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TMI cykelpump LED Comfort 
 
Visar användaren uppskattning med ett levande 
och mycket synligt samt dekorativt ljus från 
vandrande lysdioder som tydligt visar var man 
enkelt hittar luft till cykeln, barnvagnen eller 
rullstolen. De vandrande lysdioderna 
kommunicerar funktion med användaren genom 
ökat tempo när kompressorn går vid pumpning. 
 
Elektrisk kompressor. Lättanvänd, -luft kommer 
direkt när munstycket sätts mot cykelventilen. 
 
Fungerar med alla tre ventiltyperna, vanlig 
cykelventil, bilventil (mountain bikes, barnvagnar 
etc.) eller Prestaventil. 
 
Intern driftövervakning med driftkoder. 
Tillval, kan även utrustas för driftövervakning via 
mobiltelefon eller driftcentral. 
 
Ytterhölje i återvinningsbar aluminium av 
offshore kvalitet. Lackerad i önskad kulör. 

TMI cykelpump Comfort Basis 
 
Med ett fast blått ljus (LED lampa). 
Visar även nattetid var man enkelt hittar luft till 
cykeln, barnvagnen eller rullstolen. 
 
Elektrisk kompressor. Lättanvänd, -luft kommer 
direkt när munstycket sätts mot cykelventilen. 
 
Fungerar med alla tre ventiltyperna, vanlig 
cykelventil, bilventil (mountain bikes, barnvagnar 
etc.) eller Prestaventil. 
 
Intern driftövervakning med driftkoder. 
Tillval, kan även utrustas för driftövervakning via 
mobiltelefon eller driftcentral.  
 
Ytterhölje i återvinningsbar aluminium av 
offshore kvalitet. Lackerad i önskad kulör. 
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TMI cykelpump Basis med tryckknapp 
 
Med ett fast blått ljus (LED lampa). 
Visar även nattetid var man enkelt hittar luft till 
cykeln, barnvagnen eller rullstolen. 
 
Elektrisk kompressor. Cykelpumpen startar och 
går i en intervall när användaren trycker på 
knappen. 
 
Fungerar med alla tre ventiltyperna, vanlig 
cykelventil, bilventil (mountain bikes, barnvagnar 
etc.) eller Prestaventil. 
 
Ytterhölje i återvinningsbar aluminium av 
offshore kvalitet. Lackerad i önskad kulör. 

TMI cykelpump Luftig fotdriven 
cykelpump 
 
En fotdriven cykelpump med utmärkt kapacitet 
vid varje pumptag men ändå fokus på 
lättpumpad. 
 
TMI Cykelpump Luftig har en design som 
ansluter till TMI kompressordrivna cykelpump, 
-cyklisten känner igen en cykelpump. 
 
Fungerar med alla tre ventiltyperna, vanlig 
cykelventil, bilventil (mountain bikes, 
barnvagnar etc.) eller Prestaventil. 
 
TMI Cykelpump Luftig är ett utmärkt alternativ 
när en elektriskt driven cykelpump inte är 
möjlig. 
 
Ytterhölje i återvinningsbar aluminium av 
offshore kvalitet. Övriga utsatta delar i rostfritt 
stål för lågt underhåll. Lackerad i önskad kulör. 
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Besök vår hemsida www.tmi-produkter.se/cykelbanetillbehor.php eller kontakta oss för ytterligare 
information. 

TMI cykelpump Beta-Air manuell 
handpump 
 
En handdriven cykelpump till ett mycket, 
mycket konkurrenskraftigt pris. 
 
Beta-Air kan anslutas till ett befintligt Beta 
cykelställ vid t.ex. en busshållplats men kan 
också lätt installeras separat. 
 
Kan även tjänstgöra som en tillfällig cykelpump 
vid festivaler och liknande där behovet av en 
tillförlitlig cykelpump är tillfälligt. 
 
Fungerar med alla tre ventiltyperna, vanlig 
cykelventil, bilventil (mountain bikes barnvagn 
etc.) eller Prestaventil. 
 
Lackerad i önskad kulör. 

TMI betongfundament för TMI 
cykelpump, LED Comfort, Comfort Basis 
och Basis med tryckknapp 
 
Betongfundament underlättar och förbilligar 
installationen och finns i två basutföranden. 
 
Rektangulärt fundament med måtten 800x400 
mm. Avsett att ersätta två standard plattor i 
markbeläggningen eller ovalt. 
Det ovala fundamentet är främst avsett att 
användas med t.ex. gatsten för att få en så tät 
övergång som möjligt. På så vis erhålls ett 
enhetligt utseende i markbeläggningen. 
 
Rektangulärt vikt: Ca 95 kg. 
Ovalt vikt: Ca 105 kg. 
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