
Track Ride torn är en fartfylld lekenhet som 
svarar på barnens rörelser. Att glida ner från 
tornet är spännande och leken får barnen att 
vilja återvända om och om igen. Mer tränade 
användare kommer kunna nå den övre balken i 
slutet med benen, och på så sätt putta sig hela 
vägen tillbaka till plattformen. Detta tränar 
muskler, proprioception och timing – viktiga 

färdigheter för både livet i stort och olika 
sporter. Barnen tränar även arm-, ben- och 
magmuskler samtidigt som bentäthet stärks när 
de hoppar av. Handtagen på Track Ride 
underlättar när barnen ska lämna över till nästa 
person, och att hjälpa varandra i leken övar 
social-emotionella färdigheter som empati och 
förmågan att turas om. Det här är rolig och 

spännande lek som tränar barn i skolåldern 
både socialt och fysiskt.
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Track Ride torn
PCM110321

Artikelnr. PCM110321-0902

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  617x301x260 cm
Åldersgrupp  6+
Kapacitet (användare) 4
Färgalternativ n n n



Alla däck stöds av unikt designade 
aluminiumramar med låg kolhalt med flera 
fästalternativ. De gråfärgade gjutna panelerna 
är tillverkade av 75% PP material av återvunnet 
konsumentavfall från havet med ett halkfritt 
mönster och en texturyta.

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.

Huvudstolpar med varmförzinkad stålfot finns i 
olika material: tryckimpregnerade furustolpar. 
Förgalvaniserade in- och utvändigt med 
pulverlackerade toppfinish stålstolpar. Blyfri 
aluminium med färganodiserad toppfinish eller 
tryckimpregnerade stolpar i furu. 

Repen är tillverkade av UV-stabiliserade PES-
repsträngar med inre ståltrådsförstärkning. 
Polyesteromslaget smälts induktivt på varje 
sträng för att uppnå utmärkt slitagebeständighet.

Dragenheten är utformad med en svetsad 
stålkärna och inkapslad i lågdensitetspolyeten. 
De två varmförzinkade stålhandtagen är 
vinklade för att ge bästa möjliga ergonomi vid 
rörelse. Hjulen på dragenheten är tillverkade av 
TPU vilket ger låg ljudnivå och installeras med 
förseglade kullager.

 

Track Ride torn
PCM110321

Artikelnr. PCM110321-0902

Installationsinformation
Max. fallhöjd 118 cm
Säkerhetsområde 34,1 m²
Total installationstid 8,8
Grävdjup (volym) 0,35 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 283 kg
Förankring

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
PP-plattformar 10 år
Rep & nät 10 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
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 %

PCM110321-0902 629,40 2,80 49,00

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
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/465397b4-c344-4e09-b40a-29f4e5cf6c97/PCM110321_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/58ff483f-31e2-44c1-b48d-eb680b4d8e7f/PCM110321_Side_EN.jpg
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