קטלוג ספות הכושר

2018

M767

ספות
עם כן

Mwb36780B

ספת לחיצה עם תוספת
לאימון רגליים

ספת אימון משולבת מתכווננת,
עם עבודת פרפר ,הכוללת מוט
ו 35 -ק”ג משקולות

Cb204
ספת לחיצה קומפקטית
הכוללת מוט ו 50 -ק”ג
משקולות

Mwb209

2

ספת לחיצה קומפקטית
הכוללת מוט ו 50 -ק”ג
משקולות

דגם:

כן מובנה:

מספר מצביי
כיוונון המשענת:

מספר מצביי
כיוונון המושב:

מספר מצביי כיוונון
כן הדחיקה:

עובי שילדה:

מידות בס”מ:

דגם:

כן מובנה:

מספר מצביי
כיוונון המשענת:

מספר מצביי
כיוונון המושב:

מספר מצביי כיוונון
כן הדחיקה:

עובי שילדה:

מידות בס”מ:

M767

+

5

4

4

 50מ “מ

א ,200 -ר ,110 -ג137 -

cb204

+

4

-

-

 50מ “מ

א ,115 -ר ,77.5 -ג150 -

MWB36780B

+

4

-

-

 50מ “מ

א ,162.5 -ר ,135 -ג125 -

MWB209

+

4

-

-

 50מ “מ

א ,115 -ר ,77.5 -ג150 -

3

ספסלים

M670

F3001
ספסל רב תכליתי

ספסל כושר מסיבי,
כוונון מהיר

5

4

F1081
ספסל כושר מסיבי מתכוונן,
ריפודים עבים

דגם:

מספר מצביי
כיוונון המשענת:

מספר מצביי
כיוונון המושב:

עובי שילדה:

מידות בס”מ:

M670

6

3

 50מ “מ

א 130 -ר 64 -ג122 -

דגם:

מספר מצביי
כיוונון המשענת:

מספר מצביי
כיוונון המושב:

עובי שילדה:

מידות בס”מ:

F3001

7

4

40X80

א 130-ר 65-ג162 -

F1081

8

3

40X50

א 122-ר 33 -ג123-

ספסלים
Sb228

329

ספסל קומפקטי מתקפל

6

ספסל משקולות מסיבי
מתכוונן

F1650

7

ספסל מתכוונן

F1159
ספסל מתכוונן
דגם:

מספר מצביי
כיוונון המשענת:

מספר מצביי
כיוונון המושב:

עובי שילדה:

מידות בס”מ:

Sb228

4

-

 55X30מ”מ

א 125 -ר 68 -ג103 -

F1650

3

2

50X50

א 140-ר 40-ג100 -

דגם:

מספר מצביי
כיוונון המשענת:

מספר מצביי
כיוונון המושב:

עובי שילדה:

מידות בס”מ:

329

6

מתואם לכיוונון
המשענת

40X80

א 132-ר 74 -ג107 -

F1159

4

3

 50מ “מ

א 160 -ר 93 -ג121 -

כן לספסל
329r
מעמד אימון מתכוונן 5 ,מצבים למוט
משקולות  1.80ומעלה

Rk1121
כן מעמד גבוהה למוט משקולות מתכוונן,
רוחבי  -גובהי 5 ,מצבים ,רוחב מתכוונן ,קרני
אחסון למשקולות צלחת.

מידות :א 100-ר 55 -ג 150 -ס”מ

מידות :א 90-118-ר 55 -ג 183 -ס”מ

9

8

Rk1159
כן מעמד למוט משקלות ,מתכוונן 5 ,מצבים.
מידות :א 100-ר 55 -ג 150 -ס”מ

ספת בטן

F1450
ספת בטן מתכווננת בשיפוע
שלילי ומצב אופקי

מתח
מקבילים

Pt4201
מתקן מתח מקבילים

דגם:

10

מספר מצבי
שיפוע:

מתקפל:

מידות בס”מ:

דגם:
F1450

6

+

א 122-ר 44 -ג60 -

F1000

7

+

א 126 -ר 35 -ג57 -

F1000
ספת בטן מתכווננת בשיפוע
שלילי

תרגילים:

מתח ,מקבילים,
הרמות ברכיים,
 Pt4201בטן ושכיבות
סמיכה.

