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מותג הבית של אנרג'ים ספורט נמצא היום 
כמעט בכל בית בישראל. קטלוג המוצרים 

העשיר של VO2 חולש על מגוון של מכשירי 
כושר ופנאי איכותיים המתאימים לכל 

כיס. החל במסלולי ריצה מתקדמים, דרך 
אליפטיקלים, אופני כושר, מולטי טריינרים 

וספות כושר מסוגים שונים וכלה בציוד 
כושר מקצועי המצוי היום במכוני הכושר 

המובילים בישראל.
VO2 – להתאמן בראש שקט

תוכן עניינים
VO24מסלולי ריצה

VO212אליפטיקלים

VO221אופני כושר

VO229מולטי טריינרים

KETTLER38אירובי

LIFEFITNESS51אירובי

INSPIRE60מכשירי כח

VO267ציוד כושר מקצועי

VO2          72ציוד כושר לסטודיו

על המותגים
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מ-1949 חברת KETTLER מתמחה בפיתוח וייצור 
של ציוד כושר ופנאי לרבות ציוד אירובי, מוצרי 

כושר שונים, שולחנות טניס ועוד. משרדי החברה, 
הממוקמים בגרמניה שמים דגש מיוחד על שימוש 

בטכנולוגיות עיצוב מתקדמות ותהליכי ייצור 
חדשניים כדי להביא לכם הטוב ביותר.

לייף פיטנס מביאה אל העולם את בשורת אורח החיים הבריא מאז 1977. עם קטלוג מגוון של מכשירי כושר מתקדמים, 
בלייף פיטנס מקפידים על תכנון, עיצוב, ייצור והפצה של מכשירי כושר ביתיים ומקצועיים ברמה הגבוהה ביותר עבור 

מתאמנים ברחבי העולם. מלבד מותג הליבה - Life Fitness מקיפה פעילות החברה גם מספר מותגים נוספים ובכלל 
 HAMMER .המתמחה בייצור של אופני ספינינג וטכנולוגיות מולטימדיה נלוות ברמת המשתמש והמאמן/סטודיו ICG זה

STRENGTH המתמחה בתכנון וייצור של מכשירי הכוח המובילים בתחום שמנגישים אימון מקצועי למתאמן הממוצע 
באמצעות תכנון ביומכני מתקדם. CYBEX המביאים את תחום הכושר ליישור קו עם המדע העדכני ביותר בתחום 

ומציגים לשוק חדשנות, יצרתיות ותכנון מגובה מחקר של מכישרי כושר חדשים ופורצי דרך.
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מסלולי ריצה
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Metallix
2 כ"ס AC רציףמנוע

עד 20 קמ"שמהירות

חשמלי  15 דרגותשיפוע

צג LCD גרפי + צג LED מואר המציגים: מהירות, זמן, מרחק, דופק, שיפוע, שריפת קלוריות. תצוגה

6 תכניות אימון ב-10 דרגות קושי +  4 תכניות אישיות + תכנית ידניתתוכניות

בלימה כפולה  VO2 Double Suspension בולמי זעזועים

תכונות נוספות

חיישנים ביומטריים למדידת דופק בידיות, 
לחצני PRESET להגעה ישירה למהירות ושיפוע, 

SOFTDROP מנגנון פתיחה
ניידות 2 גלגלים

א-148 ר-51 ס"מ.שטח ריצה 

מידות
פתוח: א-193 ר-87 ג-144 ס"מ
סגור: א-104 ר-87 ג-166 ס"מ

 עד 150 ק"גמשקל מתאמן

אחריות
אחריות ביתית שנה + 10 שנים על המנוע 

מוסדי - שנה + שנתיים על המנוע

מסלולי ריצה
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מסלולי ריצה

ELITE 55       
  AC

Elite55ac
1.25 כ"ס AC רציףמנוע

עד 18 קמ"שמהירות

חשמלי 15 דרגותשיפוע

תצוגה
צג LCD ענק בתאורה אחורית כחולה המציג: מהירות, זמן, מרחק, 

שיפוע, דופק וקלוריות.

תוכניות
5 קבועות + תוכנית ידנית + 2 תוכניות משתמש + 2 תוכנית בקרת 

דופק + תוכניות אימון יעדים.

בולמי זעזועים
בלימה כפולה  Double Suspension           + בולם חדשני 

ELASBOARD  + בולם זעזועים אחורי מתקדם

תכונות נוספות
חיישנים ביומטריים למדידת דופק בידיות, לחצני PRESET להגעה 
 ,BMI ישירה למהירות ושיפוע משתנים, 4 גלגלים לניוד קל, חישוב

מתגי שליטה בידיות לשינוי מהירות , שיפוע  הפעלה ועצירה

א - 148  ר- 53.5 ס"משטח ריצה 

מידות
פתוח: א- 200  ר- 87.5   ג- 139 ס"מ 

סגור: א- 134  ר- 87.5   ג- 168 ס"מ

עד 140 ק"גמשקל מתאמן

שנה + 10 שנים על המנועאחריות

VO2
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מסלולי ריצה

Zoom52
8 כ"ס בשיאמנוע

עד 22 קמ"שמהירות

חשמלי 15 דרגותשיפוע

צג LCD המציג זמן, מהירות, מרחק, קלוריות, דופק ושיפועתצוגה

8 תוכניות אימון ב-8 דרגות קושי + תכנית אישית לפי יעדי אימוןתוכניות

מנגנון בלימה כפולה V02 Double Suspensionבולמי זעזועים

תכונות נוספות
חיישנים ביומטריים מובנים למדידת דופק, לחצנים להגעה מהירה לשיפוע ומהירות, 

עיצוב חדשני, מעמד לבקבוק וניוד על גלגלים

א-150 ר-51שטח ריצה

מידות
פתוח:  א-184 ר-90 ג-148 ס"מ
סגור: א-120 ר-90 ג-156 ס"מ 

עד 130 ק"גמשקל מתאמן

שנה + 5 שנים על המנועאחריות
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מסלולי ריצה

Zoom49
7.5 כ"ס  בשיאמנוע

עד 18 קמ"שמהירות

חשמלי  15  דרגותשיפוע

צג LCD המציג : זמן, מהירות,  מרחק, קלוריות, דופק, שומן גוף, שיפוע תצוגה

8 קבועות ב- 8 דרגות קושי + תכנית אישית לפי יעדי אימוןתוכניות

8 בולמי זעזועים + 4 בולמי PVCבולמי זעזועים

תכונות נוספות
חיישנים ביומטריים למדידת דופק, מתגי שליטה בידיות ,  לחצני PRESET להגעה ישירה למהירות 

ושיפוע משתנים , 4 גלגלים לניוד קל

א-120 ס"מ  ר-42.5 ס"משטח ריצה 

מידות
פתוח: א-162  ר-71  ג-133 ס"מ

סגור: א-85  ר-71  ג-140 ס"מ

עד 100 ק"גמשקל מתאמן

שנה + 5 שנים על המנועאחריות
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מסלולי ריצה

Go48
7.25 כ״ס בשיאמנוע

עד 20 קמ"שמהירות

חשמלי 20 דרגותשיפוע

צג LCD כחול המציג: זמן, מהירות, מרחק, דופק ושריפת קלוריות תצוגה

25 תוכניות אימוןתוכניות

בולם זעזועים כפול Double Suspensionבולמי זעזועים

תכונות נוספות
חיישנים ביומטריים למדידת דופק, מפסק בטיחות, מנגנון פתיחה SOFT-DROP, רמקול מובנה, 

קישוריות BT, 2 גלגלים לניוד קל, מתקן לבקבוק

א - 135  ר- 47 ס"משטח ריצה 

מידות
פתוח: א-183.5  ר-80  ג-142.5 ס"מ 

סגור: א-114  ר-80  ג-152 ס"מ

עד 130 ק"גמשקל מתאמן

שנה + 5 שנים על המנועאחריות

VO2
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Alfa7
7 כ״ס בשיאמנוע

עד 16 קמ"שמהירות

מכני 3 דרגותשיפוע

צג LCD המציג זמן, מרחק, מהירות, דופק וקלוריותתצוגה

15 תוכניות מובנותתוכניות

מנגנון בלימת זעזועים כפולבולמי זעזועים

מנגנון פתיחה SOFT-DROP, לחצנים לשליטה מהירה במהירות, מפסק ביטחון, 2 גלגלים לניוד קל, חיישנים ביומטרים למדידת דופקתכונות נוספות

א-120  ר-45 ס"משטח ריצה 

מידות
פתוח: א- 154  ר- 72  ג- 129 ס"מ
סגור: א- 83  ר- 72  ג- 134.5 ס"מ

 עד 110  ק"גמשקל מתאמן

שנה + 3 שנים על המנועאחריות

מסלולי ריצה
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Alfa6Zoom1
6.5 כ״ס בשיאמנוע

עד 12 קמ"שמהירות

מכני 3 דרגותשיפוע

תצוגה
צג LCD המציג זמן, מרחק, מהירות, דופק 

וקלוריות

15 תוכניות מובנותתוכניות

בלימה כפולה Double Suspensionבולמי זעזועים

תכונות נוספות
מנגנון פתיחה SOFT-DROP, לחצנים לשליטה 

מהירה במהירות, מפסק ביטחון גלגלים לניוד קל, 
חיישנים ביומטרים למדידת דופק

א-120  ר-45 ס"משטח ריצה 

מידות
פתוח: א-154 ר-72 ג-129 ס"מ
סגור: א-83 ר-72 ג-134.5 ס"מ

 עד 100  ק"גמשקל מתאמן

שנה + 3 שנים על המנועאחריות

7 כ"ס בשיאמנוע

עד 14 קמ"שמהירות

מכני 3 דרגותשיפוע

תצוגה
צג LCD המציג זמן, מהירות, מרחק, דופק, 

קלוריות, שומן גוף

תוכניות
8 תוכניות אימון ב-8 דרגות קושי + תוכנית 

אישית לפי יעדי אימון

בלימה כפולה Double Suspensionבולמי זעזועים

תכונות נוספות
מנגנון פתיחה SOFT-DROP, לחצנים לשליטה 

מהירה במהירות, מפסק ביטחון גלגלים לניוד 
קל, חיישנים ביומטרים למדידת דופק

א-120  ר-42.5 ס"משטח ריצה 

מידות
פתוח: א-162 ר-71 ג-133 ס"מ

סגור: א-85 ר-71 ג-140 ס"מ

 עד 100  ק"גמשקל מתאמן

שנה + 3 שנים על המנועאחריות

מסלולי ריצה

VO2
VO2
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אליפטיקלים
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Royal360
20 ק"ג גלגל תנופה

