
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

Freemotion Genesis Dual Cable Cross F624 - DEMO
ProDEMO

Normalpris 69.995,-
SPAR 20.000,-

Nu 49.995,- inkl. moms
39.996,- ekskl. moms

Tekniske data
Vægt: 515 kg

Bredde x Dybde x Højde: 313*97*234 cm

Vægtmagasin: 2*108 kg

UDSTILLINGSMODEL FRA VORES SHOWROOM I HERLEV - LEVERING KAN ARRANGERES MOD BETALING

Med Freemotion Genesis Dual Cable Cross får brugeren intelligent træning med en naturlig og fri bevægelse igennem
øvelserne.

Ved hjælp af de mange indstillingsmuligheder på hver enkelt arm (12 vertikale og 9 horisontale indstillinger) giver denne
station mulighed for utallige øvelser. Kontravægten på hver arm, gør at armene hurtigt og nemt justeres ti lden ønskede
position. 

Opbygningen gør også at denne station f.eks. kan bruges til genoptræning og kørestolsbrugere.

Når bevægelsen er fri, betyder det også, at du kan bruge denne station til træning af f.eks. dit golfsving, tennis-slag eller dit
bokse-jab. 

Da der er et magasin til hver arm, og armene kan justeres som de kan, så betyder det også at stationen sagtens kan
benyttes af to brugere på samme tid, så en instruktør f.eks. kan vise en øvelse på samme tid med at brugeren selv laver
øvelsen. 

En træningsstation i særklasse, som sagtens kan stå for sig selv i centret eller være en del af cirkel-træning. 

Hver enkelt arm har en wire med en længde på 246 cm.

Egenvægten på de 515 kg. og garantien på 10 år på selve rammen, vidner om den høje og eksklusive kvalitet, som dette
produkt er produceret i. 

Garantien er ligeså unik som produktet:
- Rammen: 10 år.
- Lejre: 3 år.
- Wire-hjul: 3 år.
- Wire: 3 år. 
- Magasin: 3 år. 

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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