
MAXIMÁLIS LEHETŐSÉG  
– MINIMÁLIS HELYIGÉNY
Kis helyigényű keret, amelyen különböző 
kiegészítő eszközök használatával 
teljeskörű relatív erőfejlesztés is végezhető.

DINAMIKUSAN VÁLTOZTATHATÓ 
ELLENÁLLÁS
A HALF RACK LONG BASE hosszított 
vázszerkezetébe elhelyezett pedálokkal 
az ellenállás könnyen változtatható, 
akár a gyakorlat végrehajtása közben is.

A Keiser hibrid erőkeretei nem csak 
szabadsúlyos emelésre valók, hanem  
magukban hordozzák a levegő és  
a vas ellenállás összes előnyét! 

A keretben különböző kiegészítő eszközöket 
használhatsz, hogy ezáltal relatív erőfejlesztő 
gyakorlatokat is végezhess rajta. Az edzés 
bármilyen gyorsasággal végezhető 
sérülésveszély nélkül. A Rack  
gyorserő vagy robbanékony
erő fejlesztésére, és rehabilitációs  
feladatokra egyaránt alkalmazható.  
Számtalan lehetőség, maximális biztonság 
mellett, sérülések nélkül.

MERT...
OLYAN NINCS,   

HOGY 
„ELÉG JÓ”

KEISER STRENGTH 

HALF RACK 
LONG BASE  ELŐNYÖK

• Lehetőség bármilyen gyorsaságú edzésre, 
rehabilitációtól a gyorsaság fejlesztésig;

• Egyedi kialakítása révén a KEISER Rack  
dinamikusan állítható levegő ellenállását 
a szabadsúlyos ellenállással ötvözi;

• Nem csak hagyományos erő edzéshez, hanem 
gyorsaság, robbanékonyság és rehabilitációs 
edzéshez is alkalmas;

• A Rack egy integrált rendszer, amivel kisebb  
helyen, komplexebb edzéseket végezhetsz;

• Személyre szabható tesztek és egyedi edzés 
minden felhasználónak;

• Egyetlen keret minden edzéscélhoz;
• Kettős teljesítmény kijelző monitor, 

amin a felhasználó és az edző is követheti 
az aktuális teljesítményt;

• E-chip az edzésadatok tárolására és 
kiértékeléséhez;

• Akadálymentes edzés;
• TÜV és ADA minősítés;

3105 – ÖS MODELL
MAGASSÁG: 2337 mm
SZÉLESSÉG: 1804 mm
MÉLYSÉG: 2362 mm
SÚLY: 324 kg
ELLENÁLLÁS: 0 – 91 kg

3106 – OS MODELL
MAGASSÁG: 2642 mm
SZÉLESSÉG: 1804 mm
MÉLYSÉG: 2362 mm
SÚLY: 329 kg
ELLENÁLLÁS: 0 – 91 kg

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:
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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, az oktatáson át 
a terem beindításáig és tovább. A termékeket és a lehetőséget ingyenes próbaedzés keretében mutatjuk be.
https://puresports.hu/keiser

HALF RACK LONG BASE TARTOZÉKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK, BÁRMILYEN EDZÉSCÉLHOZ:

SUSPENSION TRAINER ATTACHMENT SET
Adapter kiegészítőkhöz

RACK BAR CATCH SET
Rúdtartó villa

ADJUSTABLE BENCH
Multifunkcionális pad

EXTENSION CABLES
Kiegészítő kábelek

CHIN UP BAR
Fix húzódzkodó állvány

DIP STATION
Tolódzkodó fogantyúk

PULLY ASSIST STATION
Húzódzkodást segítő kiegészítő eszköz

LANDMINE
Rúdtartó adapter

CANTILEVERED SPOTTING BARS
Rúdtartó konzol

PLATFORM 3176 
Súlyemelő platform 2540 mm

SQUAT HANDLES
Guggolást segítő kiegészítő eszköz

TECHNIQUE TRAYS
Súlytartó konzol


