Galvaniseret stål Livstid
Udhulede PE-dele 10 år
EcoCore HDPE Livstid
Kugleleje konstruktion 5 år
Garanterede 
reservedele

10 år
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Bæredygtighed

Vugge-til-port A1-A3 Total CO  ₂
udledning CO e/kg₂

Genanven
dte 

materialer

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

KPX129-3617 286,30 2,56 50,90

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer 
"miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder 
samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele 
produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Informationer kan ændres uden varsel.3 / 05/10/2023



* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde * Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

Klik for at se FRA OVEN Klik for at se FRA SIDEN
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https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/87b673aa-0495-4daf-8c3d-c33122251522/KPX129_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/07da9f97-74a9-46c8-bbdf-c749b6a14d12/KPX129_Side_EN.jpg
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