
CITY LINE
DAVID

movement as medicine



Knäböj, eller squat, är av många ansett som en av de bästa övningarna 

för kroppen: du aktiverar flertalet muskelgrupper samtidigt, stärker rygg-, 

bål- och benmuskulatur, samtidigt som tunga vikter och många repetitioner 

resulterar en ordentlig pulshöjare. 

DAVID CITY LINE CL10 erbjuder såväl lätt som tung träning tack vare sitt 

justerbara viktmagasin: 10-50kg med en viktenhet och upp till 90kg med två 

viktenheter. Genom att föra reglaget längs med den yttre stålramen väljer du 

enkelt vilken belastning du önskar träna med. 

Du startar övningen genom att placera den yttre stången på dina skuldror 

med benen rakt under dig, som bilden visar. Därefter trycker du dig uppåt och 

driftlåset släpper automatiskt. Beroende på din längd har DAVID CITY LINE 

CL10 tre olika starthöjder för att passa de allra flesta.

DAVID CITY LINE är utvecklad för att erbjuda säker och rolig träning för alla, oavsett ålder 

och träningserfarenhet.

DAVID CITY LINE är utvecklad i Helsingfors, Finland, och vädertestad i samarbete med Helsing-

fors stad för alla klara alla temparaturer och årstider. Säkerhet och användarvänlighet är ledord 

för utvecklingen av DAVID CITY LINE, där design och tillverkning sker i enlighet med European 

Standard EN 16630:2015. DAVID CITY LINE finns att beställa i en mängd olika färger enligt RAL 

Classic färgsystem.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Längd:    204cm

Bredd:    94cm

Höjd:    188cm

Ram:    Stålprofil, väggtjocklek   

   4-6 mm, galvaniserad och  

   pulverlackerad

Viktbelastning:  10-50kg/5-90kg

Övrigt:    Justerbar starthöjd, driftslås,

   extra viktaggregat

CL10
KNABOJ



CL23
STAENDE RODD/BAKSIDA AXLAR

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Längd:    193cm

Bredd:    92cm

Höjd:    112cm

Ram:    Stålprofil, väggtjocklek   

   4-6 mm, zink- och   

   pulverbeläggning

Viktbelastning:  20-70kg

Övrigt:    Tre olika handgrepp

Roddövningar tränar i huvudsak främre överarmsmuskeln (biceps) och mitten/

övre delen av ryggpartiet. Beroende på startposition tränas också baksida 

axlar, som i DAVID CITY LINE CL23. Maskinen utgör ett utmärkt komplement 

till rygglyft, som tränar nederdelen av ryggen. 

Precis som de andra maskinerna i serien är det möjligt att justera belastning-

en i DAVID CITY LINE CL23 från 20-70 kilo, beroende på användarens egen 

förmåga och styrka. Du väljer belastning genom att föra reglaget längs med 

den övre stålramen. 

Rörelsen utförs stående med bröstet tryckt mot plattan som bilden visar och 

med händer och armar rakt framför. För att erbjuda en så mångsidig träning 

som möjligt har DAVID CITY LINE CL23 tre olika handgrepp för en varierad 

träning och varierat rörelsemönster.

DAVID CITY LINE är utvecklad för att erbjuda säker och rolig träning för alla, oavsett ålder 

och träningserfarenhet.

DAVID CITY LINE är utvecklad i Helsingfors, Finland, och vädertestad i samarbete med Helsing-

fors stad för alla klara alla temparaturer och årstider. Säkerhet och användarvänlighet är ledord 

för utvecklingen av DAVID CITY LINE, där design och tillverkning sker i enlighet med European 

Standard EN 16630:2015. DAVID CITY LINE finns att beställa i en mängd olika färger enligt RAL 

Classic färgsystem.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Längd:    270cm

Bredd:    93cm

Höjd:    87cm

Ram:    Stålprofil, väggtjocklek   

   4-6 mm, zink- och   

   pulverbeläggning

Viktbelastning:  10-50kg/5-100kg

Övrigt:    Två olika handgrepp, juster- 

   bar starthöjd

CL30
BANKPRESS

Bänkpress är en av de bästa övningarna för att bygga upp stabilitet och 

styrka i överkroppen. För att övningen ska bli säker och korrekt är det viktigt 

att fötterna är grundade i marken och att stuss, övre rygg och huvud ligger 

pressade mot bänken.

