
A PERFORMANCE TRAINER 
TELJESÍTMÉNYFEJLESZTŐ 
EGY LEVEGŐELLENÁLLÁST ALKALMAZÓ, 
OSZLOPOS SZERKEZETŰ CSIGÁS EDZŐ 
RENDSZER A TELJES TEST EDZÉSÉRE 

Az INFINITY termékcsalád minden előnyét 
tartalmazza. Falra szerelhető, vagy a Six Pack 
konfiguráció részeként, csoportban is kiválóan 
alkalmazható. A falra szerelhető performance 
trainert a csoportos edzések során, más 
eszközökkel konfigurálva is tudják használni.

A KEISER PNEUMATIKUS ELLENÁLLÁS 
MŰKÖDÉSE

A Keiser levegő-ellenállás technológiával az izmok 
aktivitása végig, a mozgás teljes spektrumában 
megmarad. Az izmokat, a kapcsolódó ízületeket 
és inakat érő sokkhatás ezáltal jelentősen 
csökken. Ez lehetővé teszi a fizikai teljesítmény 
fokozását olyan biztonsággal, amelyet 
a hagyományos lapsúlyos és tárcsás eszközök 
esetében nem alkalmazhattunk! Mindezt 
a sérülésveszély kockázatának minimalizálásával 
érhetjük el. Továbbá rehabilitációs gyakorlatok 
elvégzésére is alkalmas.

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 gyakorlása, 
a napi tevékenység megszokott mozdulatai, 
vagy rehabilitációs mozgásformák,

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



MAGASSÁG: 2210 mm 
SZÉLESSÉG: 610 mm
HOSSZÚSÁG: 305 mm 
SÚLY: 54 kg
ELLENÁLLÁS TARTOMÁNY: 0 – 36 kg 
KÁBEL HOSSZA: 2743 mm

JELLEMZŐK
• Gombnyomással módosítható ellenállás, 

akár 10 dkg-os pontossággal mozgás 
közben is;

• Az ellenállás szintjének teljes ellenőrzése;

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

• Kevés területet és időt igényel;

• Több állomásos eszközök  
a csoportos edzések megtartásához;

• Korlátlan lehetőség az edzésre, 
bármilyen erővel, bármilyen gyorsasággal, 
bármilyen mozgássíkon;

• Változatosság, személyre alakítható 
edzésekhez;

• TÜV és MDA minősítés;

• Speciális tesztelések elvégzésére 
alkalmas.

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

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

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

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


