
Free Runner simulerar löpning på ett sätt som 
de flesta känner igen. Fokus ligger på 
underkroppen, och såväl nybörjare som erfarna 
användare kan springa fritt i en hastighet som 
de bestämmer helt själva. Du behöver ingen 
tidigare erfarenhet eller kunskap. Crosstrainern 
ger ett lätt motstånd som ger dig möjlighet att 
anpassa träningsintensiteten. Här använder du 

hela kroppen. Därmed bygger du upp en god 
allmänkondition samtidigt som du förbättrar din 
kroppsstyrka och rörlighet. Utrustningen kan 
fås med varmförzinkad ytbehandling och ett 
pulverlackerat yttre lager i silvergrått 
(RAL9007) som tillval. På begäran kan 
mittstolpen fås med svängt tak.

Free Runner - Cross Trainer
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Artikelnr. KPX225-3617

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 275x83x184 cm
Åldersgrupp 13+
Kapacitet (användare) 2
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.

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.

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

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.

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.
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Artikelnr. KPX225-3617

Installationsinformation
Max. fallhöjd 80 cm
Säkerhetsområde 22,5 m²
Total installationstid 7,8
Grävdjup (volym) 0,95 m³
Betong (volym) 0,59 m³
Stolpdjup (standard) 82 cm
Fraktvikt 233 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

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 %

KPX225-3617 524,20 2,64 50,50

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/$web/prod/e3e62cfe-796f-4b01-9a2a-64e901548890/KPX225_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/1c68c632-7b5d-46f7-a79c-a3814615fc41/KPX225_Side_EN.jpg
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