צג LCD רחב המציג: מהירות, זמן, מרחק, דופק, סל"ד, אחוזי שומן ושריפת קלוריותתצוגה

חשמלי מגנטישינוי התנגדות

16 רמות קושיטווח התנגדות

9 תוכניות אימון + תכנית ידנית + 4 תוכניות לפי דופק מטרה + 4 תוכניות משתמשתוכניות

חיישנים ביומטריים למדידת דופק בידיות, כיוונון מדרסים ל-3 מצבים, בדיקת אחוזי שומן, נייד על 2 גלגליםתכונות נוספות

43 ס״מאורך פסיעה

א-153 ר-59 ג-158 ס״ממידות

עד 140 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

אליפטיקלים חשמליים
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Royal330
20 ק"ג גלגל תנופה

צג LCD רחב המציג:  מהירות, זמן, מרחק, דופק, סל"ד, אחוזי שומן ושריפת קלוריותתצוגה

חשמלי מגנטישינוי התנגדות

16 רמות קושיטווח התנגדות

11 תוכניות אימון + תוכנית ידנית + 3 תוכניות לפי דופק מטרה + 2 תוכניות משתמשתוכניות

חיישנים ביומטריים למדידת דופק בידיות, כיוונון מדרסים ל-3 מצבים, בדיקת אחוזי שומן, נייד על 2 גלגליםתכונות נוספות

41 ס״מאורך פסיעה

א-145 ר-78 ג-158 ס"ממידות

עד 130 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

אליפטיקלים חשמליים

4
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Go500
20 ק"גגלגל תנופה

תצוגה
צג LCD עם תאורה תאורה אחורית ב-3 צבעים המציג: זמן, מהירות, מרחק, קצב, דופק, 

התאוששות, בדיקת שומן גוף ושריפת קלוריות 

חשמלי מגנטי שינוי התנגדות

24 רמות קושי טווח התנגדות

24 תוכניות אימון מגוונות + 4 תוכניות משתמש + תוכנית בקרת דופקתוכניות

תכונות נוספות
חיישנים ביומטריים למדידית דופק בידיות, מעמד ל SMART PHONE וטאבלט, מערכת מוזיקה 

המותאמת לנגני, IPOD /MP3 עם כיוונון עוצמת שמע וחיבור לאוזניות, מעמד לבקבוק, כיוונון 
מדרסים ל- 3 מצבים, מנגנון לכיוונון אורך הפסיעה, נייד על גלגלים 

43 ס"מ אורך פסיעה

א-127  ר-74  ג-163 ס"ממידות

עד 135 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

אליפטיקלים חשמליים
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20 ק"גגלגל תנופה

צג L CD עם תאורה אחורית המציג: זמן, מהירות, מרחק, קצב, דופק, התאוששות, בדיקת שומן גוף ושריפת קלוריותתצוגה

חשמלי מגנטי שינוי התנגדות

24 רמות קושי טווח התנגדות

תוכניות אימון מגוונות + 4 תוכניות משתמש + תוכנית בקרת דופקתוכניות

תכונות נוספות
חיישני ביומטריה למדידת דופק בידיות, מעמד לבקבוק, 

כיוונון מדרסים ל- 3מצבים, מנגנון לכיוונון אורך הפסיעה, נייד על 2 גלגלים

43 ס"מ אורך פסיעה

א- 127 ר 74- ג 163- ס״ממידות

עד 135 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

אליפטיקלים חשמליים

4

Go450
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Go100
16 ק"גגלגל תנופה

תצוגה
צג LCD עם תאורה אחורית המציג: זמן, מהירות, מרחק, קצב, דופק, התאוששות, בדיקת שומן גוף ושריפת 

קלוריות

חשמלי מגנטי שינוי התנגדות

24 רמות קושי טווח התנגדות

12 תוכניות אימון מגוונות + 4 תוכניות משתמש + תוכנית בקרת דופקתוכניות

חיישנים ביומטריים למדידת דופק  בידיות, מעמד לבקבוק, כיוונון מדרסים ל- 3 מצבים, נייד על 2 גלגליםתכונות נוספות

43 ס"מ אורך פסיעה

א-138 ר-68 ג-164 ס״ממידות

עד 135 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

GO
ELLIPTICAL

100

אליפטיקלים חשמליים

4
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אליפטיקלים חשמליים

Cyclone3
7 ק"גגלגל תנופה

תצוגה
צג LCD המציג: זמן, מהירות, מרחק, סל"ד, דופק, שריפת 

קלוריות, וואט

חשמלי מגנטישינוי התנגדות

16 דרגות קושיטווח התנגדות

תוכניות
מבחר תוכניות אימון כולל תוכנית בקרת דופק, 
תוכנית מבחן, תוכנית ידנית, תוכנית משתמש, 

תוכנית יעדים, תוכנית וואט, תוכנית התאוששות

תכונות נוספות
חיישנים ביומטריים מובנים למדידת דופק, 

מעמד לטאבלט, 2 גלגלים לניוד קל

38 ס"מ אורך פסיעה

א-143.5 ר-59.5 ג-153 ס"ממידות

עד 115 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

Wave909
12 ק"גגלגל תנופה

תצוגה
צג LCD המציג: זמן, מהירות, מרחק, קצב, דופק, 

ושריפת קלוריות

חשמלי מגנטישינוי התנגדות

16 דרגות קושיטווח התנגדות

6 תוכניות אימוןתוכניות

תכונות נוספות
חיישנים ביומטריים מובנים למדידת דופק, 

מדרסים מתכווננים, 2 גלגלים לניוד קל

28 ס"מ אורך פסיעה

א-110 ר-53.5 ג-156 ס"ממידות

עד 120 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות
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Cross600
16 ק"ג גלגל תנופה

תצוגה
צג LCD המציג זמן, מהירות, מרחק, דופק, קצב, 

סל"ד, בדיקת שומן גוף  ושריפת קלוריות 

מכני מגנטישינוי התנגדות

8 רמות קושיטווח התנגדות

תכונות נוספות
חיישנים ביומטריים למדידת דופק בידיות,

כיוונון מדרסים ל- 2 מצבים, נייד על גלגלים

40 ס"מאורך פסיעה

א-150 ר-68 ג-172 ס"ממידות

עד 120  ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

Cyclone1
7 ק"גגלגל תנופה

צג LCD המציג: זמן, מהירות, מרחק, סל"ד, דופק, שריפת קלוריותתצוגה

מכני מגנטישינוי התנגדות

8 דרגות קושיטווח התנגדות

תוכניות
מבחר תוכניות אימון כולל תוכנית בקרת דופק, תוכנית מבחן, תוכנית ידנית, 

תוכנית משתמש

תכונות נוספות
חיישנים ביומטריים מובנים למדידת דופק, מעמד לטאבלט,

 2 גלגלים לניוד קל

38 ס"מ אורך פסיעה

א-143.5 ר-59.5 ג-153 ס״ממידות

עד 115 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

אליפטיקליים מגנטיים
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Wave808Wave707
 12 ק"גגלגל תנופה

צג LCD המציג: זמן, מהירות, מרחק, דופק, קצב, קלוריות תצוגה

מכני מגנטישינוי התנגדות

8 רמות קושיטווח התנגדות

חיישנים ביומטריים למדידית דופק בידיות + מעמד לטאבלטתכונות נוספות

א-167 ר-67 ג-135 ס״ממידות

30 ס״מאורך פסיעה

 עד 100 ק"גמשקל מתאמן

שנה אחריות

אליפטיקליים מגנטיים

12 ק"גגלגל תנופה

תצוגה
צג LCD המציג: זמן, מהירות, מרחק, קצב, דופק, 

ושריפת קלוריות

מכני מגנטישינוי התנגדות

8 דרגות קושיטווח התנגדות

8 תוכניות אימוןתוכניות

תכונות נוספות
חיישנים ביומטריים מובנים למדידת דופק,

 2 גלגלים לניוד קל, מעמד לטאבלט

28 ס״מאורך פסיעה

א-110 ר-53.5 ג-156 ס״ממידות

עד 120 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות
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אופני כושר
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אופני כושר זקופים

Royal160
10 ק"גגלגל תנופה

צג LCD בעל 2 צבעים המציג:  זמן, מרחק, מהירות, קלוריות, דופק, התאוששות, קצב סיבוביםתצוגה

 חשמלי מגנטי שינוי התנגדות

32 רמות קושי טווח התנגדות

תוכנית ידנית, 12 תוכניות קבועות, תוכנית משתמש, תוכנית בקרת דופק תוכניות

חיישנים ביומטריים למדידת דופק בידיות, בדיקת שומן, כיוונון מושב אופקי ואנכיתכונות נוספות

א- 103  ר-50  ג-136 ס"ממידות

עד 110  ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות
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Zoom90
7 ק"גגלגל תנופה

צג LCD המציג: זמן, מרחק, מהירות, קלוריות, דופקתצוגה

 מגנטישינוי התנגדות

8 רמות  קושי טווח התנגדות

חיישנים ביומטריים למדידת דופק בידיות, כיוונון מושב  אנכי ואופקיתכונות נוספות

א- 92 ר-51 ג-130 ס"ממידות

עד 100 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

אופני כושר זקופים
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Zoom88Zoom85
6 ק"גגלגל תנופה

