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Több gép tudása
egyben.
Hozd ki a legtöbbet az edzotermi
felszereléseidbol
a KEISER 5 az 1-ben koncepciójával
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5 módszer használatával edzhetsz minden KEISER gépen, plusz egy program,
ami lépésről lépésre megmutatja, hogy mindezt hogyan tedd.
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HASZNÁLD KI AZ 5 IN 1
EDZÉS ELoNYEIT
Minden KEISER edzőgépen alkalmazható mind az 5 edzésmódszer,
bármilyen kombinációban.

1 HAGYOMÁNYOS (erő és izomépítés, testépítés)
Az edzés ugyanúgy történik, mint a hagyományos vas súlyokat használó gépeken:
viszonylag gyors koncentrált (feszítő) szakaszt lassú, kontrollált negatív szakasz követ.

2 GYORSASÁG
Azzal, hogy gyorsan végzed mind a koncentrált mind a negatív szakaszt
a neuromuszkuláris rendszered és az izmaid maximális gyorsaságúra fejleszted.

3 DINAMIKUS ERo
Erő-edzésnél a dinamikus, gyors, koncentrált szakasz párosul egy kontrollált negatív
szakasszal, ez a kulcsa az atléták teljesítőképességének.

4 NEGATÍV SZAKASZ KIEMELÉSE
A negatív szakaszon nagy ellenállás használata kellőképpen terheli az izomzatot ahhoz,
hogy rövid idő alatt jelentős fejlődést és teljesítményleadást érhessen el.
A KEISER gépek biztosítják, hogy mind ezt sérülésmentesen tehesd meg.

5 HIIT
HIIT edzés esetén a KEISER dinamikus változó ellenállásával biztonságosan
fejlesztheted az izomerőt és az erő állóképességedet is.
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TUDJ MEG TÖBBET A KEISER
VÁLTOZÓ DINAMIKUS
ELLENÁLLÁSÁRÓL
A tudomány és a technológia, amely a KEISER dinamikus változó ellenállása hátterében
áll, és az 5 in 1 edzés nem csak rugalmasságot és változatos edzésprogramokat kínál
a vendégek számára, hanem a neuromuszkuláris rendszer gyorsasági edzését is
– és mindezt úgy, hogy közben az ízületeket és a kötőszöveteket is kíméli. A KEISER
az egyetlen erőfejlesztő, amelyen ezt az edzést biztonságosan végezheted.

TÖBB KUTATÁS, GYORSABB EREDMÉNYEK,
BIZTONSÁGOSABB ELLENÁLLÁS

Győződj meg róla, hogyan működik a KEISER dinamikus
változó ellenállása a „Pneumatika kontra hagyományos
vas ellenállás” itt: http://puresports.hu/videok
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a legjobb megoldás
minden test
edzésére
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ELoNYÖK
A TERMEK SZÁMÁRA

Az öt edzésmódszerrel akár mind az 5 különböző
edzőtermi célcsoportot elérheted!
1. Fiatalok
2. Sportos felnőttek
3. Idősebb felnőttek
4. Rehabilitációs célú sportolók
5. Teljesítménysportolók
A bérletesek számát legkönnyebben úgy növelheted, hogy egyedivé teszed a termedet.
Minél több különleges, a többi teremtől eltérő lehetőséget kínálj az edzésre —
hagyományos, gyorsasági, dinamikus, negatív kiemelés, HIIT, vagy akár mindezek
kombinációját.
A KEISER 5 IN 1 konstrukciója a legjobb megoldás minden test edzésére, kezdőktől
az élsportolókig. A lépésről lépésre megtervezett programok előnyeit bárki élvezheti.

