Pumptrack

Live to move. Move to live.
UNISPORT.COM

Pumptrack
Våra helhetslösningar ger de bästa förutsättningarna för både idrottare och åskådare. Med ett komplett produktsortiment,
högkvalitativa produkter, produktutveckling i världsklass, experter inom design, installation och underhåll kan vi hjälpa våra
kunder på bästa tänkbara sätt samt skapa mervärde till deras aktiviteter under hela produktens livscykeln.
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DU SOM KUND

DESIGN

Behov av idrotts-, motionsanläggning, aktivitetsyta
eller liknande.

Den viktigaste delen i designprocessen
är att relatera till och bestämma
vad anläggningen ska klara av.

Fakta Unisport.................................................................................................................................................... 18-19

MONTAGE
Vår styrka ligger bland annat
i vårt eget kvalitetsmedvetna
montageteam.

PROJEKTLEDNING
Projektledning hanteras alltid i nära
samarbete med de parter som är
involverade i projekten.

INSTALLATION
Vi levererar ofta en helhetslösning där
hela projektet samlas i ett arbetsflöde.

Kan vi hjälpa dig?
PROJEKTET ÄR KLART

SERVICE/UNDERHÅLL

Vi arbetar varje dag för att optimera alla
arbetsflöden. Våra kunder kan förvänta sig att
vi levererar vid överenskommen tid.

Varje år besöker våra erfarna serviceteam mer
än 4500 anläggningar. Vår expertis säkerställer
att all utrustning fungerar säkert.

Telefon: +46 431 44 92 00
info@unisport.com
unisport.com
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Vad är pumptrack?
Pumptrack är en bana där du använder en pumprörelse för att köra cykeln framåt istället för att trampa. Idén till banan kommer
från cyklister som med hjälp av ingenjörer skapade en kvalitetsprodukt som utan tvekan uppfyller utövarens behov och
önskemål.
Det är en perfekt bana för att stärka balansen och lära sig nya färdigheter. Banan är lämplig för alla åldersgrupper och
nivåer. Cyklar av alla slag, skateboards, inlines och kickbikes kan användas. En pumptrackbana skapar en naturlig gemensam
samlingsplats för barn, ungdomar och föräldrar.
Parkitect pumptrackbana är tillverkade av komposit och finns i olika färger och strukturer för att passa alla typer av miljöer.
Banorna kan lämnas ute hela året, eller demonteras och lagras på pallar medan du väntar på nästa evenemang.
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Pumptracken består av moduler. Välj en storlek som passar det avsedda området.
Om området ändras kan banan sedan utökas genom att lägga till ytterligare
pumptrackmoduler. Banan är mycket flexibel och kan placeras på alla typer av
ytor, både inom- och utomhus. En pumptrackbana kan enkelt flyttas mellan olika
aktivitetsområden.

Unisport är officiel
leverantör av Parkitect
Pumptrackbanor

Kontakta oss för råd, ritningar, kostnadsberäkningar eller om du har några andra
frågor om ditt kommande utomhusprojekt.
Vi hjälper dig att få ut mesta möjliga av din pumptrack!
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6 fördelar med pumptrack från Unisport

Material och färger

Vi erbjuder ett brett utbud av Parkitect pumptrackbanor som kan installeras permanent eller flyttas i förhållande till planerade
evenemang. Nästan oavsett vilka områden du har tillgängliga kan vi skapa en optimal lösning i nära samarbete med dig. Med
många års erfarenhet och unik expertis inom både utveckling och installation av pumptrack, hjälper vi att hitta den bästa
lösningen baserad på dina behov och förutsättningar. Vi erbjuder en totallösning som passar din målgrupp, och vi tillhandahåller
också underlaget.

Vår kompositbana är lätt och kompakt nog för att
transporteras till olika evenemang. Banan är idealisk för
användning vid stadsfester, kommunala evenemang,
festivaler, sportevenemang och mycket mer.

När du väljer en pumptrackbana finns det flera viktiga faktorer att tänka på så att banan uppfyller de behov och önskningar du
har. I vårt sortiment finns det flera olika pumptracks att välja mellan, och alla uppfyller våra höga standarder för kvalitet och
prestanda.
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Ytan
Tillverkad av
glasfiberarmerad plast.
Ytan, som har ett fantastiskt
grepp i olika väderförhållanden,
är mycket hållbar och lämplig
för alla hjultyper. Fästdon till
modulerna är på sidan och nedre
för att undvika synliga skruvar.
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Dolda beslag
Våra moduler är lätta
att montera och alla
monteringsbeslag är väl dolda
när modulerna monteras. Detta
garanterar utövarnas säkerhet och
hjälper till att göra banan extra stabil.
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Säkerhet
Våra kanter är
rundade och
mjuka för att undvika
skador.
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Lätt att installera och
flytta
Snabb och enkel att
installera på befintliga idrotts- och
aktivitetsområden, eller för offentliga
evenemang som festivaler, stadseller kommunala evenemang.

