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ATX Golden Bar Olympisk Vægtstang
ProUDSOLGT

Normalpris 3.795,-
SPAR 800,-

Nu 2.995,- inkl. moms
2.396,- ekskl. moms

Tekniske data
Vægt: 20 kg

UDSOLGT

Den ekstravagante titanium højglans belægning i guld giver denne vægtstang et enestående udseende, men gør den
samtidig også ekstrem holdbar og stærk. 

Titanium belægningen er utrolig slidstærk, og stangen vil derfor fastholde sit udseende i lang tid. 

Trækkraften på 215.000 psi betyder, kort fortalt, at stangen ikke bliver bøjet, selvom den bøjer i løftet. Du kan derfor opleve
under tunge løft at stangen bøjer, men den vil være lige igen, så snart den rammer gulvet. 

Golden Bar har en maks. vægtbelastning på 700 kg og kan derfor bruges til tung og hård styrketræning/vægtløftning.
Stangen er produceret til power og professionelt brug. 

Riflingen på denne stang er en medium rifling, hvilket giver det bedst mulige greb for de fleste under træning. Området for
riflingen er lavet efter IPF-standarder (International Powerlifting Federation)

ATX logoerne på selve stangen er laser-skåret ned i stangen, og giver den et look, der understreger den høje kvalitet. 

ATX Golden Bar Olympisk Vægtstang har vedligeholdelsesfrie bronze-bøsninger i drejeledet. 

Enderne på stangen er lukket med en aluminium 'end cap', hvor logo og vægt på stangen er stemplet på og fremgår derfor
tydeligt. 

Det indvendige greb har en diameter på 29 mm og har en længde på 1310 mm. 

Denne stang er testet på et uafhængigt tysk laboratorium, hvor de har EN godkendelse på følgende:
- Træktest iflg. DIN EN ISO 6892-1
- Stangens Hårdhed iflg. DIN EN ISO 6508-1

Vægttolerancen på denne vægtstang er +/- 50 gram. 

Stangen er 220 cm lang, vejer 20 kg og passer til skiver med en huldiameter på 50/51 mm. 

En stang i særklasse når det gælder kvalitet og udseende

Leveres uden låse
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