
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.

A TUDOMÁNY IS ÚJ  
ÉS A GÉPEK IS JOBBAK.

AZ M SZÉRIA
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KEISER
KARDIÓ
Az úttörő, hátsó kerekes M szériás teremkerékpárunk tett minket híressé. 
De ugyanezt a tudomány által igazolt Keiser minőséget terveztük az összes 
kardió eszközünkbe – ilyen az M3i  az innovatív új pedálokkal, az új M5i Strider 
ellipszis, és az M7i kerekesszékes használatra tervezett teljes testedző is.

AZ M SZÉRIA

Korlátlan hozzáférés és sokoldalúság teszi ideális géppé, 
mely megfelel a speciális fizioterápiás igényeknek és MINDEN 
felhasználóknak, a szív- és érrendszeri rehabilitációs páciensektől, 
a szeniorokon át egészen a fogyatékkal élőkig.

• bármilyen mobilitáseszközzel és székkel  
is használható

• mágneses ellenállás az ultrakönnyű mozgásért
• függő felső és alsó csapágyak a passzív 

rásegítéshez
• kis behatásokkal járó edzés pontos 

eredményekkel
• könnyen szállítható, és kategóriájában 

a legkisebb talpazat a funkcionálisabb 
helykihasználáshoz

• a 7-inches pedálmozdulatok megfelelnek a valós 
lépcsőmagasságnak, tehát a használók a napi 
tevékenységhez fogható munkát végeznek

• alacsony pedálmagasság, így a használó 
egyszerűbben kapcsolhatja be a gépet

• a pedálok korlátozzák a boka hajlítását: hátsó és 
oldalsó falak tartják a használó lábát a pedálon.

• kontrasztosabb teljesítmény kijelző, nagyobb 
betűkkel a jobb láthatóságért

A SIKER AZ ELÉRHETOSÉGGEL KEZDODIK, 
EZÉRT A KEISER M7I TELJES TESTEDZOJE 
BÁRMILYEN MOBILITÁSESZKÖZROL ÉS 
SZÉKROL IS ELÉRHETO

KIEGÉSZÍTOK 
STABILIZÁLÓ CSUKLÓPÁNTOK
A Keiser M7i Akadálymentes Teljes Testedző stabilizáló 
csuklópántjait úgy terveztük, hogy rögzítsék a kerekes- vagy 
hagyományos széket, ha a használó bizonytalannak érzi magát 
az edzés során. Tépőzárak rögzítik a pántot a karhoz és a csuklóhoz 
még azelőtt, hogy a hurkot az M7i fogantyúba helyeznénk, így 
lehetővé válik az edzéshez szükséges tenyérrel való húzás és tolás.

LÁBFEJ- ÉS LÁBSTABILIZÁLÓK
A Keiser M7i Akadálymentes Teljes Testedző lábfej stabilizáló 
pántjai segítenek a felhasználónak a lábait egy helyben tartani. 
Ráadásul a lábstabilizálók biztosítják a megfelelő lábfejbeállítást 
és a helyes pozíciót.

TULAJDONSÁGOK

M7i  
AKADÁLYMENTES 
TELJES TESTEDZO

MÉRETEK
MAGASSÁG 
44.75” / 113,60 mm

HOSSZÚSÁG
(CSUKOTT KARRAL)  
36,5” / 927,10 mm

SZÉLESSÉG  
27,75” / 704,85 mm

SÚLY  
150 lbs / 38,56 kg 

HOSSZÚSÁG
(NYITOTT KARRAL) 
84,5” / 1231,90 mm

HTTP://PURESPORTS.HU/KEISER/
PROFESSZIONALIS-CARDIO-TERMEKEK/
M7i-TOTAL-BODY-TRAINER/

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.

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

Orbán Zsolt
 +36 30 994 9448
  orban.zsolt@puresports.hu
  puresports.hu
  fb.com/puresports
  @puresports.hu
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