DAVID CITY LINE CL30 erbjuder viktbelastning mellan 10-50kg med en 

viktenhet och ända upp till 100kg med två viktenheter. Belastning väljer du 

genom att föra reglaget fram och tillbaka längs med den övre stålramen, 

beroende på din egen förmåga. 

För att vinkel och träningsposition ska bli så korrekt som möjligt erbjuds två 

olika starthöjder beroende på armlängd och två olika handgrepp: ett bredare 

och ett smalare. 

DAVID CITY LINE är utvecklad för att erbjuda säker och rolig träning för alla, oavsett ålder 

och träningserfarenhet.

DAVID CITY LINE är utvecklad i Helsingfors, Finland, och vädertestad i samarbete med Helsing-

fors stad för alla klara alla temparaturer och årstider. Säkerhet och användarvänlighet är ledord 

för utvecklingen av DAVID CITY LINE, där design och tillverkning sker i enlighet med European 

Standard EN 16630:2015. DAVID CITY LINE finns att beställa i en mängd olika färger enligt RAL 

Classic färgsystem.



CL41
AXELPRESS

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Längd:    235cm

Bredd:    93cm

Höjd:    125cm

Ram:    Stålprofil, väggtjocklek   

   4-6 mm, zink- och   

   pulverbeläggning

Viktbelastning:  10-50kg/5-100kg

Övrigt:    Justerbar sitt- och starthöjd,  

   två olika handgrepp. 

Kärt barn har många namn: axelpress, militärpress eller overhead press - oav-

sett namn är pressövningar en riktig höjdare för axlar och triceps. DAVID CITY 

LINE CL41 kompletterar de andra maskinerna i serien genom att fokusera på 

baksida överarm och axlar.

DAVID CITY LINE CL41 har en viktbelastning på 10-50kg med ett viktmaga-

sin och ända upp till 100kg med två viktmagasin installerade. Belastningen 

ändras genom att föra reglaget längs med de bakre stålramarna.

Övningen utförs sittande med ryggen mot maskinen. Beroende på använ-

darens längd har DAVID CITY LINE CL41 justerbar starthöjd för att passa de 

allra flesta. För varierad träning erbjuder DAVID CITY LINE CL41 även två olika 

handgrepp.

DAVID CITY LINE är utvecklad för att erbjuda säker och rolig träning för alla, oavsett ålder 

och träningserfarenhet.

DAVID CITY LINE är utvecklad i Helsingfors, Finland, och vädertestad i samarbete med Helsing-

fors stad för alla klara alla temparaturer och årstider. Säkerhet och användarvänlighet är ledord 

för utvecklingen av DAVID CITY LINE, där design och tillverkning sker i enlighet med European 

Standard EN 16630:2015. DAVID CITY LINE finns att beställa i en mängd olika färger enligt RAL 

Classic färgsystem.



DAVID CITY LINE CL20, CL81 och CL90 är bänkar och tillbehör där belast-

ningen utgörs av den tränandes egen kroppsvikt, vilket kompletterar de andra 

maskinerna i DAVID CITY LINE perfekt. Precis som de andra maskinerna i 

serien är de anpassade för att passa alla sorters användare - stora som små, 

långa som korta.

De tre fristående tillbehören CL20, CL81 och CL90 monteras precis som den 

övriga utrustningen på en vertikal monteringsram, samt att de också är ingjut-

na i marken. Hur installation och ingjutning går till och vad som krävs finns att 

läsa på nästa uppslag.

DAVID CITY LINE är utvecklad för att erbjuda säker och rolig träning för alla, oavsett ålder 

och träningserfarenhet.