A Keiser 5 IN 1 koncepciót úgy terveztük, hogy rugalmasságával,
előnyeivel elősegíthesse termed üzleti sikereit.
•• Korlátlan változatosság a jobb kihasználtságért és a befektetés

legkedvezőbb megtérüléséért.
•• Nagyobb biztonság a lapsúlyos gépekkel szemben a sérülésveszély

csökkentése és a biztonság növelése érdekében.
•• Kevesebb térigény, a terem helykihasználtsága hatékonyabb lesz.
•• Minden KEISER gép tartalmaz egy egyedi digitális kijelzőt amin

a sportoló nyomon követheti az edzését, ismétlések, szettek, ellenállás,
erőkifejtés, teljesítmény, elégetett kalóriák stb. – ez a funkcionalitás
a hagyományos gépeken nem érhető el. A vendég a felhőből töltheti le
az edzés adatait a Keiser App segítségével.
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ELoNYÖK
A KLUBTAGOK SZÁMÁRA
Tartsd meg a klubtagok lelkesedését,
a KEISER sokoldalúságával!
A lapsúlyos és vastárcsás gépek korlátai között
egy idő után unalmassá válik a monoton edzés.
A KEISER-rel a tagok az edzés elejétől végéig lelkesek.
Biztonságosabb, hatékonyabb edzéseken vehetnek részt,
ami az erőfejlesztő felszerelések változatosságának és
tervezhetőségének köszönhető.
Miért emelgetnél vas súlyokat, ha már tudod,
hogy mi vár rád KEISERREL?
•• Vess véget az unalmas edzéseknek bármilyen korosztálynál 1 vagy akár mind

az 5 edzésmódszer bármilyen kombinációjával!
•• Az ízületi és kötőszöveti sokkhatás nulla, így védettek a sérülésekkel szemben.
•• Kliens centrikus edzésprogram lehetőségek kezdőktől haladókig mindenkinek.

Lehetőség a teljes, 52 hetes edzésprogramra, vagy kezdésnek választható
a 12 hetes edzésprogram, amely bármely célcsoport számára elérhető.
•• Az ellenállás akár a gyakorlat végzése közben is változtatható 10 dkg egységekben,

akár edzés közben, megállás nélkül.
•• A monitor minden adatot rögzít: szettet, ismétlésszámot, csúcsteljesítményt

a KEISER digitális kijelző és eChip technológiájával.
•• Biztonságosabb dinamikus változó ellenállás bármilyen gyorsaságon – nagyobb

ellenállást alkalmaz a nagyobb erő esetén, csökkenti az ellenállást a gyengébbeknél,
és ott is kisebb ellenállással dolgozik, ahol az ízületek és kötőszövet sérülésének
veszélye fennállhat.
•• A KESIER általi neuromuszkuláris edzés fejleszti a gyorsaságot, és a gyorsulási

erőkifejtést, ami más súllyal végzett gyakorlat során nem oldható meg.
•• Céljaidat gyorsabban elérheted, fejleszted az erőnléted, mialatt izmokat építesz,

gyorsaságra is edzel, és még állóképességed is javul, amitől a felesleges kilók
is lemennek.
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ELoNY
AZ EDZoKNEK

Emeld személyi edzői kínálatod értékét,
korlátlan edzéstervezési lehetóséggel!
A KEISER 5 az 1ben előnyeinek kiváló lehetőségeivel több személyi edzést adhatsz el,
ügyfélközpontú tervezést kínálhatsz, amitől az edzői munka is egy magasabb
árkategóriába léphet.
•• Vess véget az unalmas edzéseknek bármilyen korcsoportnál változatos

edzésprogramokkal, 1 vagy akár mind az 5 edzésmódszer egyidejű
használatával, és a kliensek imádni fognak érte!
•• Az ütközési sokkhatás nulla így az ízületek és a kötőszövetek

baleset- és sérülésvédelemben részesülnek egy biztonságosabb és
hatékonyabb edzés és teljes edzésprogram során.
•• A Keiser lépésről lépésre tervezés programja mindenkire kiterjed, a kezdőktől

