Powertec Workbench LeverGym Black +77,5 kg. So
Varenummer: 285005
Powertec Workbench LeverGym Black +77,5 kg. Sort OL vægtskiver
WB-LS20-Black
Vejledende pris: 14.625 kr.
Powertec Workbench LeverGym
Maskinen giver dig det førende indenfor hjemmetræning. En
multifunktionel maskine til træning af hele kroppen.
Ved brug af håndtagene, giver det en dejlig "smooth"
træningsoplevelse og er det tætteste du kommer på at træne med
frie vægte. Alle de forskellige træk og øvelser er med indbygget
sikkerhed, så du ALENE kan træne med høj belastning og træne
sikkert uden træningsmakker. Du indstiller bare de indbyggede
sikkerhedsstop, så de passer til dig og din træning.
Det er muligt at træne over 20 af de mest anvendte øvelser.
Træn eksempelvis:
- Bænkpres
- Squat
- Skuldertræk
- Stående Roning
- Skulderpres
Powertec Utility Bench
Bænken har adskillige justerings-indstillinger og giver dig mulighed,
for at bruge den som en fri bænk eller sammenkobling på maskinen.
Bænken kan indstilles i en let decline vinkel, så du også har
mulighed for at træne maveøvelser.

• Højde: 208 cm.

Powertec Utility Bench har en indbygget indsatsmulighed på fronten.
Her kan du tilkøbe accessoires så man kan træne, Ben, Biceps og
Brystet.

• Bredde: 145 cm.
• Dybde: 225 cm.

Accessories:
- Powertec Leg Lift
- Powertec Curl Machine
- Powertec Pec Fly

• Egen vægt: 122 kg.

Der medfølger en 77,5 kg. vægtpakke med 50 mm Sort OL-skiver:
- 2 x 1,25 kg. OL vægtskive
- 2 x 2,5 kg. OL vægtskive
- 2 x 5 kg. OL vægtskive
- 2 x 10 kg. OL vægtskive
- 2 x 20 kg. OL vægtskive

• Maks brugervægt: Utility Bench 300 kg.
• Maks belastning: 225 kg. Bænkpres
155 kg. Træktårn
225 kg. Squat
• Der medfølger: Kort og lang trækstang, Stang til Squat, Skive
låse

DKK 11.995,00
(DKK 9.596,00 ekskl. moms)
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