MATRIX MEDICĪNAS SĒRIJAS
TRENAŽIERI
T3XM TREADMILL
Izmēri 215 x 85 x 142 cm
Lietotāja maks. svars 182 kg
Svars 172 kg
T3xm skrejceliņš – trenažieris piemērots rehabilitācijas un gaitas terapijas vajadzībām, kā arī lieliski piemērots vecāku gadu gājuma cilvēkiem un parastiem fitnesa lietotājiem. Pagarinātie sānu rokturi nodrošina drošu terapijas un vingrinājumu izpildi. Mazs starta ātrums
(0.16km/h). Reversās gaitas funkcija.

T3xm

T3XH TREADMILL
Izmēri 215 x 85 x 142 cm
Lietotāja maks. svars 182 kg
Svars 172 kg
T3xm skrejceliņš – Trenažieris piemērots rehabilitācijas un gaitas terapijas vajadzībām, kā arī lieliski piemērots vecāku gadu gājuma cilvēkiem un parastiem fitnesa lietotājiem. Pagarinātie sānu rokturi nodrošina drošu terapijas un vingrinājumu izpildi. Mazs starta ātrums
(0.16km/h). Reversās gaitas funkcija. Skārienjūtīgs vadības displejs ar
Virtual Active motīviem.

T3xh

R3XM RECUMBENT BIKE
Izmēri 150,3 x 65,4 x 140 cm
Lietotāja maks. svars 182 kg
Svars 87,5 kg
Velo trenažieris ar muguras atbalstu – Trenažieris ir īpaši paredzēts
lietošanai rehabilitācijā un fizioterapijā. Trenažieri ir viegli pielāgot
lietotāja vajadzībām. Sēdekļa pagriešanas funkcija atvieglo lietotāja
piekļuvi trenažierim.

R3xm
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MEDICAL STRENGHT
MD-S70 LEG PRESS
Izmēri 205 x 122 x 189 cm
Svars 314 kg
Lietotāja maks. svars 181,4 kg
Maks. atsvaru svars 139,6 kg
MD-S70 Kāju spiešanas trenažieris. Sešas kāju atbalsta pozīcijas ļauj
precīzi pielāgot kāju pozīciju lietotājam. Krēslam ir dažādas regulācijas pozīcijas – no vertikāla stāvokļa, līdz horizontālam stāvoklim.
Trenažierim ir plašas regulācijas un atbalsta iespējas.

MD-S70

MEDICAL STRENGHT
MD-S711 LEG EXTENSION / LEG CURL
Izmēri 160 x 126 x 167 cm
Svars 219 kg
Lietotāja maks. svars 181,4 kg
Maks. atsvaru svars 94,6 kg
MD-S711 Kāju iztaisnošanas/Saliekšanas trenažieris – sēdekļa un kāju
regulēšanas sistēmas ļauj precīzi pielāgot lietotāja pozīciju trenažierī
un izstrādāt mazas amplitūdas kustības.

MD-S711

MD-AP ADJUSTABLE PULLEY
Izmēri 108 x 125 x 228 cm
Svars 174 kg
Maks. atsvaru svars 71,6 kg
MD-AP Regulējams trošu trenažieris – Iekārta ar ļoti zemu sākuma
svaru/pretestību (2,6 kg). Svara regulācija 35 dažādās pozīcijās, ar ļoti
zemu svara/pretestības iespēju.

MD-AP
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