Unisport Pumptrackbanan har visat sin hållbarhet i de
hårdaste miljöerna: från öken i Dubai till regnet på Kanadas
västkust och till de kalla vintrarna i norra Europa. Banan finns
i sju olika färger, så att du kan anpassa banan till den lokala
miljön eller till den lokala idrottsföreningens klubbfärg.
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Stabilitet
Varje modul har
robusta gummifötter som skyddar pumptracken från direktkontakt
med underlaget och säkerställer stabil placering.
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Kvalitet
Vi använder rostfritt
stål av hög kvalitet i
alla våra monteringsarmaturer
och i alla komponenter.
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Översikt pumptracks
Modell SPEEDRING

Artnr.: 608329

Artnr.: 608324

Modell QUADRAGON

Specifikationer
Banans längd: ................................ 36 m
Layout område:............................. 78 m²
Vikt:............................................ 1.650 kg

Specifikationer
Banans längd: ................................ 48 m
Layout område:...........................213 m²
Vikt:............................................ 1.996 kg

20,4 m
20.4

SAFETY ZONE

16,4 m
16.4

Modell BOWTIE

10,3 m

14,3 m

6,0
m
6.0

10,0
10.
0m

24,7 m

Inkl. City Armour 1 + 2
Tillbehör: Entry / Exit Kit, 8 m banlängdsförlängning, 4 bump moduler.

Inkl. City Armour 1 + 2
Tillbehör: Entry / Exit Kit, 8 m banlängdsförlängning, 4 bump moduler.

Artnr.: 608334

Artnr.: 608327

SAFETY ZONE

20,7 m

Modell WORLD CUP
Specifikationer
Banans längd: ................................ 65 m
Layout område:.......................... 380 m²
Vikt:............................................2.820 kg

Specifikationer
Banans längd: ................................ 42 m
Layout område:.......................... 230 m²
Vikt:............................................ 1.690 kg

28,3 m

SAFETY ZONE

15,7 m

19,7 m

6,2
6.
2m

10,3 m

10.3

22,3
22.
3m

SAFETY ZONE

18,3 3
m

Inkl. City Armour 1 + 2

Modell TRISTAR

Tillbehör: Entry / Exit Kit

Inkl. City Armour 1 + 2

Artnr.: 608328

Artnr.: 608325

24,3 m

Tillbehör: Entry / Exit Kit

Modell ADVANCED

Specifikationer
Banans längd: ................................ 46 m
Layout område:.......................... 244 m²
Vikt:............................................ 1.980 kg

Specifikationer
Banans längd: ................................79 m.
Layout område:.......................... 380 m²
Vikt:........................................ 23.460 kg.

20,4 m

31,7 m

13,7 m

17,7 m

18,9 m

14,9 m

SAFETY ZONE

SAFETY ZONE

16,4 m
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Inkl. City Armour 1 + 2

Tillbehör: Entry / Exit Kit

Inkl. City Armour 1 + 2

Tillbehör: Entry / Exit Kit

27,7 m
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Översikt pumptracks
Modell SIDEWINDER

Modell RANCH

Artnr.: 608330

Specifikationer
Banans längd: ............................... 94 m.
Layout område:.......................... 360 m²
Vikt:...........................................4.005 kg.

Artnr.: 608331

Specifikationer
Banans längd: .............................. 150 m
Layout område:...........................730 m²
Vikt:............................................6.350 kg

16,1 m

20,1 m

26,4 m

SAFETY ZONE

38,1 m

Modell SWITCHBACK

Tillbehör: Entry / Exit Kit

Artnr.: 608335

SAFETY ZONE

31,1 m

Inkl. City Armour 1 + 2

36,2 m

22,4 m

Specifikationer
Banans längd: ............................. 126 m.
Layout område:.......................... 630 m²
Vikt:...........................................4.670 kg.

32,9 m

Inkl. City Armour 1 + 2

Tillbehör: Entry / Exit Kit

Modell SPEEDSTAR

22,8 m

26,9 m

31,4 m

Inkl. City Armour 1 + 2
Tillbehör: Entry / Exit Kit, 8 m banlängdsförlängning, 4 bump moduler.