צג LCD המציג: זמן, מהירות, מרחק, שריפת קלוריות ודופקתצוגה

מגנטישינוי התנגדות

8 רמות קושיטווח התנגדות

חיישנים ביומטריים מובנים למדידת דופק, כוונון מושב אנכיתכונות נוספות

א-90 ר-56 ג-128 ס"ממידות

עד 90 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

אופני כושר זקופים

7 ק"גגלגל תנופה

צג LCD המציג: זמן, מהירות, מרחק, שריפת קלוריות ודופקתצוגה

מגנטישינוי התנגדות

8 רמות קושיטווח התנגדות

תכונות נוספות
חיישנים ביומטריים מובנים למדידת דופק, מושב נוח עם כוונון אנכי, 

פדלים מחוספסים עם רצועות לאחיזה מיטבית, מעמד לטאבלט

א-114.5 ר-54 ג-96.5 ס"ממידות

עד 90 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות
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royal250
12 ק"גגלגל תנופה

צג LCD רחב המציג:  מהירות, זמן, מרחק, דופק ושריפת קלוריות לדקהתצוגה

חשמלי מגנטישינוי התנגדות

16 רמות קושי טווח התנגדות

12 תכניות קבועות + 2 תוכניות אישיות + תוכנית ידנית.תוכניות

תכונות נוספות
חיישנים ביומטריים למדידת דופק בידיות, כוונון מושב, בדיקת התאוששות הדופק 

עם קבלת ציון לרמת הכושר, בדיקת אחוזי שומן

א-185 ר-71 ג-116 ס"ממידות

עד 150  ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

אופני כושר משענת
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Zoom120
7 ק״גגלגל תנופה

צג LCD המציג: זמן, מרחק, מהירות, קלוריות, דופקתצוגה

 מגנטי שינוי התנגדות

8 רמות  קושי טווח התנגדות

חיישנים ביומטריים למדידת דופק בידיות, כיוונון מושב אופקיתכונות נוספות

א- 120  ר-64  ג-103.5 ס"ממידות

עד 110 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

אופני כושר משענת

Royal225
10 ק"גגלגל תנופה

תצוגה
צג LCD בעל 2 צבעים המציג: זמן, מרחק, מהירות, קלוריות, דופק, התאוששות, 

קצב סיבובים

 חשמלי מגנטי שינוי התנגדות

16 רמות  קושי טווח התנגדות

12 תוכניות קבועות כולל תוכנית ידנית, תוכנית משתמש, תוכנית בקרת דופקתוכניות

חיישנים ביומטריים למדידת דופק בידיות, בדיקת שומן, כיוונון מושב אופקי תכונות נוספות

א-136 ר-64 ג-113 ס"ממידות

עד 110  ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות
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Sc120
14 ק"גגלגל תנופה

רפידות חיכוךשינוי התנגדות

רציףטווח התנגדות

תכונות נוספות
כיוונון כידון ומושב אופקי ואנכי, רצועה לאבטחת 

נעל לפדל, התקן לבקבוק

א-110 ר-50 ג-113 ס"ממידות

עד 120 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

Forma360
אופני ספינינג

Sc180
18 ק"גגלגל תנופה

רפידות חיכוךשינוי התנגדות

רציףטווח התנגדות

תכונות נוספות
כידון ארגונומי, כיוונון מושב אופקי ואנכי, מיסב 

תוצרת גרמניה, גלגלים לניוד קל, התקן לבקבוק

א-116 ר-57 ג-125 ס"מ מידות

עד 120 ק״גמשקל מתאמן

שנהאחריות

18 ק"גגלגל תנופה

רפידות חיכוךשינוי התנגדות

רציףטווח התנגדות

תכונות נוספות
כידון ארגונומי, פדלים SPD מקצועיים, כיוונון מושב 

אופקי ואנכי, מיסב תוצרת גרמניה, גלגלים לניוד קל, 
התקן לבקבוק

א-116 ר-57 ג-125 ס"ממידות

עד 120 ק״גמשקל מתאמן

שנהאחריות

מתאים 
לחדרי 
סטודיו
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אופני רוח

Cb1Airbike7
צג LCD המציג: זמן, מהירות, מרחק ושריפת קלוריותתצוגה

כוונון מושב אנכי, ידיות לאימון פלג גוף עליוןתכונות נוספות

א-112 ר-63 ג-116 ס"ממידות

עד 159 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

צג LCD המציג: זמן, מרחק, מהירות, שריפת קלוריותתצוגה

כיוונון מושב אנכי ואופקי, ידיות לאימון פלג גוף עליוןתכונות נוספות

א- 111 ר-61 ג-136 ס"ממידות

עד 100 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות
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מולטיטריינרים וספות
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מולטי טריינרים

MKM81010
מבנה

שלדת פלדה חזקה עם ריפוד איכותי
בצפיפות גבוהה ורולרים מרופדים מעוצבים

PVC ארגונומית. כבל פלדה מצופה
מחסנית משקולות 90 ק"ג מצופות ויניל עם כלוב הגנה

תחנות

לחיצת חזה
חזה פרפר
גב חתירה

פשיטת רגל
כרית יד קדמית

פולי תחתון + עליון

מוט משיכה ארוך W, מוט משיכה קצר נטוי, ידית משיכה, רצועה לקרסולאביזרים כלולים

אפשרויות כוונון
משענת מתכווננת ל-6 מצבים

עבודה של כל יד בנפרד

א-186 ר-104 ג-216 ס"ממידות

שנהאחריות 
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MD9010g

מולטי טריינרים 

מבנה
שלדת פלדה מסיבית הכוללת כבלי ניילון עם מיסבים סגורים לפעולה 

שקטה וחלקה, ריפוד בצפיפות גבוהה

תחנות

לחיצת חזה 
חזה פרפר 
גב חתירה 

פשיטת רגל
כרית יד קדמית

פולי תחתון
פולי עליון כפול

סמית משין

מוט משיכה קצר, רצועת קרסול, מוט V, חבל משיכה וזוג ידיות גמישותאביזרים כלולים

מושב ומשענת מתכוונניםאפשרויות כוונון

כולל 6 קרניים לאחסון משקולות צלחת אולימפיות )50 מ"מ(תכונות נוספות
סטופרים למוט לבטיחות מירבית

מידות
א-178 ר-201 ג-216 ס"מ )מכשיר(

א-201 ר-71 ג-120 ס"מ )ספסל(

שנהאחריות 
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מבנה

שלדה פלדה איכותית
מושב מרופד ספוג איכותי בצפיפות גבוהה 

לעמידות ונוחות
סך משקולות: 68 ק״ג בתוך כלוב הגנה עם 

אפשרות נעילה למשקל הנבחר

תחנות

לחיצת חזה 
חזה פרפר 

פשיטת רגל
כרית יד קדמית

פולי תחתון
פולי עליון

מוט משיכה ארוך Wאביזרים כלולים

אפשרויות כוונון
כרית יד קדמית – 3 מצבים עם כוונון מהיר

עבודה של כל זרוע בנפרד

מדריך תרגילים מפורט כלולתכונות נוספות

א-173 ר-107 ג-198 ס"ממידות

שנהאחריות 

מולטי טריינרים

M990M1001
מבנה

שלדה סגסוגת פלדה חזקה עם כבל 
מתכת בציפוי פלסטי וגלגלות אוקולון. 

סך משקולות: 75 ק"ג עם כלוב הגנה

תחנות

לחיצת חזה 
חזה פרפר

פשיטת רגל
כרית יד קדמית

פולי תחתון
פולי עליון

עבודת בטן

אביזרים כלולים
מוט משיכה ארוך, מוט משיכה קצר, 

רצועת משיכה כפולה, רצועת קרסול

אפשרויות כוונון

גובה מושב – 4 מצבים
עומק משענת – 4 מצבים

גובה כרית יד קדמית – 4 מצבים
פרפר – 3 מצבים כולל מאחז מסתובב 

על ציר
עבודה של כל זרוע בנפרד

א-165 ר-134 ג-210 ס"ממידות

שנהאחריות 
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מבנה
שלדת סגסוגת פלדה יציבה עם כבלי מתכת וגלגלות אוקולון. ריפוד נוח ועמיד

סך משקולות: 68 ק"ג בציפוי פלסטי לפעולה שקטה

תחנות

לחיצת חזה 
חזה פרפר 

פשיטת רגל
פולי תחתון

פולי עליון

מוט משיכה ארוך, מוט משיכה קצראביזרים כלולים

א-133 ר-111 ג-198 ס"ממידות

שנהאחריות 

מבנה
שלדת סגסוגת פלדה בצביעת תנור, כבלי מתכת בציפוי פלסטי וגלגלות אוקולון,

ריפוד נוח ועמיד
סך משקולות: 68 ק"ג בציפוי פלסטיק למניעת רעשים

תחנות

לחיצת חזה 
חזה פרפר 

פשיטת רגל
כרית יד קדמית

פולי תחתון
פולי עליון

מוט משיכה ארוך, מוט משיכה קצר, ידית משיכה, רצועה לקרסולאביזרים כלולים

כרית יד קדמית – 3 מצביםאפשרויות כוונון

א-161 ר-91 ג-200 ס"ממידות

שנהאחריות 

9500pEf1
מולטי טריינרים
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Md859pSb10100
ספסלים וספות כושר

מבנה
שלדת פלדה        2.5 אינץ' בצביעת תנור, ריפוד ספוג בצפיפות 

גבוהה

אפשרויות כוונון
משענת – 6 מצבים עם כוונון מהיר

שיפוע – חיובי + שלילי + שטוח
כרית יד קדמית - 3 מצבים

גובה כן – 8 מצבים )101-151 ס"מ( עם כוונון מהיר

275 ק"געומס מירבי

תכונות נוספות
כן ייעודי כלול

מתקן לפשיטת רגל המתאים למשקולות צלחת אולימפיות ורגילות

א-160 ר-109 ג-129.5 ס"ממידות

שנהאחריות 

מבנה
שלדת פלדה HD בצביעת תנור, ריפוד ספוג בצפיפות גבוהה 

לתמיכה מירבית בזמן אימון, ציפוי ויניל קל לניקוי, 
בתפירה כפולה

אפשרויות כוונון
משענת – 4 מצבים עם כוונון מהיר

מושב – 4 מצבים עם כוונון מהיר
שיפוע – שלילי, חיובי ושטוח

272 ק"געומס מירבי

תכונות נוספות
גומיות לייצוב

רולר רגליים תחתון נע על ציר עצמאי
מתקפל לאחסון קל כולל ידית נשיאה ומנגנון אבטחה

מידות
במצב פתוח: א-138.5 ר-43 ג-112 ס"מ

במצב מקופל: א-138.5 ר-43 ג-35.5 ס"מ

שנהאחריות 

HD
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M670329
ספסלים וספות כושר

