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American Barbell Cerakoted OL vægtstang 20 kg Black
Pro 4.795,- inkl. moms

3.836,- ekskl. moms

Tekniske data
Vægt: 20 kg

American Barbell producerer og leverer produkter af top-kvalitet til fitnesscentre i hele verden. Størstedelen af de mange
produkter hos American Barbell bliver udviklet, produceret og testet i USA. 

Mere end 90 års erfaring og udvikling giver nogen af markedets bedste produkter. American Barbell har produceret mere
end 100.000 OL vægtstænger og 11.000 ton vægtskiver og håndvægte til fitnessbranchen.

Når du køber en cerakoted OL vægtstang, så køber du top-kvalitet. At en stang er 'cerakoted', betyder at stangen har fået en
overfladebehandling, som gør at stangen er ekstra beskyttet mod rust, slitage og slag. Foruden disse funktioner, så giver det
også stangen et lækkert udtryk. 

Stangen er bygget til 190.000 PSI, hvilket kort fortalt betyder at stangen ikke bøjer. Den kan godt bøje når den bruges, men
retter sig selv op igen og bliver helt lige, når den ikke bruges længere. 

Selve grebet på denne stang er lavet med en tykkelse på 28 mm. og en let rifling, som giver et super godt greb. 

Vægtstangen er coated med en sort coating og vejer 20 kg. Længden på stangen er 220 cm og grebs-bredden er 130 cm.
Der 2 * 40 cm til påsætning af skiver. 

Denne vægtstang passer kun til OL skiver med en huldiameter på 50 m.m.

På et af billederne her på siden, kan du se hvordan en American Barbell cerakoted stang holder i forhold til f.eks. en
chrom/krom stang. Her ses det, at overfladen er 70 x stærkere end en krom overflade. Testen er lavet ved at man har
sprøjtet saltvand på stængerne hver dag i 30 dage.
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