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Bij Yalp willen we spelen, bewegen, sporten en ontmoeten de wereld inbrengen,  

omdat het ons leven verrijkt met een positieve bijdrage aan onze fysieke,  

geestelijke en sociale fitheid. Wij creëren inspirerende omgevingen die  

jongeren én ouderen uitdagen om te bewegen, maar waarbij het vooral draait  

om plezier maken.

Auteursrechten en patenten Lappset Group Oy Ltd. Alle rechten voorbehouden © Lappset Group Oy Ltd



081621

PUMPTRACK S 

Pumptrack S is de kortste pumptrack en is 
geschikt voor allerlei terreinen. De benodigde 
ruimte voor de pumptrack is 6400 mm x  
16200 mm. Lengte van de pumptrack is  
36 m. Op track S kunnen 2 rijders tegelijk rijden.

De ovale vorm wordt gebruikt voor basistraining 
en rijden en is gemakkelijk toegankelijk. De ovale 
vorm inspireert tot het nemen van verschillende 
lijnen en secties om de rijder in staat te stellen 
snelheid te genereren en van richting te 
veranderen. 
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PUMPTRACK M 

Pumptrack M is hartvormig en een leuke 
combinatie van berms (bochten) en rollers 
(hobbels). De baan is 47 meter lang. De benodigde 
ruimte voor de pumptrack is 14.900 mm x  
16.200 mm. Op pumptrack M kunnen 3 rijders 
tegelijk rijden.

Bij pumptrack M kun je op elk punt de baan 
op komen, en verschillende secties bieden 
verschillende lijnen en rijhoogtes. Het kan variëren 
van gemakkelijk tot zeer moeilijk. 
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PUMPTRACK L 

Pumptrack L is 68 meter lang. De benodigde 
ruimte voor de pumptrack is 13.600 mm x  
22.900 mm. Op pumptrack L kunnen 4 rijders 
tegelijk rijden.

Voor pumptrack L geldt: ’the sky is the limit’.  
Met verschillende variaties van lijnen, snelheid en 
hoogte biedt de pumptrack veel mogelijkheden 
voor rijders. Ook de lengte biedt voldoening en 
een ononderbroken circuit voor zelfs veeleisende 
rijders.

EENVOUDIGE INSTALLATIE

Pumptracks zijn geschikt voor vrijstaande of surface 
mounting.

• Gemakkelijk samen te stellen uit kant-en-klare modules.

• Kan worden geplaatst op een vlakke ondergrond met 
een helling van 5%.

• Wordt aan de grond of beton bevestigd met stalen 
voeten en bevestigingsankers.

MATERIALEN

• Het frame is van gelamineerd, geïmpregneerd 
en geverfd hout met ondersteunende metalen 
stangen.

• Het oppervlak is 8 mm dik, zwart polyetheen 
kunststof met gestructureerd oppervlak.

• De pumptracks staan op metalen poten, 
waardoor het hout op geen enkel punt de 
grond raakt.

• Bevestigingsmateriaal voor de modules is 
gemaakt van roestvrij staal of thermisch 
verzinkt staal.

GARANTIE

ONDERDEEL   JAREN

Stalen onderdelen en
constructies   20

LappCoat-oppervlakte-
afwerking van staal  10

Geïmpregneerd hout  10

Kunststof oppervlak  5

VOOR IEDEREEN 
Pumptracks van Lappset zijn bedoeld voor 
rijders van alle leeftijden, of het nu op 
een fiets, een scooter, een skateboard, 
rolschaatsen of zelfs in een rolstoel is.
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