מבנה
שלדת פלדה HD בצביעת תנור, ריפוד 
ספוג בצפיפות גבוהה לתמיכה מירבית 

בזמן אימון, ציפוי ויניל קל לניקוי 

אפשרויות כוונון
משענת – 6 מצבים עם כוונון מהיר

מושב – 3 מצבים
שיפוע – שלילי, חיובי ושטוח

136 ק"געומס מירבי

תכונות נוספות
ידית וגלגלים מובנים לניוד קל

מתקפל לאחסון קל

א-132 ר-64 ג-118 ס"ממידות

שנהאחריות 

מבנה
שלדת פלדה מסיבית במיוחד בצביעת תנור עם ריפוד 

ספוג בצפיפות גבוהה ורולרים מובנים לרגליים

אפשרויות 
כוונון

משענת ומושב - 6 מצבים. מנגנון כוונון משולב
שיפוע – שלילי, חיובי ושטוח

180 ק"געומס מירבי

תכונות 
נוספות

329r כן ייעודי לרכישה בנפרד
גומיות לייצוב

 א-141 ר-77 ג-109 ס"ממידות

שנהאחריות 

329r
שלדת פלדה מסיבית בצביעת תנור מבנה

180 ק"געומס מירבי

תכונות נוספות
ניתן לשילוב עם מגוון ספסלים אך 

מתוכנן עבור ספסל כושר 329
גומיות לייצוב

א-101 ר-54 ג-96-150 ס"ממידות

שנהאחריות 
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X608Sb228
ספסלים וספות כושר

מבנה
שלדת פלדה 50X50 מ"מ, ריפוד עמיד בעובי 65 מ"מ עם 

רולרים לרגליים

אפשרויות כוונון
משענת – 5 מצבים עם כוונון מהיר

שיפוע – שלילי, חיובי ושטוח

100 ק"געומס מירבי

תכונות נוספות
ממתחי גומי מובנים

רולר תחתון נע על ציר עצמאי
מתקפל לאחסון וניוד קל

א-145 ר-62 ג-120 ס"ממידות

שנהאחריות 

מבנה
שלדת פלדה HD בצביעת תנור, ריפוד ספוג בצפיפות גבוהה ו-4 

רולרים לתמיכה ברגליים 

אפשרויות כוונון
משענת – 4 מצבים עם כוונון מהיר

שיפוע – שלילי, חיובי ושטוח

180 ק"געומס מירבי

תכונות נוספות
מתקפל לאחסון וניוד קל

כולל גומיות לייצוב והגנה על הריצפה
רולר תחתון מתכוונן ל-3 מצבים

א-130 ר-65 ג-107 ס"ממידות

שנהאחריות 
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F1650
ספסלים וספות כושר

מבנה
שלדת פלדה HD בגימור מטלי בצביעת תנור
ריפוד ספוג עבה מצופה במשטח דוחה זיעה

אפשרויות כוונון
משענת – 3 מצבים

מושב – 2 מצבים
שיפוע – שלילי, חיובי ושטוח

עומס מירבי 
170 ק"גכולל משקולות

תכונות נוספות

מעמד ל-4 משקולות דאמבל
גומיות לייצוב

רולר תחתון נע על ציר עצמאי
מתקפל לאחסון/ניוד קל

א-140 ר-40 ג-100 ס"ממידות

שנהאחריות 

F1000
ספסל בטן עם ריפוד עבה ועמיד לנוחות מירביתמבנה

אפשרויות כוונון
ספסל – 4 מצבים

שיפוע - שלילי

עומס מירבי 
170 ק"גכולל משקולות

תכונות נוספות
גומיות לייצוב והגנה על הריצפה

4 רולרים למגוון תרגילים
מתקפל לאחסון/ניוד קל

א-126 ר-35 ג-57 ס"ממידות

שנהאחריות 

F1450
שלדה עם ריפודים עבים ועמידים לנוחות מירביתמבנה

אפשרויות כוונון
ספסל – 6 מצבים

שיפוע – שלילי ושטוח

עומס מירבי 
170 ק"גכולל משקולות

תכונות נוספות
גומיות לייצוב

4 רולרים כולל מאחז ליד
מתקפל לאחסון/ניוד קל

א-122 ר-44 ג-60 ס"ממידות

שנהאחריות 
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אירובי
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KT01
מסלולי ריצה

7.25 כ״ס בשיאמנוע

עד 16 קמ״שמהירות

3 מסכי LED המציגים: זמן, מהירות, מרחק, שריפת קלוריות, דופק ושומן גוףתצוגה

9 תוכניות מוגדרות מראשתוכניות

6 בולמי גומיבולמי זעזועים

תכונות נוספות
חיישן למדידת דופק, מפסק בטיחות, מנגנון פתיחה ייחודי )קיפול דק במיוחד לאחסון מתחת לספות/מיטות(, 

שקע טעינה USB, שקע AUX ורמקול מובנה, 2 גלגלים לניוד קל, התקן לבקבוק, מגיע מוכן לשימוש ללא צורך בהרכבה

א-120 ר-51 ס״משטח ריצה 

מידות
פתוח: א-159.5 ר-74.5 ג-122 ס"מ

סגור: א-159.5 ר-74.5 ג-21 ס"מ

 עד 100  ק"גמשקל מתאמן

שנה + 5 שנים על המנועאחריות

מתקפל 
דק 

במיוחד!
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מסלולי ריצה

Berlin S1
7.0 כ"ס בשיאמנוע

עד 16 קמ"שמהירות

חשמלי 12 דרגותשיפוע

תצוגה
צג LCD עם תאורה אחורית דו-גונית המציג: זמן, מהירות, מרחק, שריפת קלוריות, דופק, שומן 

גוף ושיפוע

36 תוכניות מוגדרות מראש + 3 תוכניות משתמש + תוכנית ידניתתוכניות

תוספת 2 כריות בלימה בחלקו הקידמי של המסלולבולמי זעזועים

תכונות נוספות
חיישנים ביומטריים מובנים למדידת דופק, לחצני PRESET להגעה ישירה לשיפוע ומהירות, 

מעמד לטאבלט, מפסק בטיחות, מנגנון פתיחה SoftDrop, מתקן לבקבוק, 2 גלגלים לניוד קל

א-133.5 ר-45שטח ריצה 

מידות
פתוח: א-180 ר-76 ג-134 ס"מ

סגור: א-109 ר-76 ג-143 ס"מ

עד 110 ק"גמשקל מתאמן

שנה + 5 שנים על המנועאחריות
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Berlin S2
  7.5 כ"ס בשיאמנוע

עד 18 קמ"שמהירות

חשמלי 15 דרגותשיפוע

תצוגה
צג           7 אינץ' עם תאורה אחורית כחולה/כתומה המציג: מהירות, זמן, מרחק, 

שיפוע, דופק ושריפת קלוריות.

40 תוכניות קבועות + 2 תוכניות משתמש + תוכנית ידנית + תוכנית שחרורתוכניות

תוספת 2 כריות בלימה בחלקו הקידמי של המסלולבולמי זעזועים

תכונות נוספות
חיישנים ביומטריים למדידת דופק בידיות, לחצני PRESET להגעה ישירה למהירות 

ושיפוע משתנים , 4 גלגלים לניוד קל

א- 140    ר- 48  ס"מ שטח ריצה 

מידות
פתוח: א- 181 ר - 81 ג - 145 ס"מ
סגור: א- 126 ר - 81 ג - 145 ס"מ

עד 130 ק"גמשקל מתאמן

שנה + 5 שנים על המנועאחריות

מסלולי ריצה

LCD
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KT470
7.5 כ"ס בשיאמנוע

עד 18 קמ"שמהירות

חשמלי 16 דרגותשיפוע

צג LED המציג: זמן, מהירות, שיפוע, מרחק, קלוריות, דופק ושומן גוףתצוגה

15 תוכניות מוגדרות מראש + 3 תוכניות משתמשתוכניות

Air Cushionבולמי זעזועים

תכונות 
נוספות

תכונות נוספות חיישנים ביומטריים למדידת דופק, מפסק בטיחות, שקע טעינה USB, שקע אוזניות, שקע AUX , רמקול 
מובנה, לחצנים להגעה ישירה לשיפוע ומהירות משתנים, התקן לבקבוק, מנגנון פתיחה                  , 2 גלגלים לניוד קל

א -130 ר -46 ס"משטח ריצה 

מידות
פתוח: א-172  ר-80  ג-143 ס״מ

מקופל: א-110 ר-80  ג-143 ס״מ

עד 120 ק"גמשקל מתאמן

שנה + 5 שנים על המנועאחריות

מסלולי ריצה

SoftDrop
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TRACK S1  
מסלולי ריצה

7.5 כ"ס בשיאמנוע

עד 18 קמ"שמהירות

חשמלי 16 דרגותשיפוע

צג LED המציג זמן, מהירות, מרחק, שיפוע, שריפת קלוריות, דופק ושומן גוףתצוגה

15 תוכניות אימון מוגדרות + 3 תוכניות משתמשתוכניות

מערכת בלימת זעזועים הכוללת 8 כריות בלימהבולמי זעזועים

תכונות נוספות
חיישנים ביומטריים למדידת דופק, לחצנים להגעה ישירה למהירות ושיפוע גם על הקונסולה וגם על הידיות, 

מעמד לטאבלט, מנגנון פתיחה SoftDrop, גלגלים מובנים לניוד קל, רמקול מובנה להשמעת מוזיקה, מאוורר מובנה