a profikig. Az edzőnek lehetősége van teljes 52 hetes edzésprogramot is kínálni,
de kezdhet egy 12 hetes programmal, ami az ügyfél sokkal személyesebb edzési
céljára épül.
•• Lehetőség van az ellenállás módosítására akár 10 dekagrammonként, és akár

a gyakorlat végzése közben is.
•• Minden edzés során emelhető a munka értéke és a motiváció szintje azzal, hogy

a teljesítmény a Keiser Digital Display kijelzőn az eChip technológia segítségével
követhetővé válik: az ellenállás, a szettek, az ismétlések, a csúcsteljesítmény és
annak százalékos elérése.
•• Lehetőség, hogy egyedi személyes edzésprogramokat állíts össze

a Keiser edzésprogramját használva, vagy saját szakmai tapasztalatod és
elképzeléseid alapján.
•• Érj el nagyobb népszerűséget vendégkörödben az egyedi edzésprogramokkal

és egyedi gépekkel! Adj esélyt az üzletnek, azzal, hogy segíted a klienseidet,
hogy akár a maximális erejüket vagy a gyorsasági teljesítményüket javíthassák,
izomzatot építsenek, vagy jobb sportteljesítményt érjenek el, és így tovább.
Az üzlet is jobban megy a Keiserrel.
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HASZNÁLD KI A KEISER
LÉPÉSRoL LÉPÉSRE PROGRAM
ELoNYEIT KLUBOD SZÁMÁRA
Bemutatjuk a KEISER lépésről lépésre programot, ami túlmutat az 5 edzésforma kombinált
használatán. Korlátlan lehetőségeket kínál, biztonságos, időhatékony és bárki számára
elérhető: az idősebb felnőttektől az élsportolókig, hatékonyan edzhet vele bármilyen
korosztály.

ÉPÍTSD FEL AZ ALAPOKAT
A Keiser az iparág által elfogadott mérési technikákat alkalmaz, mint az 1-Rep Max ismétlés,
az ismétlés takarékos RIR, vagy a Keiser védjegyes alapteszt, a Keiser Optimal Power
Resistance / KOPR. A KOPR lehetővé teszi a kliensnek, hogy személyre szabja programját
a hatékonyabb és biztonságosabb edzéshez.

KEISER optimális erő ellenállás mérés (KOPR)
A Keiser digitális kijelzője egy különleges technológiát használva meghatározza az ellenállást,
amelynél a vendég megkapja az általa kifejtett legnagyobb teljesítményt Wattban, majd ez
az eredmény használható gyorsaság és erő edzésekor egyaránt.
1. Tartsd lenyomva a gombot míg a „6r,” megjelenik

az ellenállás a kijelzőn. Engedd el a gombokat és
a kijelzőn megjelenik az ellenállás.
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2. Állítsd az ellenállást egy alacsony értékre (a maximum

teljesítményed 10 %-ára)
3. Végezz egy ismétlést a lehető legnagyobb gyorsasággal.

Tarts 10 mp szünetet. Ismételd kétszer. A célismétlés
mezőben P1 fog megjelenni.
4. Emeld az ellenállást egy magas értékre

(csúcsteljesítményed 80-90 %-ára).
5. Végezz 1 ismétlést legnagyobb gyorsasággal. Tarts

10 mp szünetet. Ismételd kétszer. A célismétlés
mezőben P2 fog megjelenni.
6. A villogó szám azt az ellenállást mutatja, ami a KOPR edzésedhez optimális.
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Amint megvan a KOPR számod, végezz 3 szettet 3 perces pihenőkkel ezen az ellenálláson.
Végezz 3-5 ismétlést minden szettben, használd a KOPR értékedet, hogy megkapd
a maximális teljesítmény értékedet Wattban. A kihívás az, hogy az első 12 hetes
Keiser tréning programodat követően egy magasabb értéket érj el.