DAVID CITY LINE är utvecklad i Helsingfors, Finland, och vädertestad i samarbete med Helsing-

fors stad för alla klara alla temparaturer och årstider. Säkerhet och användarvänlighet är ledord 

för utvecklingen av DAVID CITY LINE, där design och tillverkning sker i enlighet med European 

Standard EN 16630:2015. DAVID CITY LINE finns att beställa i en mängd olika färger enligt RAL 

Classic färgsystem.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

CL20

Längd:    196cm

Bredd:    75cm

Höjd:    100cm

Övrigt:   Tre olika starthöjder

CL20, CL81, CL90
RYGGLYFT, DIPS, SIT UP-BANK

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

CL81

Längd:    87cm

Bredd:    77cm

Höjd:    84cm

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

CL90

Längd:    188cm

Bredd:    41cm

Höjd:    61cm





JUSTERBARA VIKTMAGASIN (PAT. PEND)

- Viktintervall om 5kg

- Extra viktmagasin som tillval

- Hävarm för enkel start och stopp

- Underhållsfria hjul

- Säkerhetslåsningsmekanism för säker träning

- Bygger på fjädring med dubbelkompression

DAVID CITY LINE har som enda utegym i världen ett patenterat system med justerbara viktmagasin för att alla utövare, oavsett tränings- och styrkenivå, 

ska kunna använda och utmanas. Viktintervallerna varierar mellan maskinerna och det finns också möjlighet att utrusta maskinerna med extra viktmagasin. 

Konstuktionen är robust och både viktmagasin och konstruktion är testade och godkända för daglig användning och väderpåverkan. 



INSTALLATION

DAVID CL10 DAVID CL20 DAVID CL23 DAVID CL30

DAVID CL41 DAVID CL81 DAVID CL90

Konstgräs eller 
annan beläggning

Säkerhetslager

Betonglager
Markfrostisolering

INFASTNING

Markfrostisolering i botten möjliggör för 

vatten att rinna igenom, ovan läggs ett 

pressat stenstoft där betong eller betong-

plattor läggs horisontellt.

INSTALLATIONSDJUP

Alla DAVID CITY LINE-enheter: översta 

betonglagret måste ligga på marknivå.

Minsta tjocklek, vid användning av betong-

plattor, måste vara 120mm.

BETONGGJUTNING

DAVID CITY LINE monteras på stolpar som 

gjuts ner i undre betonglagret (minimum 

120mm tjocklek). I samtliga fall måste 

betongbasen expandera 150mm utanför 

monteringsytan, i alla riktningar, för en solid 

och säker fastsättning. 

DAVID CITY LINE rammonteringsplattor 

installeras på betongplattor med minimum 

tjocklek på 120mm. Även här krävs det att 

betongbasen måste expandera 150mm 

utanför monteringsytan.

..

80mm

>120mm

20mm



Vi erbjuder nischade produkter och tjänster inom idrotts-

platsutrustning och offentlig miljö. På Trafik & Fritid arbetar 

vi för att vara professionella, lönsamma och för att skapa 

arbetsglädje som bidrar till väl utförda projekt med goda 

referenser.

Säkerhet och miljö är viktigt för oss för att leva upp till dina 

krav som kund. Vi strävar efter att bli våra intressenters första-

handsval genom att satsa på kompetent personal där kunskap 

och erfarenhet är våra centrala resurser.

För att du som kund ska kunna känna dig trygg med oss, hjälper 

vi på Trafik & Fritid våra kunder efter personliga behov genom att 

erbjuda:

- Hög service

- Kvalitet

- Snabba, säkra leveranser

Områden vi arbetar inom är bland annat fotboll, tennis, padel, bas-

ket, friidrott, konstgräs, vägmarkeringar och sureplay.

Trafik & Fritid Skandinavien AB

Produktvägen 2

246 43, LÖDDEKÖPINGE

Telefon: +46 46-70 92 80

E-post: info@trafik-fritid.se

Hemsida: www.trafik-fritid.se