א-140 ר-50 ס״משטח ריצה 

מידות
פתוח: א-174 ר-86 ג-140 ס"מ

מקופל: א-122 ר-86 ג-146 ס"מ

עד 130 ק"גמשקל מתאמן

שנה + 5 שנים על המנועאחריות

43



מסלולי ריצה

KT520
8 כ"ס בשיאמנוע

0.8-20 קמ"שמהירות

חשמלי 15 דרגותשיפוע

6 מסכי LED המציגים זמן, מהירות, שיפוע, מרחק, שריפת קלוריות, דופק ושומן גוףתצוגה

24 תוכניות מוגדרות מראש + 3 תוכניות משתמשתוכניות

קפיצי בלימה מחוזקיםבולמי זעזועים

תכונות נוספות
 ,AUX רמקול מובנה, שקע אוזניות, שקע , USB חיישנים ביומטריים למדידת דופק, מפסק בטיחות, שקע טעינה

לחצנים להגעה ישירה לשיפוע ומהירות משתנים,2 גלגלים לניוד קל, מנגנון פתיחה SoftDrop , התקן לבקבוק

א-140 ר-52 ס"משטח ריצה 

מידות
פתוח: א-189 ר-86 ג-145 ס"מ
סגור: א-125 ר-86 ג-154 ס"מ

עד 125 ק"גמשקל מתאמן

שנה + 5 שנים על המנועאחריות
מהירות:
 0.8-20
קמ"ש
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מסלולי ריצה

Legend54
2.0 כ״ס רציף ACמנוע

עד 22 קמ"שמהירות

חשמלי 15 דרגותשיפוע

צג LED המציג: זמן, מהירות, שיפוע, מרחק, קלוריות, דופק ושומן גוףתצוגה

64 תוכניות אימון מוגדרות מראשתוכניות

קפיצי בלימה מחוזקיםבולמי זעזועים

תכונות נוספות
חיישנים ביומטריים למדידת דופק, מפסק בטיחות, מנגנון פתיחה קלה 

SoftDrop, קישוריות BT עם רמקולים מובנים, לחצנים להגעה ישירה לשיפוע 
ומהירות משתנים באמצעות כפתורי touch, גלגלים לניוד קל, מתקן לבקבוק

א-153 ר-54 ס"משטח ריצה 

מידות
פתוח: א-203 ר-92 ג-159 ס"מ

סגור: א-145 ר-92 ג-166 ס"מ

עד 150 ק"גמשקל מתאמן

שנה + 10 שנים על המנועאחריות
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מסלולי ריצה

TRACK S10
4.0 כ"ס ACמנוע

0.5-22 קמ"שמהירות

חשמלי 12 דרגותשיפוע

תצוגה
צג LCD גדול הניתן  להתאמה לכל מתאמן כולל דופק, מהירות קצב, שיפוע, 

זמן, שריפת קלוריות ופרופיל אימון )כולל תצוגת אנימציה(

תוכניות
6 תוכניות אימון כולל תוכנית דופק, תוכנית אינטרוולים, תוכנית שבילים, 

תוכנית ריצה בעליה, תוכנית רנדומלית, תוכניות משתמש

בולם זעזועים ייחודי Energy Deck עם משטח סופג אנרגיהבולמי זעזועים

תכונות נוספות

פנל ראשי דוחה זיעה, לחצנים לשליטה מהירה בשיפוע, ומהירות, חיישנים 
ביומטריים מובנים למדידת דופק, שמירת פרופיל משתמש לעד 4משתמשים, 

מסך אימון ניתן לתכנות, קישוריות BlueTooth לשידור נתוני אימון לשעוני 
כושר, רמקול מובנה כולל חיבור AUX, מאוורר מובנה, מתקן לבקבוק, מעמד 

לטלפון, מנגנון פתיחה SoftDrop מפסק ביטחון

א-156 ר-55 ס"משטח ריצה 

מידות
פתוח: א-208 ר-93.5 ג-145.5 ס"מ

מקופל: א-142.5 ר-93.5 ג-165.5 ס"מ

עד 175 ק"גמשקל מתאמן

שנה + 10 שנים על המנועאחריות

מהירות:
 0.5-22
קמ"ש
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Cross MCross P
12 ק"גגלגל תנופה

תצוגה
צג LCD בתאורה אחורית המציג: 
זמן, מהירות, מרחק, סל"ד,דופק 

ושריפת קלוריות

מכני מגנטישינוי התנגדות

8 דרגות קושיטווח התנגדות

6 תוכניות אימוןתוכניות

תכונות נוספות

חיישנים ביומטריים מובנים למדידת 
דופק, 2 גלגלים לניוד קל, בדיקת 

התאוששות, התראה קולית בהגעה 
לדופק מטרה.

33 ס"מאורך פסיעה

א-130 ר-66 ג-162 ס"ממידות

עד 110 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

14 ק"גגלגל תנופה

תצוגה
צג LCD המציג: זמן, מהירות, מרחק, 

סל"ד,דופק ושריפת קלוריות

חשמלי מגנטישינוי התנגדות

16 דרגות קושיטווח התנגדות

תוכניות
12 תוכניות אימון כולל תוכנית בקרת 

דופק

תכונות נוספות

4 פרופילי משתמש, חיישנים 
ביומטריים מובנים למדידת דופק, 

התראה חזותית בהגעה לדופק מטרה, 
 POLAR משדר מובנה למד דופק

)נמכר בנפרד(, כוונון מדרסים ל-3 
מצבים, ניתן לפילוס, 2 גלגלים לניוד 

קל, לחצנים דוחי זיעה

40 ס"מאורך פסיעה

א-150 ר-66 ג-169 ס"ממידות

עד 135 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

אליפטיקלים
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KE320
אליפטיקלים

12 ק"גגלגל תנופה

צג LCD המציג: זמן, מהירות, מרחק, סל"ד,דופק, וואט ושריפת קלוריותתצוגה

חשמלי מגנטישינוי התנגדות

16 דרגות קושיטווח התנגדות

6 תוכניות אימוןתוכניות

חיישנים ביומטריים מובנים למדידת דופק, 2 גלגלים לניוד קלתכונות נוספות

34 ס"מאורך פסיעה

א-120.5 ר-62.5 ג-162 ס"ממידות

עד 120 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות
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Cycle MCycle P
6 ק"גגלגל תנופה

תצוגה
צג LCD המציג: זמן, מהירות, מרחק, 

שריפת קלוריות, סל"ד ודופק

מכני מגנטישינוי התנגדות

8 דרגות קושיטווח התנגדות

תוכניות
 ,HRC 12 תוכניות אימון כולל תוכנית
תוכנית ידנית, תוכנית בדיקת דופק 

ותוכנית התאוששות

תכונות נוספות

חיישנים ביומטריים מובנים למדידת דופק, 
תאימות לרצועת דופק POLAR )נמכר 

בנפרד(, מושב נוח עם כוונון אנכי, 2 
גלגלים לניוד קל, כוונון זווית כידון, פדלים 
מחוספסים עם רצועות לאחיזה מיטבית, 

רגליות גומי ניתנות לפילוס, אינו מצריך 
חיבור לחשמל, לחצנים דוחי זיעה, התראה 

ויזואלית בחריגה מדופק מטרה

א-80 ר-60 ג-145 ס"ממידות

עד 110 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

9 ק"גגלגל תנופה

תצוגה
צג LCD המציג זמן, מהירות מרחק, 

דופק ושריפת קלוריות

חשמלי מגנטישינוי התנגדות

16 דרגות קושיטווח התנגדות

תוכניות
12 תוכניות אימון + 4 פרופילי משתמש 

+ בדיקת דופק + תוכנית התאוששות

תכונות נוספות

חיישנים ביומטריים מובנים למדידת 
 POLAR דופק, תאימות לרצועת דופק

)נמכר בנפרד(, מושב נוח עם כוונון 
אופקי ואנכי, 2 גלגלים לניוד קל, כוונון 

זווית כידון, פדלים מחוספסים עם 
רצועות לאחיזה מיטבית, רגליות גומי 

מתכווננות

א-97 ר-60 ג-145 ס"ממידות

עד 130 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

אופני כושר
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Cycle RKB90
9 ק"גגלגל תנופה

תצוגה
צג LCD המציג זמן, מהירות מרחק, דופק , סל"ד, 

גרף מאמץ ושריפת קלוריות

חשמלי מגנטישינוי התנגדות

16 דרגות קושיטווח התנגדות

12 תוכניות אימוןתוכניות

תכונות נוספות

שלדה מעוצבת לעלייה וירידה בנוחות, חיישנים 
ביומטריים מובנים למדידת דופק, תאימות 

לרצועת דופק POLAR )נמכר בנפרד(, מושב נוח 
עם משענת כולל כוונון על מסילה אלכסונית, 2 

גלגלים לניוד קל, פדלים מחוספסים עם רצועות 
לאחיזה מיטבית

א-165 ר-65 ג-110 ס"ממידות

עד 130 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

6 ק"גגלגל תנופה

תצוגה
צג LCD המציג זמן, מהירות, מרחק, 

דופק, שריפת קלוריות ווואט

חשמלי מגנטישינוי התנגדות

16 דרגות קושיטווח התנגדות

16 תוכניות אימוןתוכניות

תכונות נוספות

חיישנים ביומטריים מובנים למדידת 
דופק, מושב נוח עם כוונון אופקי ואנכי, 

2 גלגלים לניוד קל, מתקן לבקבוק, 
מעמד לטאבלט, כוונון זווית כידון, 

פדלים מחוספסים עם רצועה לאחיזה 
מיטבית

א-101 ר-55 ג-145 ס"ממידות

עד 120 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

אופני כושר
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אירובי

51



F3-XX03-010103
מסלולי ריצה

3.0 כ"ס רציףמנוע

0.5 עד 16 קמ"שמהירות

חשמלי 24 דרגותשיפוע

מסך Go או Track לבחירהתצוגה

12 תוכניות אימון בהתאם לצגתוכניות

מערכת לבלימת זעזועים FlexDeckבולמי זעזועים

תכונות נוספות
חיישנים ביוטריים מובנים למדידת דופק, 2 מתקנים לכוסות, תאימות 

SoftDrop למשדר דופק אלחוטי, 4 גלגלים לניוד קל, מנגנון פתיחה

א-140 ר-51 ס"משטח ריצה 

מידות
פתוח: א-195 ר-88 ג-149 ס"מ

סגור: א-101 ר-88 ג-190.5 ס"מ

עד 159 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות
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צגים למכשירי אירובי

