
Med Power Bike tränar du effektivt upp 
konditionen. Dessutom är den skonsam mot 
knän och leder och passar därför alla. 
Träningsintensiteten bestämmer du helt själv 
eftersom Power Bike inte har något inbyggt 
motstånd. Den här cykeln passar både den 
som vill värma upp och göra sig redo för annan 
träning med annan utrustning och den som vill 

köra ett ordentligt konditionspass. Med bättre 
kondition får du mer energi och bättre hälsa. 
Produkten kan fås med varmförzinkad 
ytbehandling och ett pulverlackerat yttre lager i 
silvergrått (RAL9007) som tillval. På begäran 
kan mittstolpen fås med svängt tak.
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Artikelnr. KPX129-3617

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 169x79x159 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™

Hjulkåpan är tillverkat av vakuumformad RPC 
(Återvunnen polykarbonat). Detta är ett mycket 
starkt och hållbart sätt att skapa snyggt 
designade produkter som hjulkåpan.

Ramen och rörliga ståldelar är tillverkade av 
varmförzinkat stålrör Ø60,3mm x 3,2mm, 
Ø38mm x 4mm och fyrkantigt rör 60 x 30 x 
3mm. Alla rörliga anslutningar har en axel av 
rostfritt stål AISI 304 och två kullager.

Pedalerna är tillverkade av varmförzinkat stål 
med en pedalplatta av Ekogrip®-paneler av 
15mm polyeten med ett 3 mm toppskikt av 
termoplastgummi. Detta ger en halkfri effekt för 
bekväm och säker träning vid alla 
väderförhållanden.

Handtagen är gjutna av TPU (Termoplastisk 
polyuretan). TPU är mycket tålig mot slitage, 
bra isolering och ger samtidigt användarna ett 
enastående grepp under träningen.
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Installationsinformation
Max. fallhöjd 36 cm
Säkerhetsområde 13,6 m²
Total installationstid 4,9
Grävdjup (volym) 0,60 m³
Betong (volym) 0,38 m³
Stolpdjup (standard) 82 cm
Fraktvikt 137 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a
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g
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Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Ihåliga PE-delar 10 år
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 %

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

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