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DHZ Evost II Prone Leg Curl
Pro

303,- pr. md.*

21.995,- inkl. moms
17.596,- ekskl. moms

Tekniske data
Længde x bredde x højde: 180 x 97 x 150 cm

Kilo i vægtmagasin: 94 kg.

Magasin kan opgraderes til: 135 kg.

Vægt: 205 / 246 kg

DHZ styrketræningsmaskiner er produceret og velegnet til professionelt brug. Her er der tale om høj kvalitet der er testet i
fitnesscentre i hele verden igennem de seneste 15 år. 

Baglår kan trænes på mange forskellige måder (liggende, siddende, stående og knælende).

Fordele ved den liggende baglår er bl.a. at du kan isolere hvert ben i din træning og derved optimere dit træningspas. Hvis
du f.eks. træner baglår i en siddende maskine, bliver du stoppet i din bevægelse, men hvis du træner liggende kan du
sparke hele vejen bagud til dine baller - hvilket giver en hel bevægelse. 

Udover at variere brugen af ét eller to ben igennem din træning, kan du i en liggende baglårs maskine også variere stress-
faktoren på musklen ved at ændre dine fødders stilling (tæerne imod hinanden, tæerne fremad og strakte fødder) 

De mulige variationer i denne professionelle træningsstation giver dig muligheden for en komplet træning. 

Med DHZ Prone Leg Curl får du en træningsmaskine, som brugerne i centret hurtigt og nemt kan anvende uden at lave "fejl"
i deres øvelse. Vinklen på 'benpuden' kan justeres, så den enkelte bruger opnår den mest optimale komfort samt mest
effektive træning. 

Denne station kan købes med et stel i enten sort eller sølv. 

Kontakt os vedrørende tilbud samt leveringstid.

*Prisen er en ca. leasingpris pr. md. ekskl. moms ved indgåelse af en leasingaftale løbende over 60 mdr.En leasingaftale
kræver CVR nummer samt kreditgodkendelse af vores partner, DLL.
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