SAFETY ZONE

27,5 m

Artnr.: 608333

Specifikationer
Banans längd: ................................ 93 m
Layout område:.......................... 440 m²
Vikt:............................................3.446 kg
20,4 m

Artnr.: 608332

SAFETY ZONE

25,6 m

Specifikationer
Banans längd: ............................... 83 m.
Layout område:.......................... 296 m²
Vikt:............................................3.180 kg.

21,6 m

Modell INFINITY LOOP

20,4 m

18,3 m

14,3 m

16,4 m

SAFETY ZONE

16,4 m
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Inkl. City Armour 1 + 2

Tillbehör: Entry / Exit Kit

Inkl. City Armour 1 + 2

Tillbehör: Entry / Exit Kit
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Översikt pumptracks - raka moduler		
Modell RHYTHM STRAIGHTS
- BEGINNERS

Anpassade modeller
Med hjälp av den modulära designen av våra pumptracks kan vi anpassa umptrackbanan för det tillgängliga utrymmet så att du
får optimal användning av banan som passar dina behov perfekt. Ge oss bara detaljerna och vårt designteam kommer att se till
att din skräddarsydda pumptrack passar utövarna och er yta perfekt.

5,0 m

Specifikationer
Banans längd: .................................15 m
Layout område:............................. 15 m²
Vikt:............................................... 520 kg

SAFETY ZONE

15,0 m

Model RHYTHM STRAIGHTS
- INTERMEDIATE

5,0 m

Specifikationer
Banans längd: ................................ 29 m
Layout område:.............................29 m²
Vikt:............................................... 990 kg

SAFETY ZONE

29,0 m

Modell RHYTHM STRAIGHTS
- PRO PLUS

5,0 m

Specifikationer
Banans längd: ................................ 50 m
Layout område:.............................44 m²
Vikt:............................................ 1.880 kg

SAFETY ZONE

44,0 m
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Pumptrack tillbehör
Modul ENTRY / EXIT KIT
Entry / Exit Kit - är en komplett uppsättning för att komma in och lämna banan. Den innehåller moduler X1 och X5 såväl som
konsoler för att enkelt lägga till en in- och utgångspunkt för alla typer av pumptrackbanor. Denna modul är kompatibel med
alla nya eller befintliga modeller. Det kan köpas som en uppgradering för en nytt bana, eller säljas separat som ett tillägg till ett
befintlig bana.

Modul X7
- X1 to XI CONNECTOR
X7 kan ansluta 2 stycken X1-moduler.
På så sätt kan du skapa ett bra flöde utan
att förlora hastigheten från en bana till en
annan.

4,0 m

Modul X5
- RAMP TILL MARK
X5-modulen skapar en ramp från en X1eller X4-modul ner till marken. En säker
övergång från bana till mark.

Modul X1
- ENTRY / EXIT
X1 är utformad för att ge en bestämd in- och utgångspunkt för alla banor. X1 ger en definierad start- och slutpunkt som gör
att trafiken flyter smidigt och lättare att hantera i alla installationer eller platser. Det ger utövare möjlighet att fortsätta när
de kommer in på banan och har en trevligare och säkrare åktur. Med X1 kan du också ansluta en anslutningsmodul till en annan
bana.

Modul X6
- RAMP TILL MARK
X6-modulen skapar en ramp från en B1modul ner till marken. En säker övergång
från bana till mark.
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Pumptrack tillbehör
Modul CITY ARMOUR - CA1
City Armor CA1 täcker T03-modulens främre bultar och urtag. CA1 täcker bultarna för att förbättra säkerheten på sidan av T03
hörnmodulen. CA1 kan fixeras permanent med hjälp av konsoler enkelt appliceras tillfälligt för ökad säkerhet vid evenemang.

Modul CITY ARMOUR - CA2
City Armour CA2 täcker baksidan av T03-modulen. Alla synliga beslag är dolda och CA2 förhindrar också att löv och skräp
samlas under spåret. CA2-panelen tillåter marknadsföring av logotyper eller någon annan form av marknadsföring. CA2 är
permanent monterad med permanent konsol.
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Unisport koncernen
We make people move...

Live to move. Move to live.

Vi på Unisport är stolta över att skapa idrotts- och
motionsanläggningar av högsta kvalitet som bidrar positivt
till samhället, miljön och människors hälsa och aktivitet.
Tillsammans med våra kunder skapar vi innovativa
och hållbara lösningar som hjälper till att få fler
människor i rörelse.

unisport.com

Vision

a healthier society

23
kontor
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/ 400 / 9000+
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