
Versa Medical Adjustable Pulley

• Optionele balance bar biedt een handgreep voor verbeterde stabiliteit tijdens het trainen en een

bevestigingspunt voor weerstandsbanden

• Optionele medische leuning-kit biedt steun tijdens stabiliteitsoefeningen en een bevestigingspunt voor

weerstandsbanden

• Optioneel Inclusive Fitness Initiave (IFI)-kit voor klanten met fysieke, visuele of cognitieve beperkingen en

om het toestel voor IFI-compliance in aanmerking te laten komen.

• Optionele wieltransport-kit zorgt dat het toestel indien nodig snel en gemakkelijk verplaatst kan worden.

• Optioneel oplopend gewicht maakt verhogingen van maar 0,45 kg/1 lb. mogelijk zodat klanten van elk

sportief niveau echte voortgang zien.

• Grote informatielabels bieden duidelijke instructies voor instelling en voortgang voor medische professionals

en klanten die zelfstandig trainen.

• Klasse I Med CE-gecertificeerd voor therapeutische, revalidatie- en ”active-aging”-faciliteiten waardoor een

breed scala aan programma's ontstaat, inclusief oefeningen die spieren in het bovenlichaam, onderlichaam

en de core versterken die essentieel zijn voor de dagelijkse activiteiten.

• 1:2 pulley-verhouding zorgt voor een soepele werking, een verlaagd momentum en een langere

kabelverplaatsing voor maximale veelzijdigheid bij het trainen

• Katrolverstelling met één hand zorgt voor eenvoudige bediening.

• Een lage beginweerstand helpt klanten met letsel of een slechte conditie te starten met trainen.

• 35 Duidelijk genummerde verstelpunten zorgen voor diversiteit in oefeningen en helpen om deze exact te

kunnen herhalen.

AANPASSINGEN

KATROLVERSTELLING MET ÉÉN HAND Ja

FRAME & KABELS

LEVERBARE FRAMEKLEUREN Iced Silver of Matte Black

FRAME-AFWERKING Dubbele poedercoating

KABELTRANSMISSIE Intern gesmeerde kabels & montagedelen

KABELVERPLAATSING 201 cm

VERANKERINGSPUNTEN VOOR DE FIETS 3

TRANSPORTWIELEN Ja (optioneel)

GEBRUIKERSVOORZIENINGEN

LABELS AAN DE VOORZIJDE Oefeningen met kleuridentificatie; illustraties met begin en einde
van de oefening

LABELS MET KLEURCODERING Geel (bovenlichaam), blauw (onderlichaam), groen (core)

VERSTELPUNTEN MET KLEURCODERING Ja

BALANS-BAR Ja (optioneel)

MEDISCHE STABILITEITSHANDGREPEN Ja (optioneel)

IFI-CONFORM Ja (optionele kit)

GEWICHTSTAPEL

GEWICHTSTAPEL 68 kg

EFFECTIEVE WEERSTAND GEWICHTSTAPEL 34 kg

OPLOPEND GEWICHTSSYSTEEM 0,9, 1,8, 2,7, 3,6 kg

OPLOPEND GEWICHT EFFECTIEVE WEERSTAND 0,45, 0,9, 1,35, 1,8 kg

STARTGEWICHT 1.76 kg

MAX. TRAININGSGEWICHT 71,6 kg

BESCHERMING GEWICHTSTAPEL Bescherming voor- en achterzijde

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOTALE AFMETINGEN (LXBXH) 107,2 x 125,0 x 228,0 cm

PRODUCTGEWICHT 174 kg

ROM-POSITIES 35

MAX. GEWICHT GEBRUIKER n.v.t.

CONFORM MED CE Ja