שילדה ומבנה

מידות
בס”מ:

משקל
משתמש:

שילדה מסיבית מפלדה ,משענת
גב ארגונומית ,כריות תמיכה
א,136-
לאמות עבות במיוחד .ידיות
ר 100 ,108 -ק"ג
מרופדות לשיפור האחיזה
לשכיבות ג217 -
והיציבות ,ידיות מובנות
סמיכה.

11

מולטי
טריינר

G2
מולטיטריינר מקצועי מבית

תרגילים:

12

לחיצת חזה ,פשיטת ברך ,משיכה
עליונה/תחתונה

G4
מולטיטריינר מקצועי מבית

תרגילים:

לחיצת חזה ,פשיטת ברך ,משיכה
עליונה/תחתונה

משקל
מקסימלי
למשקולות :

 73ק"ג

משקל
מקסימלי
למשקולות :

תכונות
נוספות:

משקולות ממוקמות בכלוב הגנה
בטיחותי ,מושב מתכוונן ,ידיות
מתכווננות ללחיצת חזה ,אפשרות
להוספת משקל של עד  22ק"ג .לוח
תרגילים מגנטי.

תכונות
נוספות:

אביזרים
נלווים:

מוט ארוך ,מוט קצר ,רצועת קשירה
לקרסול ,לוח תרגילים מגנטי.

משקולות ממוקמות בכלוב הגנה
בטיחותי ,מושב מתכוונן ,ידיות
מתכווננות ללחיצת חזה ,אפשרות
להוספת משקל של עד  22ק"ג .לוח
תרגילים מגנטי ,אפשרות להוספת
מושב ללחיצת רגליים

אביזרים
נלווים:

מוט ארוך ,מוט קצר ,רצועת קשירה
לקרסול ,לוח תרגילים מגנטי.

מידות בס”מ:

א 181-ר 122-ג210 -

מידות בס”מ:

א 204 -ר 135 -ג214 -

 73ק"ג

13

M3401
מולטי טריינר איכותי מבית

תרגילים:

לחיצת חזה מתכווננת ,פרפר ,פולי
עליון/תחתון ,חתירה בישיבה ,גלגלת
מרכזית וייחודית לאימון שרירי הבטן.

משקל
מקסימלי
למשקולות :

 90ק"ג

תכונות
נוספות:
אביזרים
נלווים:
14

מידות בס”מ:

משקולות ממוקמות בכלוב הגנה
בטיחותי .מושב ומשענת מרופדים
ורכים הנוחים לאימון ממושך
מוט משיכה ארוך/קצר ,ידית משיכה,
רצועה לאימון שריר בטן ורצועת
קשירה לקרסול.
א 170-ר 110 -ג210 -

מולטי
טריינר

M980
מולטי טריינר איכותי מבית

תרגילים:

דחיקת חזה ופרפר ,פולי עליון ,פולי
תחתון ,פשיטת ברך ויד קידמית

משקל
מקסימלי
למשקולות :

 75ק"ג

תכונות
נוספות:

משקולות ממוקמות בכלוב הגנה
בטיחותי .מושב ומשענת מרופדים
ורכים הנוחים לאימון ממושך .כרית
לאימון יד קידמית

אביזרים
נלווים:

מוט משיכה ארוך/קצר ,רצועת
קשירה לקרסול

מידות בס”מ:

א 165-ר 100 -ג210 -
15

Kinetic f3
7714-600

מולטי טריינר איכותי מקצועי
בעל  2זרועות קרוס מבית

M1001
מולטי טריינר מתקדם

תרגילים:

דחיקה בישיבה ,גב ,פולי עליון

תרגילים:

מולטי טריינר מתקדם

משקל
מקסימלי
למשקולות :

 80ק"ג

משקל
מקסימלי
למשקולות :

תחנת פרפר מתכווננת ,לחיצת חזה,
משענת יד קידמית ,פשיטה /כפיפת
ברך ,פולי עליון ותחתון ,גלגלת
מרכזית וייחודית לאימון שרירי
הבטן.