GO מסך
GCT-000X-0103מסך GO למסלול ריצה

GC-000X-0104מסך GO לאליפטיקל/אופני כושר

12 תוכניות אימון + 2 פרופילי משתמשתוכניות אימון

התחלה מהירה, ממשק אינטואיטיביתכונות נוספות

HCT-000X-0103מסך  TRACK CONNECT למסלול ריצה

17 תוכניות אימון + 2 פרופילי משתמשתוכניות אימון

התחלה מהירה, ממשק אינטואיטיביתכונות נוספות

 TRACK CONNECT  מסך מסך
HC-000X-0105לאליפטיקל/אופני כושר

15 תוכניות אימון + 4 פרופילי משתמשתוכניות אימון

קישוריות BlueTooth, כפתורי מגע מוארים, מעמד לטאבלטתכונות נוספות

 TRACK CONNECT  מסך
לאליפטיקל/אופני כושר

מסך  TRACK CONNECT למסלול ריצה
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E1-XX03-0105
מסך Go או מסך  TRACK CONNECT לבחירהתצוגה

חשמלי מגנטישינוי התנגדות

20 דרגות קושיטווח התנגדות

12 תוכניות אימון בהתאם לצגתוכניות

תכונות נוספות
טכנולוגיית WhisperStride לפעולה שקטה, מיסבים ללא תחזוקה, מתקן ל-2 

בקבוקים, 2 גלגלים לניוד קל, חיישנים ביומטריים מובנים למדידת דופק

50.8 ס"מאורך פסיעה

א-209 ר-77 ג-150 ס"ממידות

עד 180 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

אליפטיקלים
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E5-XX03-0105
מסך Go או מסך  TRACK CONNECT לבחירהתצוגה

חשמלי מגנטישינוי התנגדות

20 דרגות קושיטווח התנגדות

15 תוכניות אימון בהתאם לצגתוכניות

תכונות נוספות
טכנולוגיית WhisperStride לפעולה שקטה, מיסבים ללא תחזוקה, מתקן 

ל-2 בקבוקים, 2 גלגלים לניוד קל, חיישנים ביומטריים מובנים למדידת דופק, 
אורך פסיעה מתכוונן חשמלית 

61-45.5 ס"מאורך פסיעה

א-214 ר-87 ג-168 ס"ממידות

עד 180 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

אליפטיקלים
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C1-XX03-0104
מסך Go או מסך  TRACK CONNECT לבחירהתצוגה

חשמלי מגנטישינוי התנגדות

20 דרגות קושיטווח התנגדות

15 תוכניות אימון בהתאם לצגתוכניות

תכונות נוספות
שלדה מעוצבת לעליה וירידה נוחות, מושב מתכוונן, חיישנים ביומטריים מובנים למדידת דופק, פדלים 

מאוזנים לרכיסה קלה, 2 גלגלים לניוד קל, מתקן לבקבוק

א-118 ר-67 ג-143 ס"ממידות

עד 137 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

אופני כושר
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RS1-XX03-0105
אופני כושר

מסך Go או מסך  TRACK CONNECT לבחירהתצוגה

חשמלי מגנטישינוי התנגדות

20 דרגות קושיטווח התנגדות

12 או 16 תוכניות אימון בהתאם לצגתוכניות

תכונות נוספות

 Track עם צג( BT חיישנים ביומטריים מובנים למדידת דופק, קישוריות
Connect בלבד(, פדלים מאוזנים לרכיסה קלה, מתקן לבקבוק, מושב מתכוונן 

על מסילה אלכסונית עם ידיות לייצוב פלג גוף עליון, שלדה Low Access עם 
ידית אחיזה קדמית לעלייה וירידה נוחות, רגליות לפילוס המכשיר, חיבור נייד 

למכשיר )קיים במסך Track Connect בלבד(

61-45.5 ס"מאורך פסיעה

א-164 ר-67 ג-134 ס"ממידות

עד 137 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות
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IC-LFIC1B1-01
15 ק"גגלגל תנופה

רפידות חיכוךשינוי התנגדות

רציףטווח התנגדות

תכונות נוספות

שלדה חזקה, יציבה ואלגנטית עם עיצוב דוחה זיעה, מערכת הנעה עם רצועת 
Poly-V עם יחס העברה 3:1 לתנועה חלקה ושקטה ללא צורך בתחזוקה, גלגל 

תנופה מאוזן לתנועה חלקה, 2 גלגלים מובנים לניוד קל, מושב מתכוונן אופקית 
ואנכית, כידון מתכוונן אנכית, מגיע עם צג, 4 רגליות לייצוב, מתקן לבקבוק, 

Q-Factor 172.5 mm ,מעצור חירום

א-135 ר-53 ג-118 ס״ממידות

עד 130 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

אופני ספינינג
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IC-LFIC2B1-01

צג אופציונלי
CO-TK3WL-01  מק״ט

15 ק"גגלגל תנופה

רפידות חיכוךשינוי התנגדות

רציףטווח התנגדות

תכונות נוספות

שלדה חזקה, יציבה ואלגנטית עם עיצוב דוחה זיעה, מערכת הנעה 
עם רצועת Poly-V לתנועה חלקה ושקטה ללא צורך בתחזוקה, גלגל 

תנופה מאוזן לתנועה חלקה, 2 גלגלים מובנים לניוד קל, מושב מתכוונן 
אופקית ואנכית, כידון מתכוונן אופקית ואנכית, 4 רגליות לייצוב, מתקן 

Q-Factor 173 mm ,לבקבוק, מעצור חירום

א-135 ר-54 ג-118 ס"ממידות

עד 130 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

אופני ספינינג
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מכשירי כח
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שלדת פלדה HD בציפוי אלקטרוסטטי עם מושב אורתופדימבנה

תחנות:

חזה פרפר כולל כוונון זווית ל-9 מצבים
פולי עליון

פולי אמצעי עם יחס העברה 2:1 לאימון פונקציונלי
פולי תחתון עם יחס העברה 2:1 פונה לצד המכשיר לאימון פונקציונלי

מתקן רגליים פשיטה + כפיפה

אביזרים:
מוט ארוך
מוט קצר

רצועה לקרסול

תוספות

תכנון חסכוני במקום
מתאים במיוחד לתקרות נמוכות/מרתפים תוך שמירה על טווח תנועה מלא 

הודות למושב מתכוונן
כוונון זווית משענת + מושב – 6 מצבים

מדבקת תרגילים מומלצים

סך משקולות
75 ק"ג, כלוב הגנה/ציפוי הגנה,

תוספת משקולות אופציונלית עד לסך של 98 ק"ג

משקל מתאמן 
מירבי

150 ק"ג

א-190 ר-124.5 ג-198 ס״ממידות

שנה + שנתיים על חלקיםאחריות 

שלדה פלדה HD 5X10 ס"מ בציפוי אלקטרוסטטי עם מושב אורתופדימבנה

תחנות:

חזה פרפר 2 זרועות עצמאיות מתכווננות ל-9 מצבים
פולי עליון כפול, כל ידית מתפקדת באופן עצמאי

פולי תחתון
מתקן רגליים פשיטה + כפיפה

אביזרים:

מוט משיכה ארוך
רצועה לרגל

שרשרת הארכה
D 4 רצועות

ניתן להוסיף מוט פולי ארוך

תוספות
כוונון משענת מושב )זווית + מרחק מהמכשיר(

כוונון מושב )גובה(

98 ק"ג, רשת הגנהסך משקולות

משקל מתאמן 
מירבי

150 ק"ג

ללא כפיפת רגליים: א-186 ר-102 ג-214 ס״ממידות

שנה, + שנתיים על חלקיםאחריות 

M3 M2
מולטי טריינרים

תוספת 
משקולות
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קרוסאוברים

קרוסאובר משולב סמית', שלדת פלדה HDמבנה

תחנות

שתי גלגלות פולי מתכווננות
6 גלגלות פולי קבועות

מוט סמית' מתכוונן לגובה על מסילה, מתחבר ישירות למשקולות )כולל מכפיל משקל( וכולל מנגנון 
בטיחות שאינו מצריך השגחה

מוט מתח מתכוונן לגובה

מוט ישר, מוט W, זוג ידיות פולי, מוט קצר, רצועה לקרסול, מעמד לאביזרים ובקבוקיםאביזרים כלולים

אביזרים 
אופציונליים

מוט משיכה ישר
ספסל מקורי המתחבר בעזרת מתאם למערכת המשקולות של המכשיר

סך משקולות
2 מחסניות משקולות עצמאיות 75 ק"ג כל אחת עם אפשרות לתוספת עד לסך של 98 ק"ג לכל 

מחסנית. כולל מכפיל משקל

א-148 ר-155 ג-211-224מוט משיכה ישר

א-148 ר-155 ג-211 ס״ממידות

שנה + שנתיים על חלקיםאחריות

FT2

Scs-wb

כרית יד קדמית

ניתן להוסיף ספסל ייעודי

תחנת עבודה 
לרגליים

תוספת 
משקולות

ערכת חיבור 
FT2-ספסל ל

2 מכשירים
 באחד: 

קרוסאובר משולב 
סמית' משין
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קרוסאוברים

FT1
שלדת פלדה HD, מבנה פינתי לחיסכון במקום, מעמד מסתובב לאביזריםמבנה

זוג גלגלות פולי מתכווננות לגובה למגוון רחב של תרגילים, מוט מתח מובנהתחנות

אביזרים כלולים
זוג ידיות פולי, חגורת משיכה רב תכליתית, מוט משיכה ישר, מוט משיכה W, חבל משיכה כפול, מוט משיכה קצר בודד, 

