
A FUNCTIONAL TRAINER  
KÉT EGYMÁSTÓL KÜLÖNÁLLÓ KARJA 
180 FOKBAN ÁLLÍTHATÓ. 

Ez rendkívüli szabadságot és 
korlátlan edzés lehetőséget biztosít 
a felhasználóknak. A karok pozíciója 
egyszerűen, egyetlen gombnyomással, 
azonnal módostható, pontosan úgy, 
ahogy az edzés igényli.

Eddz valódi mozdulatokkal, valóságos 
sebességgel! Profi sportolóktól az idősödő 
emberekig bárki számára, a Keiser Infinity 
termékcsalád nyújtja a lehető leghatékonyabb 
megoldást a funkcionális fejlődéshez.

Teszi ezt valódi erővel, bármilyen síkon, 
bármilyen sebességgel. Akármilyen mozdulat 
fejlesztése legyen a cél – labda eldobása, 
dinamikus küzdősport mozdulatok, a napi 
tevékenység megszokott mozdulatai, 
vagy rehabilitációs mozgásformák,

a Keiser Infinity
lehetőséget ad 
a neuromuszkuláris rendszer
edzésére, a valódi életben
használt végrehajtási
sebességgel.

FUNCTIONAL TRAINERREL 
A GYAKORLATOK BÁRMEKKORA 
GYORSASÁGGAL VÉGEZHETŐK.  

5 edzésmódszer 1 géppel: 
• gyorsasági edzés
• hagyományos erő edzés
• magas intenzitású edzés (HIIT)
• túlterheléses edzés
• rehabilitációs edzés

MERT...
OLYAN NINCS,   

HOGY 
„ELÉG JÓ”

INFINITY SOROZAT

FUNCTIONAL  
TRAINER



3020 + 3025 MODELL
SZÉLESSÉG: 2439 mm
MÉLYSÉG: 1194 mm
SÚLY: 168 kg
KAROK MAXIMÁLIS MAGASSÁGA: 2337 mm
ELLENÁLLÁS KAR: 22 kg

3020 + 300836 MODELL
SZÉLESSÉG: 2439 mm
MÉLYSÉG: 788 mm
SÚLY: 65 kg
KAROK MAXIMÁLIS MAGASSÁGA: 2566 mm
ELLENÁLLÁS KAR: 22 kg

3020 + 3021 MODELL
SZÉLESSÉG: 2439 mm
MÉLYSÉG: 737 mm
SÚLY: 54 kg
KAROK MAXIMÁLIS MAGASSÁGA: 2261 mm
ELLENÁLLÁS KAR: 22 kg

KÁBEL HOSSZA (MINDEN MODELL):
1778 mm a két kar együtt
3556 mm egy kar esetén.

JELLEMZŐK
• Gombnyomással módosítható 

ellenállás, akár 10 dkg-os 
pontossággal mozgás közben is;

• Lágy pneumatikus ellenállás 
az ízületeket és inakat érő sokkhatás 
mérséklésére;

• A tesztelési eljárások által lehetővé 
válik a teljesítmény mérése wattban;

• Korlátlan edzési lehetőséget biztosít: 
bármilyen sebességgel, ellenállással 
és mozgássíkban használható;

• TÜV és MDA minősítés;

• Sokoldalúság; 

• Helytakarékosság;

• Maximális biztonság.

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

Fontos: A termékeket kizárólag a telepítési útmutató alapján lehet 
installálni! Egyéb esetben a teljes felelősség a felhasználót terheli!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
A Keiser termékek magyarországi forgalmazója 
a Pure Sports Kft. (2096 Üröm, Levendula u. 6/B)
A Keiser által kínált szolgáltatások nálunk magyar 
és angol nyelven elérhetők, a tervezéstől, a terem 
beindításáig és tovább. A termékeket és a lehetőséget 
ingyenes próbaedzéssel mutatjuk be. 
https://puresports.hu/keiser