תכונות
נוספות:

 75ק"ג

אביזרים
נלווים:

משקולות ממוקמות בכלוב הגנה
בטיחותי .מושב ומשענת מרופדים
ורכים הנוחים לאימון ממושך

מידות בס”מ:

א 185-ר 144-ג210 -

אביזרים
נלווים:

פולי כפול – שתי גלגלות הממוקמות
על זרועות מתכוננות לזוויות שונות
המאפשרות מגוון רחב של תרגילים
בתנועה חופשית .משקולות ממוקמות
בכלוב הגנה בטיחותי המונע רעשים.
מושב ומשענת מרופדים ורכים הנוחים
לאימון ממושך
מוט משיכה ארוך ,רצועות אחיזה
מרופדות לידיים ולקרסול

מידות בס”מ:

א 180-ר 106-ג215 -

תכונות
נוספות:

16

מולטי
טריינר

17

מולטי
טריינר

Ef1
מולטי טריינר רב תכליתי

18

9500p
מולטי טריינר רב תכליתי

תרגילים:

דחיקת חזה ופרפר ,פולי עליון ,פולי
תחתון ,פשיטת ברך

תרגילים:

לחיצת חזה ופרפר ,פולי עליון/
תחתון ,פשיטת ברך.

משקל
מקסימלי
למשקולות :

 68ק"ג

משקל
מקסימלי
למשקולות :

 75ק"ג

תכונות
נוספות:

תחנת הפרפר הופכת לתחנת דחיקה
בפשטות

תכונות
נוספות:

מושב ומשענת מרופדים ורכים
הנוחים לאימון ממושך.

אביזרים
נלווים:

ע"י מנגנון מיוחד.

אביזרים
נלווים:

מוט משיכה ארוך /קצר,רצועת
קשירה לקרסול

מידות בס”מ:

א ,105-ר ,145 -ג210 -

מידות בס”מ:

א 140-ר 100-ג205 -

19

קרוסאובר
פינתי
מקצועי

G7

FT1

קרוסאובר
פינתי

קרוס אוברפינתי

20

סוג תנועת
הידיות

כבלים על גלגלות מתכוננות ב
 20נקודות גובה שונות.

תרגילים

 60תרגילים מגוונים לכל
שרירי הגוף המפורטים בספר
התרגילים המצורף.

משקל מקסימלי
למשקולות

 73 X 2ק"ג

אביזרים נילווים

תכונות נוספות

מידות בס"מ

זוג ידיות רכות באורך בינוני,ידית
ארגונומית מוט מתח מובנה ,
רצועת קשירה לקרסול ,מוט ארוך,
רצועת ירך ,מוט ישר.
ספר תרגילים  DVD +לאימון,
נישה לבקבוק ומגבת ,לוח
תרגילים מגנטי .אפשרות
לתוספת ספת אימון.
א 124 -ר 178 -ג210 -

21

תחנות אימון:
שילדת המכשיר
מחסנית משקולות
כוונון
אביזרים נילווים
תכונות נוספות
מידות בס”מ בס"מ

 2תחנות אימון עם גלגלות בגובה מתכוונן.
קורות פלדה מלבניות מעוגלות
 75ק"ג 2X
כוונון קל ביד אחת ליותר מ 30 -מצבים
 2ידיות  ,Dמוט  Wרצועה רב שימושית ,מוט ישר ,חבל לשריר תלת
ראשי ,ידית הנפה.
אפשרות הכפלת עומס מכנית ,חוברת הדגמות עם יותר מ40-
תרגילים' כבלים תעופתיים
עומק  x 117.5רוחב  x 135גובה 203

22

כלובים

820dp

475r

קרוסאובר פינתי

כלוב

תחנות אימון

כבלים בתנועה חופשית
על גלגלת בגובה מתכוונן
המאפשרות משיכה עליונה/
תחתונה ,תרגילי רגליים ,פרפר
חזה ועוד.

שילדת
המכשיר

עשויה מבנה צינורות מתכת
בעמידות בס”מ גבוהה

מחסנית
משקולות

פלטות מתכת מצופות ניילון
לתנועה חלקה  80 X 2ק”ג

כבלים
תעופתיים

גמישים וחזקים במיוחד בעלי
ציפוי ניילון אשר עמדו בבדיקת
עומס של  1000ק”ג
גלגלת פיברגלאס מוקשה
בעלות מייסבים אטומים ,גלגלת
מתכוונת
מוט מתח מובנה

תכונות נוספות

מידות בס"מ

א 81 -ר 168 -ג212 -

תכונות:

מידות בס”מ:

•נקודות לתליית מוט מתכווננות
•תליית מוט קדמית/אחורית
•קורות בטיחות מקבילות בגובה
מתכוונן לאבטחת תפיסת המוט.
•מוט מתח מובנה במגוון זוויות אימון.
א 136-ר 118 -ג216 -

