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Gryf olimpijski Cross Training 220cm/50mm Platinum
Fitness
kategoria: Kategorie > Sprzęt do użytku komercyjnego > Gryfy olimpijskie
899,00 zł
Waga: 20kg
Kod QR:

Gryf olimpijski Cross Training 220cm/50mm Platinum Fitness.

Dla kogo przeznaczony jest gryf olimpijski Cross Training?

Sprężysty gryf olimpijski Cross Training, to topowy model przeznaczony w szczególności dla
Crossfitterów oraz ciężarowców, dla których sprężystość gryfu ma kluczowe znaczenie podczas
ćwiczeń min. takich jak; rwanie i podrzut. Zestaw 8 łożysk igiełkowych (4 łożyska na stronę)
umożliwia gładkie i płynne obracanie się rękawów na gryfie. Dzięki zastosowaniu powłoki "Black
oxide" gryf jest zabezpieczony przed korozją, a czarny kolor nadaje mu agresywnego charakteru.
Jakie są zalety gryfu Cross Training?

Gryf olimpijski Cross Training P0063 wykonany jest ze stali średnio stopowej
(chromowo-molibdenowej), która została poddana ulepszaniu cieplnemu (hartowaniu i średniemu
odpuszczaniu), dzięki czemu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na statyczne rozciąganie
zgodnie z normą EN ISO 6892-1.
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Statyczna wytrzymałość materiału, z którego został wykonany gryf wynosi 1279 MPa (tensile
strenght) – 185503.3 PSI.
Gryf poddany obciążeniu zgodnie z wartościami odkształca się sprężyście, a następnie powraca
do pierwotnego kształtu, bez trwałej deformacji.

Konserwacja

Zaleca się utrzymywanie gryfu w czystości po każdym treningu. W tym celu najlepiej jest użyć
plastikowej szczotki i łagodnego detergentu do czyszczenia molety gryfu, następnie należy
nasmarować gryf olejkiem 3-in-1. Na koniec usunąć nadmiar oleju za pomocą papierowego
ręcznika.

UWAGA: Gwarancja na zginanie nie obejmuje gryfu, który został uszkodzony na skutek
zaniedbań lub niewłaściwego użycia, modyfikacji, konserwacji, przechowywania lub
niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w wyniku niewłaściwego
użytkowania gryfu tj; zrzucenie gryfu na skrzynie, ławkę, stojaki, niewłaściwe podłoże lub
zrzucanie gryfu przy użyciu niewłaściwych obciążeń, które nie są przeznaczone do rzucania
(bumpers).

Dane techniczne:

Rodzaj gryfu: gryf dla mężczyzn
Zastosowanie: crossfit, olipmijskie podnoszenie ciężarów, trójbój siłowy, uniwersalny
Materiał: stal hromowo-molibdenowa
Powłoka: Black Oxide
Długość gryfu: 220cm
Długość części roboczej: 41,5cm
Znacznik chwytu Dual: 810/910mm
Radełkowanie: Multi
Znacznik środka: brak
Pierścienie miedziane
Łożyska: 8 łożysk igiełkowych
Średnica gryfu: 28mm
Średnica tulei: 50mm
Waga gryfu: ~20kg
Wytrzymałość na rozciąganie: 185,503 PSI
Próba rozciągania według normy: EN ISO 6892-1
Maksymalny udźwig: 450kg
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