
AZ M3i SZÉRIA

M3i 
TEREM-
KERÉKPÁR
A TUDOMÁNY IS ÚJ  
ÉS A GÉPEK IS JOBBAK.

MERT...
	 OLYAN NINCS,			 	  
 HOGY  
„	ELÉG JÓ”

A Keiser folyamatos kihívás elé állítja a fitnesz tudományt, 
azzal, hogy a legerősebb izmot edzi: az agyat.  
Míg a verseny a gép korlátain belül kezdődik és végződik, 
a Keiser az emberi testben rejlő potenciálból indul ki, 
és okosabb technológiát fejleszt a sebesség, hatékonyság 
és biztonság korlátainak elengedésére.



KEISER
KARDIÓ
Minden kardió termékünkbe azonos, a tudomány által igazolt Keiser minőséget 
építettünk – ilyen az M3i teremkerékpár az új pedálokkal, az M5i Strider ellipszis 
tréner, vagy akár az M7i akadálymentes Total Body Trainer.

AZ M3i SZÉRIA

A folyamatos innovációnak és a korábbi két generáció M szériás 
kerékpárnak köszönhetően, a Keiser M3i nem egy átlagos 
csoportos kerékpár lett. Az egyetlen olyan teremkerékpár 
a piacon, amely teljes mértékig NEKED épült – a kerékpárosnak, 
a teremtulajdonosnak és a technikusnak. Az M3i csoportos 
teremkerékpár minden méretű vendégnek, minden alkatnak 
tökéletesen megfelel. Halk, de valódi országúti kerékpárélményt 
nyújt otthon, vagy az edzőteremben. Az egyetlen teremkerékpár, 
amelyet az USÁ-ban gyártanak, a legszigorúbb minőség 
ellenőrzés mellett. Ez a kerékpár a letisztult mérnöki 
tervezést a legfejlettebb Bluetooth technológiával ötvözi. 
Rendkívül megbízható és keresett az otthoni felhasználók 
körében is.

• V alakú váz, amely minden méretű és alakú 
vendégnek megfelel

• hátsó kerekes meghajtás a verejték- és 
korrózióvédelemért

• forradalmi, újragondolt Keiser kerékpár pedál
• mágneses ellenállás technológia a hosszabb 

használat érdekében és kopás csökkentésére
• egyszalagos hajtáslánc a halk, megbízható 

használatért, alacsony fenntartási költséggel
• kompakt alumínium kerék a könnyű 

szállíthatóságért
• számítógépes kijelző amely a kimenő 

teljesítményt Wattban mutatja
• vezeték nélküli Bluetooth technológia open API 

az okostelefon és tablet csatlakozáshoz
• EN957 tanúsítvány a pontosságra, biztonságra 

és környezetkímélésre

Az egyre népszerűbb csoportos  
beltéri kerékpározás megteremtette  
az igényt egy felhasználóbarát, tartós,  
kereskedelmi kategóriás pedálra. Ezeket az elvárásokat 
meghaladva, a Keiser kialakította az M szériás kerékpár pedált.

A KEISER TÖBB, MINT 20 ÉVE KÉSZÜL 
ARRA, HOGY TÚLHALADJA A CSOPORTOS 
TEREMKERÉKPÁROZÁSSAL KAPCSOLATOS 
ELKÉPZELÉSEKET.

BEMUTATJUK AZ ÚJ KEISER  
M SZÉRIÁS PEDÁLT

FELSZERELTSÉG

MÉRETEK
MAGASSÁG 
45” / 1143 mm

HOSSZÚSÁG 
49” / 1245 mm

SZÉLESSÉG  
26” / 660 mm

SÚLY  
85 lbs / 38,56 kg 

M3i TEREM-
KERÉKPÁROK

További információért keresd a KEISER termékek 
kizárólagos forgalmazóját, a Pure Sports Kft.-t. A KEISER 
által kínált szolgáltatások nálunk magyar és angol 
nyelven elérhetők, a tervezéstől, a terem kialakításán át 
az üzleti stratégián át a terem beindításáig és tovább.

A termékeket és a lehetőséget ingyenes próbaedzéssel 
mutatjuk be látványtermünkben vagy valamelyik 
magyarországi referencia termünkben.

HTTP://PURESPORTS.HU/KEISER/
PROFESSZIONALIS-CARDIO-TERMEKEK/
M3-INDOOR-CYCLE/

Pure Sports Kft.
2096 Üröm, Levendula u. 6/B 
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GARANCIA.


