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Link do produktu: https://fitness-sport.pl/suwnica-atlas-x1-hms-p-7727.html

SUWNICA ATLAS X1 HMS
Cena

2 299,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

60 dni

Kod producenta

17-51-001

Producent

HMS

Opis produktu
Atlas X1 HMS jest nowoczesną suwnicą Smitha przystosowaną do kompleksowego treningu całego ciała. Jej wszechstronne
wyposażenie zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników. Przyrząd posiada wyciąg dolny i górny, modlitewnik
oraz urządzenie do ćwiczenia mięśni nóg i motylków. Tak szeroki wachlarz oferuje użytkownikowi dużą gamę możliwości
treningu. Produkt dysponuje płynną regulacją wysokości położenia sztangi. Kolejny atut atlasu marki HMS, to opcja odłączenia
ławki, dzięki czemu można ćwiczyć w pozycji stojącej.. Atlas X1 wykonano z materiałów najwyższej jakości, które gwarantują
wysoką stabilność oraz bezpieczeństwo użytkowania. Ramę zbudowano z wytrzymałej, malowanej proszkowo stali, natomiast
system kół pasowych i linek naciągowych, spełnia najwyższe standardy techniczne. Przyrząd posiada wygodne siedzisko z
regulacją. Komfort gwarantuje wytrzymała gąbka oraz nowoczesna tkanina obiciowa o karbonowym wzorze i podwyższonej
trwałości. Dzięki temu trening staje się przyjemnością. Atlas X1 HMS pozwala na kształtowanie wszystkich grup mięśni:
najszerszych grzbietu, piersiowych, trapezowych, posturalnych, pośladków, przedramion, naramiennych, tricepsu oraz nóg.
UWAGA: atlas nie zawiera obciążeń.
Funkcje:
Przyrząd do kompleksowego ćwiczenia górnych i dolnych grup mięśniowych:
piersiowych
grzbietu (najszerszy grzbietu, czworoboczny)
brzucha (prosty, skośne, poprzeczny)
naramiennych (aktony)
ramion (biceps, triceps)
nóg (mięsień dwugłowy, czworogłowy)

Specyfikacja
Wymiary:
Wysokość: 205 cm
Szerokość: 202 cm
Długość: 227 cm
Przyrządy do ćwiczeń:
Suwnica Smitha
Motylek
Wyciąg górny z szerokim drążkiem
Wyciąg dolny
Przyrząd do ćwiczenia mięśni nóg
Modlitewnik
Gryf:
długość: 196 cm
średnica: 25 mm
Rodzaj obciążenia: na wolny ciężar
Uchwyty do zawieszenia wolnych ciężarów o średnicy 50 i 25 mm
Wielofunkcyjna, odłączana ławka
Trwała tapicerka o wzorze karbonu
Regulacja napięcia linek
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Pasek na kostki
Prowadnice z mechanizmem bezpieczeństwa
Wykończenie: malowanie proszkowe
Liczba kartonów: 2 szt.
Waga produktu: 96 kg
Maksymalne obciążenie produktu (ciężary + użytkownik): 272 kg
Maksymalna waga użytkownika: 135 kg

Uwagi
Gwarancja 24 miesiące
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