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De veelzijdige Keiser Functional Trainer werkt op luchtdruk, pneumatische 
weerstand, waardoor je sneller kunt zijn dan de snelste mens. Door de 
pneumatische weerstand kunnen gebruikers elke beweging, op elke snelheid en 
in elke richting trainen. De Functional Trainer kan voor vrijwel iedere oefening 
worden gebruikt, van revalidatie tot aan snelle, sportspecifi eke oefeningen.

OPTIE EEN:
FUNCTIONAL TRAINER
VLOERMONTAGE

De vrijstaande Functional Trainer is bruikbaar voor stand-
alone gebruik en is ruimtebesparend.

De Functional Trainer vloermontage plaat verbindt de 
Functional Trainer rechtstreeks met de vloer. Het wordt 
compleet geleverd met de betonverankeringsset en instructies 
voor het bevestigen van de plaat op het beton.*

*Het niet opvolgen van de instructies kan ertoe leiden dat de Functional Trainer loskomt van het beton, met ernstig letsel of de dood tot gevolg. De koper is volledig aansprakelijk voor het bevestigen van 
deze plaat.

OPTIE TWEE:
FUNCTIONAL TRAINER
VRIJSTAAND

Beide opties van de Functional Trainer bevatten een 
luchtcompressor. Daarnaast zijn er extra accessoires verkrijgbaar.

LUCHTCOMPRESSOR
+ ACCESSOIRES

Keiser Chop Bar

Triceps Rope

Luchtcompressor

Waist Belt

Pro Ankle Cinch Strap

Back/Lat Strap

SPECIFICATIES

HOOGTE ARMEN 
OMHOOG
89” / 2261 mm

WEERSTAND/
HANDGREEP
50 lbs / 22 kg

BREEDTE
96” / 2439 mm

DIEPTE
29” / 737 mm 

GEWICHT
118 lbs / 54 kg

SPECIFICATIES

HOOGTE ARMEN 
OMHOOG
92” / 2337 mm

WEERSTAND/
HANDGREEP
50 lbs / 22 kg

BREEDTE
96” / 2439 mm

DIEPTE
47” / 1194 mm

GEWICHT
369 lbs / 168 kg 

Wil je informatie over de mogelijkheid om de Functional Trainer direct aan de muur te bevestigen? Neem dan contact met ons op voor advies.

SPECIFICATIES

HOOGTE ARMEN 
OMHOOG
89” / 2261 mm

WEERSTAND/
HANDGREEP
50 lbs / 22 kg

BREEDTE
96” / 2439 mm

DIEPTE
29” / 737 mm 

GEWICHT
118 lbs / 54 kg