רצועה לקרסול, חוברת תרגילים

2 מחסניות משקולות עצמאיות )75 ק"ג כ"א(סך משקולות

א-117 ר-137 ג-208 ס"ממידות

שנה + שנתיים על חלקיםאחריות 

Fid

תוספת 
משקולות

כרית יד קדמית

ניתן להוסיף ספסל ייעודי
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מבנה
שלדת פלדה HD, משענת גב ארגונומית, כריות תמיכה עבות לאמות, ידיות 

מרופדות לשיפור אחיזה ויציבות, תפירה כפולה, ידיות מובנות לשכיבות
סמיכה, ניתן לקיבוע לרצפה

מתח, מקבילים ושכיבות סמיכהתרגילים

א-138 ר-120 ג-224 ס"ממידות

160 ק"גמשקל מתאמן מירבי

שנה אחריות 

Vkr1
מתקן מתח מקבילים

תוספת אופציונלית ספת בטן
Mcb1b
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מולטי טריינרים

BL1
מבנה

שלדת פלדה אובלית HD בצביעת תנור עם ריפוד אורתופדי עבה ועמיד וכבל מצופה פוליאוריטן
מנגנון ייחודי הפועל על משקל גוף המתאמן

תחנות

לחיצת חזה
חזה פרפר
גב חתירה

פשיטת רגל
פולי תחתון

פולי עליון

מוט משיכה ארוך, מוט משיכה קצראביזרים כלולים

תכונות נוספות
מנגנון מנוף ייחודי הניתן להפעלה מישיבה ופועל על משקל גוף כולל ידית לכוונון המשקל בטווח 

שבין  10-90% ממשקל גוף המתאמן פעולה חלקה ושקטה במיוחד ללא משקולת

אפשרויות כוונון

גובה מושב – 5 מצבים
זווית משענת – 6 מצבים

כיוון פרפר/חתירה – 4 מצבים
כיוון לחיצת חזה – 4 מצבים

עבודה של כל זרוע בנפרד

 א-157 ר-110 ג-226 ס"ממידות

שנה + שנתיים על חלקיםאחריות 
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שלדת פלדה HD בגימור שחור בצביעת תנור אלקטרו-סטטיתמבנה

צג LCD המציג זמן, מרחק, דופק ושריפת קלוריותצג

8 תוכניות אימוןתוכניות אימון

תכונות נוספות
כוונון התנגדות מובנה בידית האחיזה, 3 אחיזות שונות, התנגדות דו כיוונית 
)גם במשיכה וגם בדחיפה( לאימון אפקטיבי יותר, התקן לטאבלט, קישוריות 

BT, פעולה שקטה וחלקה

משקל מתאמן 
מירבי:

136 ק"ג

א-193 ר-89 ג-112 ס״ממידות

שנה + שנתיים על חלקיםאחריות 

Cr2.5
מתקן חתירה

התנגדות 
דו כיוונית 
משיכה+ 

דחיפה
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ציוד כושר מקצועי
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PULSE6000
3.0 כ״ס AC רציףמנוע

0.5 - 24 קמ"שמהירות

חשמלי 15 דרגותשיפוע

צג LED המציג זמן,מהירות, מרחק, דופק, שיפוע, שריפת קלוריותתצוגה

מבחר תוכניות אימון כולל תוכנית בקרת דופק, תוכנית אישית ותוכנית ידניתתוכניות

בולם זעזועים כפול VO2 Double Suspensionבולמי זעזועים

תכונות נוספות

חיישנים ביומטריים למדידת דופק, מפסק בטיחות, שקע טעינה USB ,שקע 
אוזניות, רמקול מובנה, לחצנים להגעה ישירה לשיפוע ומהירות משתנים, 

מחוגים לתפעול מהיר של מהירות ושיפוע, גלגלים לניוד קל, מתקן לבקבוק, 
ברגי פילוס, מנגנון איזון אוטומטי לרצועת הריצה, ידיות אנטיבקטריאליות 

דוחות חיידקים

א- 152 ר- 55 ס"משטח ריצה 

פתוח: א- 215 ר- 93 ג- 164 ס"ממידות

עד 180 ק"גמשקל מתאמן

אחריות
פרטי – שנתיים
מקצועי – שנה

מסלול ריצה
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PULSE5200
צג LED המציג: זמן, מהירות, מרחק, דופק, שריפת קלוריות,דרגת קושי וסל"דתצוגה

חשמלי מגנטישינוי התנגדות

36 דרגות קושיטווח התנגדות

תוכניות
10 תוכניות אימון כולל 2 תוכניות משתמש, תוכנית ידנית, תוכנית אירובית, 2 תוכניות 

דופק ותוכנית חיטוב

תכונות נוספות
חיישנים ביומטרים למדידת דופק, מתקן לבקבוק, מתקן לטאבלט, רמקול מובנה, חיבור 

AUX , מאוורר מובנה, 2 גלגלים לניוד קל

53 ס"מאורך פסיעה

א- 208  ר- 72  ג- 170 ס"ממידות

עד 150 ק"גמשקל מתאמן

אחריות
פרטי – שנתיים
מקצועי - שנה

אליפטיקל
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PULSE800

    
PU

LS
E 800

צג LCDתצוגה

רציףטווח התנגדות

5 תוכניות אימון מובנות + תוכנית משתמשתוכניות

תכונות נוספות
ידיות לאימון פלג גוף עליון, מושב נוח עם כוונון 

אופקי ואנכי, 2 גלגלים לניוד קל, רגליות גומי 
לייצוב המכשיר

א-125 ר-51 ג-147 ס"ממידות

עד 150 ק"גמשקל מתאמן מירבי

אחריות
פרטי – שנתיים

מקצועי - שנה

אופני רוח

70



PULSE902

PULSE 902

צג LCDתצוגה

מנגנון התנגדות משולב אוויר + מגנטישינוי התנגדות

12 דרגות קושיטווח התנגדות 

2 גלגלים לניוד קל, גומיות לייצוב המכשיר, מתקפל לאחסוןתכונות נוספות

א-267 ר-53 ג-123 ס"ממידות

עד 150 ק"גמשקל מתאמן מירבי

אחריות 
פרטי – שנתיים

מקצועי - שנה

מתקן חתירה
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ציוד כושר לסטודיו בתי מלון בניינים וחברות
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Runfit87
אירובי מקצועי

מתאים 
לחדרי כושר 

וסטודיו

3 כ"ס רציף ACמנוע

עד 25 קמ"שמהירות

חשמלי 15 דרגותשיפוע

תצוגת LED הכוללת זמן, מהירות, מרחק, שריפת קלוריות, דופק ושיפועתצוגה

תוכניות
6 תוכניות אימון ב-10 דרגות קושי כולל תוכנית בקרת דופק, תוכנית ידנית ו-4 תוכניות 

משתמש

בלימה כפולה ומתקדמת, רצועה מקצועית של חדרי כושר בעובי 3 מ"מבולמי זעזועים

תכונות נוספות
חיישנים ביומטריים למדידת דופק מובנים בידיות, לחצני PRESET להגעה ישירה למהירות 

ושיפוע, מאוורר מובנה, רצועת ריצה אורתופדית, תאימות לרצועת דופק POLAR, משטח 
ריצה רחב ומקצועי, מתקן לבקבוק, 2 גלגלים לניוד קל. המסלול לא מתקפל

א-157 ר-56 ס"משטח ריצה

א-207.5 ר-92 ג-137.5 ס"ממידות

עד 180 ק"גמשקל מתאמן

אחריות
מוסדי - שנה+ שנתיים על המנוע
ביתי - שנה + 10 שנים על המנוע
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Crossfit88
תצוגה

צג LCD רחב המציג: זמן, מהירות, מרחק, דופק, סל״ד,
גרף התקדמות ושריפת קלוריות

חשמלי מגנטישינוי התנגדות

16 רמות קושיטווח התנגדות

6 תוכניות אימון מגוונות כולל תוכנית בקרת דופקתוכניות

תכונות נוספות
חיישנים ביומטריים למדידת דופק, שקע טעינה USB, מתקן 

לבקבוק, מגש אביזרים, גלגלים מובנים לניוד קל, מערכת 
אספקת כוח עצמאית, מעמד לטאבלט

50 ס״מאורך פסיעה

א- 200  ר- 70  ג- 151 ס"ממידות

עד 140 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

אירובי מקצועי
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E200
תצוגה

 צג LED המציג: זמן, מהירות, מרחק, קצב, דופק, התאוששות, וואט 
ושריפת קלוריות 

חשמלי מגנטישינוי התנגדות

16 דרגות קושיטווח התנגדות

תוכניות
12 תוכניות אימון מגוונות כולל 4 תוכניות דופק, 4 תוכניות משתמש, 3 

תוכניות יעד ותוכנית ידנית

תכונות נוספות
חיישנים ביומטריים למדידת דופק, שקע טעינה USB, מתקן לבקבוק, 

מגש אביזרים, גלגלים מובנים לניוד קל, מערכת אספקת כוח עצמאית, 
Self Generator מעמד לטאבלט' ללא צריכת חשמל

51 ס״מ אורך פסיעה

א-212  ר-63   ג-159 ס"ממידות

עד 140 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

אירובי מקצועי
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R200
תצוגה

צג LED רחב מתקדם המציג: תצוגת אימון גרפית ונתוני אימון: זמן, מהירות, 
מרחק, דופק, קלוריות, ואט, RPM ודופק התאוששות

חשמלישינוי התנגדות

16 דרגות קושיטווח התנגדות

תוכניות
2 תוכניות קבועות, 4 תוכניות בקרת דופק, HRC תוכנית ידנית, 4 תוכניות 

WAT משתמש, 3 תוכניות מטרה, תוכנית התאוששות, תוכנית

תכונות נוספות

חיישנים ביומטריים מובנים למדידת דופק, דינמו פנימי,כיוונון מושב מדוייק 
על מסילה אלכסונית, מושב ומשענת ארגונומים, מתקן לבקבוק, אפשרות 

 ,USB גלגלים לניוד קל, שקע טעינה , low access גישה נוחה למושב
Self Generator ללא צריכת חשמל