475d
מקבילים תוספת לכלוב

23

ספות
עם כן

A827

A3043

ספת לחיצה שטוחה

ספת לחיצה אולימפית
שטוחה

א 129 -ר 132 -ג 130 -ס”מ

מידות:
א ,174 -ר ,170.5 -ג 122 -ס"מ

מידות:

A819
ספה  45מעלות
מידות:

א 195 -ר 132 -ג 152 -ס”מ

A3041
ספת לחיצה אולימפית
בשיפוע שלילי

24

מידות:
א 209-ר 170 -ג 122 -ס"מ

Ifob
ספת לחיצה מתכווננת
מידות:

א 150 -ר 100 -ג  130 -ס”מ
25

ספסלים
A820

A3039

ספסל מתכוונן

ספסל מתכוונן

מידות:
א 119 -ר 69 -ג 130 -ס"מ

מידות:
א 138 -ר 68 -ג 69 -ס"מ

A816
ספסל קבוע
מידות:
א 124 -ר 70 -ג 53 -ס"מ

It7011
ספסל מקצועי מתכוונן
מידות:
א 140-ר ,72.5-ג 130 -ס”מ
27

26

Iffid
ספסל מתכוונן עם שיפוע
שלילי
מידות:
א 158-ר 65 -ג 51.5-ס”מ

בטן

A815
ספסל בטן מתכוונן

It7003
ספסל בטן מקצועי

מידות:
א 144-ר 64 -ג 85 -ס”מ

מידות:

א 175-ר 94 -ג 100 -ס”מ

29

28

It7013

A3037

ספסל בטן בשיפוע מתכוונן

ספסל בטן בשיפוע מתכוונן

מידות:

מידות:

א –  164ר 68 -ג 99 -ס”מ

א –  174ר 73 -ג 90 -ס”מ

זוקפי
גב ומתח
מקבילים

A825

A823

פשיטת גו

כסא כומר ליד קדמית

מידות:
א 124-ר 67 -ג 85 -ס”מ

מידות:
א 103 -ר 77 -ג 95 -ס”מ

A3044
כסא כומר ליד קדמית

A3045

מידות:
א 113 -ר 84 -ג 88 -ס”מ

פשיטת גו
מידות:
א 121-ר 89 -ג 67 -ס”מ

31

30

If45
פשיטת גו
מידות:
א 121-ר 74 -ג 77 -ס”מ

A3047
מתקן מקבילים והרמת
ברכיים
מידות:
א 127-ר 71 -ג 96 -ס”מ

זוקפי
גב ומתח
מקבילים

Ifpt
מתקן מתח מקבילים מקצועי
תרגילים:

מתח ,מקבילים ,בטן ושכיבות

משקל
מקסימלי
למשקולות :

סמיכה.

שילדה מסיבית מפלדה,
משענת גב ארגונומית ,כריות
תמיכה לאמות עבות במיוחד.
שילדה ומבנה :ידיות מרופדות לשיפור
האחיזה ויציבות ,ידיות מובנות
לשכיבות סמיכה.

32

מידות בס”מ:

א 132-ר 61 -ג210.5 -

משקל
משתמש:

 140ק”ג

It7010
מתקן מקבילים והרמת
ברכיים
מידות:
א 113-ר 78 -ג 152 -ס”מ

33

כלובים

A3050
חצי כלוב

תכונות:

מידות בס”מ:

•נקודות תלייה למוט
בגבהים שונים.
•קורות אופקיות
לבלימה/אבטחת המוט
•קרני אחסון למשקולות
צלחות

ifhc
חצי כלוב

א 173-ר 170 -ג178 -

תכונות:

ifss

חצי כלוב

34

מידות בס”מ:

•נקודות לתליית מוט
מובנות
•קורות בטיחות
מקבילות בגובה
מתכוונן לאבטחת
תפיסת המוט.
•קרני אחסון למשקולות
צלחת.
א 169-ר 173 -ג209 -

35

SL7009
כלוב אימון מקצועי

תכונות:

מידות בס”מ:

•נקודות לתליית מוט
מובנות
•תליית מוט קדמית/
אחורית
•קורות בטיחות
מקבילות בגובה
מתכוונן לאבטחת
תפיסת המוט.
•מוט מתח מובנה במגוון
זוויות אימון.