1 ismétléses maximum (1-Rep Max)
Az 1-Rep Max teszt a legnagyobb ellenállás, amivel egy ember egy ismétlést tud végrehajtani.
Ez meghatározza a sportoló erejét a negatív szakaszban való edzésnél is.
1. Válassz olyan ellenállást amivel 3-6 ismétlést tudsz elvégezni.
2. Végezd el a Baechle számítást

(ellenállás x (1+(.033 x ismétlésszám))
Például ha 50 kilóval 5 ismétlést végeztél akkor
az egy ismétléses maximumod 58,25 kg.

Tartalék ismétlések (RIR)
A RIR arra vonatkozik, hogy mennyire közelítse meg a szett a kimerülést.
Például 2 RIR annyit jelent, hogy még két ismétlést bírnál elvégezni a teljes elfáradásig.
A RIR elsősorban izomépítésnél és kiegészítő súlyok emelésénél alkalmazható.
1. Ha a protokoll úgy kívánja, hogy 2 tartalék ismétlés maradjon

és végezz 12 ismétlést, akkor olyan ellenállást válassz,
amivel maximum 14 ismétlés megy.
2. Ha 1 tartalék maradjon, olyat válassz amivel 13 ismétlés menne.
3. Hogy a RIR 0 legyen 12 ismétlésnél, használj akkora ellenállást,

aminél 12 ismétléses maximumotnyomsz.

10

a KEISER 52-HETES KEZDo
PROGRAMJÁrÓL
TELJES ÚJONCOKNAK
Ez a lépcsőzetesen felépített program végigviszi használóját mind az 5 edzésmódszeren,
a hagyományos (erő és izomfejlesztés) gyorsasági, dinamikus erő, negatív kiemelés és HIIT,
egy biztonságosabb, és hatékonyabb módon.

A RÉSZLETEK
Általános erőnlét megalapozása (Lineáris periodizáció)
1. Fázis: 1-12 hét

Vállalás: 30-45 perces edzések 3-szor hetente
Ez az izomépítő szakasz megadja azt az alapot, amivel a következő fokozatokon majd dolgozhat. A cél
nem az izomzat túlterhelése, hanem az, hogy fokozatosan hozzászokjon az ellenállásos edzéshez.
Az izomépítő protokoll alapja az alacsony és mérsékelt erőkifejtés1 alacsony és mérsékelt
ellenállással, ami segíti az izmok, az ínszalagok és inak ráhangolódását, felkészítve a testet
a következő, erő és izomépítő szakaszra.

Izom- és erőfejlesztés (Ellentétes szakasz v áltozó periodizáció)
2. Fázis: 12 hét

Vállalás: 30-45 perces edzések heti 3 alkalommal
Ez a fázis egy következő lépés, amikor emeljük az edzés intenzitását2, közepes és nagyobb ellenállást
használva, az ismétlésszámot nem sokkal emelve. Ez a fázis nem csak izmokat épít, de meg is erősít3
és előkészíti a 3. fázist, ahol dinamikus erő és a gyorsaság fejlesztése lesz a cél.

Az edzés volumene ismétlés x szett x ellenállás.
Az intenzitása az 1 ismétléses maximum százaléka.
3
Erő az a képesség amikor az 1 ismétléses maximumod ellenállása nő.
1

2
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Dinamikus erő és gyorsaság (Hetenként változó periodizáció)
3. Fázis: 12 hét

Vállalás: 30-45 perces edzések heti 3 alkalommal
A program lényege, hogy az előző 2 fázisban felépített izomzatot és erőt megtartsuk, és mellé
dinamikát és gyorsaságot fejlesszünk.

