
Abilica Online 
Trindsøvej 12, 8000 Aarhus C | Vesterlundvej 13, 2730 Herlev | Rørhaven 6, 7100 Vejle 
Tlf. 70 270 279 | info@abilicaonline.dk | www.abilicaonline.dk

First Degree Medical E720 XT Cycle
Pro

303,- pr. md.*

20.995,- inkl. moms
16.796,- ekskl. moms

Tekniske data
Længde x bredde x højde: 121*95*120 cm

Vægt: 102 kg

Modstandsniveauer: 20 stk

Maks personvægt: 150 kg

First Degree Medical E720 XT Cycle giver brugerne muligheden for en funktionel og effektiv træning af både overkrop og
ben. 

E720 XT Cycle kan bruges stående, siddende og er kompatibel med kørestol.

Selve armen som styrer bevægelsen kan vendes 360 grader, hvilket betyder at du kan vende armen rundt og bruge station
bagfra - den kan derfor bruges stående eller af kørestolbrugere på denne måde. 

Sædet kan vendes, så brugere hurtigt og nemt kan komme på og af maskinen før og efter træning. Sædehøjden er kun 54
cm., hvilket gør det endnu nemmere at komme i gang med træningen for f.eks. de ældre brugere. 

Selve rotationen/bevægelsen kan laves både frem og tilbage, hvilket giver brugerne en unik mulighed for træning af flest
mulige muskelgrupper. 

Computeren har USB stik og indbygget pulsmodtager. Derudover viser den følgende data:
- Tid, strækning, hastighed, watt, RPM, kalorier, puls (hvis brystbælte er aktiveret) 

Vandmodstanden giver en konstant glidende modstand, som følger brugerens bevægelse. 

Modstanden kan reguleres i 20 niveauer. Brugeren kan dog sagtens optimere modstanden i hver enkelt niveau ved at øge
RPM - jo mere du giver af dig selv, desto mere giver maskinen retur i form af modstand. 

Dette er en bestillingsvare så kontakt os vedrørende 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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