כלובים
SL7015
כלוב אימון מקצועי

תכונות:

א 203-ר 150 -ג228 -
מידות בס”מ:

36

•נקודות לתליית מוט
מתכווננות
•תליית מוט קדמית/
אחורית
•קורות בטיחות
מקבילות בגובה
מתכוונן לאבטחת
תפיסת המוט.
•מוט מתח מובנה במגוון
זוויות אימון.
•קרני אחסון למשקולות
צלחת.
א 197-ר 175 -ג244 -
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It9330
מכשיר קרוס פינתי ,מקצועי ,מהודר

תכונות:
38

מידות בס”מ:

•תחנות אימון :כבלים
בתנועה חופשית על
גלגלת בגובה מתכוונן
המאפשרות משיכה
עליונה/תחתונה,
תרגילי רגליים ,פרפר
חזה ועוד.
• שילדת המכשיר:
עשויה מבנה צינורות
מתכת בעמידות בס"מ
גבוהה.
•מחסנית משקולות:
פלטות מתכת ,חיפוי
הגנה מלא לכל טווח
התנועה  X91 2ק"ג
•כבלים תעופתיים:
גמישים וחזקים במיוחד
בעלי ציפוי ניילון.
•גלגלות :פיברגלאס
מוקשה בעלות מייסבים
אטומים.
•גלגלת מתכווננת
•מוט מתח מובנה
• 2ידיות משיכה לכוונון
 30מצבים
א 104 -ר 150 -ג217 -

קרוס
כבל

Ifft
מכשיר קרוס פינתי מקצועי

תכונות:

מידות בס”מ:

•תחנות אימון :כבלים
בתנועה חופשית על
גלגלת בגובה מתכוונן
המאפשרות משיכה
עליונה/תחתונה,
תרגילי רגליים ,פרפר
חזה ועוד.
• שילדת המכשיר:
עשויה מבנה צינורות
מתכת בעמידות בס"מ
גבוהה.
•מחסנית משקולות:
פלטות מתכת מצופות
ניילון כוונון לתנועה
חלקה  X91 2ק"ג
•כבלים תעופתיים:
גמישים וחזקים במיוחד
בעלי ציפוי ניילון.
•גלגלות :פיברגלאס
מוקשה בעלות מייסבים
אטומים.
•גלגלת מתכווננת
•מוט מתח מובנה
• 2ידיות משיכה לכוונון
 30מצבים.
א 90 -ר 180 -ג213 -
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A824
קרוס אובר

40

קרוס
כבל

E1081
כלוב אימון מקצועי

A3061
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 T-BARמכשיר חתירה בשיפוע עם משקל חופשי

תכונות:

מידות בס”מ:

•כרית תמיכת חזה
ומשטח דריכה מונע
החלקה מייצבות
ותומכות במתאמן
במהלך התרגיל.
•ידיות בעלות שני מצבי
אחיזה המאפשרות
למתאמן לדייק את
תנוחת התרגיל הרצויה.
•מעצור בעל כרית
עמידה על ציר
המספק ביצוע חלק
בעל דרישות תחזוקה
נמוכות.
א 185-ר 79 -ג119 -

Ifpc
כלוב אימון מקצועי

תכונות:

מידות בס”מ:

•נקודות לתליית מוט
מתכווננות
•תליית מוט קדמית/
אחורית
•קורות בטיחות
מקבילות בגובה
מתכוונן לאבטחת
תפיסת המוט.
•מוט מתח מובנה במגוון
זוויות אימון.
•מתקן מקבילים
א 123-ר 123 -ג211 -

מעמדים
Ifpto

492

מעמד לצלחות אולימפיות

מעמד אחסון מאסיבי
למשקולות יד ,בעל  2קומות,
המתאים גם למשקלים
גבוהים .פרופיל עגול
מידות:
א 241-ר 66 -ג 81 -ס”מ

A807
מעמד צלחות
42

מידות:
א 88-ר 76 -ג 97 -ס”מ

492-2
מעמד אחסון מאסיבי קצר
למשקולות יד ,בעל  2קומות,
המתאים גם למשקלים
גבוהים.
מידות:
א 122.5-ר 66 -ג 81 -ס”מ
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אנרג'ים הרצליה אנרג'ים נתניה

שד' שבעת הכוכבים ,1מחלף הסירה

רח' גיבורי ישראל  ,8מחלף פולג

072-2786148 072-3334721
www.energym.co.il

שירות ואחריות אנרג'ים ספורט
1-700-700-449

להשיג כאן
שירות ואחריות אנרג'ים ספורט
1-700-700-449