Erő, Dinamikus erő, Gyorsaság, Negatív kiemelés,
HIIT és izom építés (Komplex változó periodizáció)
4. Fázis: 12 hét

Vállalás: 30-45 perces edzések már heti 4 alkalommal
A testnek már van strukturális alapja, most az összes edzés típust kombináljuk egy 12 hetes
edzésprogramban, ami lehetővé teszi a kliensek számára, hogy elérjék fitnesz céljaikat,
ugyanakkor élvezzék és használják ki a sokrétű edzésprogramjukat.
A 4. fázis elvégzése után a használó eljut arra szintre, hogy finomhangolhatja saját
edzéstervét, egyéni céljai eléréséhez. Lehet ez további erő fejlesztés, izomzat építés,
dinamikus erő és gyorsaság fejlesztése, a kondíció javítása, fogyás,
vagy a sportteljesítmény javítása.
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(TEREMFELSZERELÉS CSOMAGOK)

KEISER
5 IN 1 CSOMAG
Az első 52 hetes program az alábbi
13 Keiser erőfejlesztő gépre tervezve
Az alsótest fejlesztésére

A300 Leg Extension Pro

A300 Leg Curl Pro

A300 Leg Press

A300 Seated Calf

A felsotest fejlesztésére

A250 Lat Pulldown

A350 Biaxial Upper Back

A250 Military Press

A250 Arm Curl

A TÖRZS
FEJLESZTÉSÉRE

INFINITY

A250 Abdominal

A250 Lower Back

A350 Biaxial Chest Press

A250 Triceps

5 IN 1 A SAJÁT KLUBODBAN

Functional Trainer

Ezt a gépparkot alkalmazd a klubod erősítő
részlegén, hogy a tagok 5 féle edzést
végezhessenek maximális hatékonysággal,
és egyben a teremterület legkedvezőbb
hasznosításával.
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TEREMFELSZERELÉS CSOMAGOK

HIIT ÉS TELJESÍTMÉNY
CSOMAG
Versenysportolók teljesítményedzését kínáló edzőtermed
van? A Keiser összeállított egy csomagot számodra!

A300 Squat
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A300 Belt Squat

Racks

A300 Runner

Ha egy HIIT vagy teljesítményedzés részt szeretnél kialakítani a klubod területén, ezek a Keiser
gépek kihozzák belőle a legjobbat az edzések korlátlan variálhatóságával, hogy bárki
számára elérhető legyen — a hétvégi sportolóktól a naponta terembe lejárókon át egészen
az élsportolókig. Hozd ki a legtöbbet a HIIT vagy teljesítmény területedből, nyiss a klienseidnek
újabb utakat, hogy fittségük szintet léphessen!

Chest Press Pro

Biaxial Upper Back

Functional Trainer

Cardio
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Keiser edzoterem bárhol, bármikor

KEISER
DEMÓFURGON
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BEMUTATJUK
A KEISER 5 IN 1 DEMÓFURGONT
A mobil edzOteremmel

A300 Leg Press

Racks

Performance Trainer

M3i

A350 Biaxial Chest Press

Warrior Demo

A Keiser demófurgonok segítségével a gépek és a Keiser előnyök házhoz jönnek.
Alakíts mobil edzőtermet, ha olyan ügyfeleket szeretnél felkeresni, akik valami miatt
nem jönnek le az edzőterembe. Jó ötletnek tartod az ingatlanigény nélküli edzőtermet?
Írj nekünk az info@puresports.hu címre!
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Mennyire korszeru

a termed?

vs

Vas súlyokat alkalmazó gépekkel csak egy módszert tudsz kínálni
az edzéshez. De a KESIER folyamatosan új módszereket tud nyújtani,
különböző vonalakon idomulhatsz a jövőbeli trendekhez és a fitnesz ipar
vívmányaihoz.
A Keiser veled együtt fejlődik!

Nyújts többet a vendégeidnek a KESIER-rel!

5 féle edzés
minden keiser gépen

Mert...

olyan nincs,
hogy
„elég jó”

KEISER.COM

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 és
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/

Pure Sports Kft.
2096 Üröm, Levendula u. 6/B
Orbán Zsolt
+36 30 994 9448
orban.zsolt@puresports.hu
puresports.hu
fb.com/puresports.hu
@puresports.hu
puresports.hu
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