א- 176 ר- 60 ג- 126 ס"ממידות

עד 140 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

אירובי מקצועי
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R22
אירובי

צג LCD רחב המציג: זמן, מהירות, מרחק , דופק, סל״ד, watt, שריפת קלוריותתצוגה

חשמלי מגנטישינוי התנגדות

40 דרגות קושיטווח התנגדות

תוכניות
19 תוכניות אימון מגוונות הכוללות תוכניות בקרת דופק + HRC תוכנית תחרותית נגד 

המחשב + תוכנית מבחן כושר + תוכנית משתמש

תכונות נוספות
חיישנים ביומטריים מובנים למדידת דופק, דינמו פנימי, מושב ארגונומי, כיוונון מושב, ניתן 

USB לייצוב על כל משטח, מאוורר מובנה, מתקן לבקבוק, שקע טעינה

א- 198 ר- 62 ג-131 ס"ממידות

עד 180 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות
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B200
תצוגה

4 צגי LED + צג גרפי המציגים: זמן, מהירות, מרחק , דופק, שריפת קלוריות, 
וואט, דופק התאוששות, סל״ד

חשמלי מגנטישינוי התנגדות

16 דרגות קושיטווח התנגדות

תוכניות
2 תוכניות קבועות, 4 תוכניות בקרת דופק, HRC תוכנית ידנית,  4 תוכניות 

WAT משתמש, 3 תוכניות מטרה, תוכנית התאוששות, תוכנית

תכונות נוספות
חיישנים ביומטריים מובנים למדידת דופק, דינמו פנימי, מושב ארגונומי, 
כיוונון מושב אנכי מדויק, מתקן לבקבוק, שקע טעינה USB, תוספת זרוע 

לטלוויזיה המגדילה את גובה המוצר ל-188 ס"מ

א-129 ר-56 ג-156 ס"ממידות

עד 140 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

אירובי
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B22
תצוגה

  watt ,רחב המציג: זמן,מהירות, מרחק , דופק, סל״ד LCD צג
שריפת קלוריות

חשמלי מגנטישינוי התנגדות

40 דרגות קושיטווח התנגדות

תוכניות

 HRC + 19 תוכניות אימון מגוונות הכוללות תוכניות בקרת דופק
תוכנית תחרותית נגד המחשב + תוכנית מבחן כושר + תוכנית 

משתמש
נגד המחשב + תוכנית מבחן כושר + תוכנית משתמש

תכונות נוספות
חיישנים ביומטריים מובנים למדידת דופק, דינמו פנימי, מושב 
ארגונומי, כיוונון מושב אנכי מדויק, ניתן לייצוב על כל משטח, 

USB מאוורר מובנה, מתקן לבקבוק, שקע טעינה

א-120 ר-60 ג-150 ס"ממידות

עד 180 ק"גמשקל מתאמן

שנהאחריות

אירובי מקצועי
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 820dp810dp
כוח מקצועי

מבנה
שלדת פלדה HD בצביעת תנור, גלגלות ניילון מחוזקות בפיברגלס עם 

מיסבים אטומים וכבל בתקן תעופתי )נבדק לעומס של 900 ק"ג(

תחנות
2 עמדות פולי מתכווננות לגובה

מוט מתח מובנה

מוט משיכה ארוך, ידית משיכה, רצועה לקרסולאביזרים כלולים

72X2 ק"גסך משקולות

 א-81 ר-168 ג-212 ס"ממידות

שנהאחריות 

מבנה

שלדת פלדה HD בצביעת תנור, גלגלות 
ניילון מחוזקות בפיברגלס עם מיסבים 

אטומים וכבל בתקן תעופתי )נבדק לעומס 
של 900 ק"ג(

פולי כפול מתכוונן לגובהתחנות

זוג ידיות משיכהאביזרים כלולים

גומיות לייצוב בבסיס המכשירתכונות נוספות

מחסנית של 72.5 ק"גסך משקולות

א-108 ר-89 ג-210 ס"ממידות

שנהאחריות 
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כוח מקצועי

תוספות לכלובים

808R
ריג מתקפל משלדת פלדה HD בצביעת תנורמבנה

500 ק"ג עומס מירבי

תכונות נוספות
מוט מתח מובנה

כן למוט אולימפי גובה מתכוונן

ניתן לרכוש בנפרד כן ארוך 808rhתוספות

א-61 ר-123 ג-232 ס"ממידות

שנהאחריות 

475R470hr
שלדת פלדה HD בצביעת תנורמבנה

עד 280 ק"געומס מירבי

תכונות נוספות
ספוטרים מתכווננים לבטיחות מירבית

מוט מתח מובנה
475D ניתן לרכוש בנפרד ידיות לתרגילי בטן

א-136.5 ר-118 ג-216 ס"ממידות

שנהאחריות 

שלדת פלדה HD בצביעת תנורמבנה

עד 280 ק"געומס מירבי

תכונות נוספות
ספוטרים מתכווננים לבטיחות מירבית

8 קרניים לאחסון משקולות צלחת אולימפיות
מוט מתח מובנה

47XD ניתן לרכוש בנפרד ידיות לתרגילי בטן

א-131 ר-161 ג-215 ס"ממידות

שנהאחריות 
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480mpr450owb
שלדת פלדה HD בצביעת תנורמבנה

תכונות נוספות

4 קרניים לאחסון משקולות צלחת אולימפיות
מבנה נטוי התואם את תנועת הגוף הטבעית

14 קרניים למוט משקולות 
מתאים במיוחד לספסל משקולות 430UB )נמכר בנפרד(

272 ק"גכושר העמסה מירבי

א-108 ר-158 ג-190 ס"ממידות

שנהאחריות 

שלדת פלדה HD עם ריפוד ספוג בצפיפות גבוהה ורולרים מרופדיםמבנה

אפשרויות כוונון

משענת – 8 מצבים
מושב – 3 מצבים

כן תחתון – 8 מצבים )57-91.5 ס"מ(
כן עליון – 14 מצבים )91-150 ס"מ(

שיפוע – חיובי, שלילי ושטוח

תחנה לפשיטת רגליים עם מתקן למשקולות צלחת אולימפיות או רגילותתכונות נוספות

280 ק"גכושר העמסה מירבי

 א-175 ר-123 ג-150 ס"ממידות

שנהאחריות 

כוח מקצועי
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430ub420ub
מבנה

שלדת פלדה HD בצביעת תנור עם ריפוד ספוג 
בצפיפות גבוהה

מושב ומשענת מתכווננים – 4 מצביםאפשרויות כוונון
שיפוע – חיובי, שלילי ושטוח

ידית וגלגלים מובנים לניוד קלתכונות נוספות

עד 280 ק"געומס מירבי

א-145 ר-72 ג-110 ס"ממידות

שנהאחריות 

מבנה
שלדת פלדה HD בצביעת תנור עם ריפוד ספוג 

בצפיפות גבוהה ומתקן קיבוע רגליים נשלף

אפשרויות כוונון
משענת – 7 מצבים עם כוונון מהיר

מושב – 3 מצבים
מתקן רגליים – 6 מצבים

שיפוע – חיובי, שלילי ושטוח

גלגלים מובנים לניוד קלתכונות נוספות

עד 280 ק"געומס מירבי

 א-160 ר-63 ג-116 ס"ממידות

שנהאחריות 

כוח מקצועי
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605ab302fb
מבנה

שלדת פלדה HD בצביעת תנור עם ריפוד ספוג 
בצפיפות גבוהה ורולרים לקיבוע הרגליים

שיפוע – שלילי מתכוונןאפשרויות כוונון

ידית לתרגילי בטןתכונות נוספות

180 ק"גכושר העמסה מירבי

א-145 ר-72 ג-110 ס"ממידות

שנהאחריות 

מבנה
שלדת פלדה HD בצביעת תנור עם ריפוד ספוג 

בצפיפות  גבוהה

מעמד מובנה למשקולות ידתכונות נוספות

180 ק"גכושר העמסה מירבי

א-120 ר-52 ג-46 ס"ממידות

שנהאחריות 

כוח מקצועי
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610he625pc
מבנה

שלדת פלדה HD בצביעת תנור עם ריפוד ספוג בצפיפות גבוהה 
ורולרים לתמיכה ברגליים, מתכוונן לגובה המשתמש

כושר העמסה 
מירבי

180 ק"ג

 א-130 ר-80 ג-85 ס"ממידות

שנהאחריות 

שלדת פלדה HD בצביעת תנור עם ריפוד ספוג בצפיפות גבוהה, כוונון גובה כריתמבנה

180 ק"גכושר העמסה מירבי

 א-98 ר-75 ג-90 ס"ממידות

שנהאחריות 

כוח מקצועי
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415sr460ss
שלדת פלדה HD בצביעת תנור דו-גוניתמבנה

אפשרויות כוונון
כן עליון – 14 מצבים )92-156 ס"מ(
כן תחתון – 7 מצבים )62-94 ס"מ(

ספוטרים ארוכים לבטיחות מירביתתכונות נוספות

250 ק"גכושר העמסה מירבי

א-95 ר-107 ג-163 ס"ממידות

שנהאחריות 

שלדת פלדה HD עם בסיס T ליציבות מירבית מבנה

כן עליון 16- מצבים )50-161.5 ס"מ(אפשרויות כוונון
כן תחתון – 16 מצבים )50-161.5 ס"מ(

תכונות נוספות
2 קרניים לאחסון משקולות צלחת

כושר העמסה מירבי
180 ק"ג

א-80 ר-72 ג-169 ס"ממידות

שנהאחריות 

כוח מקצועי
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492492-2
שלדת פלדה HD בצביעת תנורמבנה

1000 ק"גכושר העמסה מירבי

א-220 ר-75.5 ג-77 ס"ממידות

שנהאחריות 

שלדת פלדה HD בצביעת תנורמבנה

500 ק"גכושר העמסה מירבי

א-135 ר-75.5 ג-77 ס"ממידות

שנהאחריות 

מעמדים למשקולות
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ליצירת קשר עם
הסוכנים שלנו:

052-8967045 אורן: 
052-3631664 יובל: 
052-8967049 אבי: 


