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Inspire FT2 Functional Trainer med bænk
Normalpris 42.400,-

SPAR 7.500,-

Nu 34.900,- inkl. moms
27.920,- ekskl. moms

Tekniske data
Vægt: 256 kg

Længde x bredde x højde: 147 x 155 x 224 cm

Maks personvægt: 150 kg

Inspire FT2 Functional Trainer - komplet sæt med lækker SCS bænk og leg-curl. Den perfekte multistation, der giver
mulighed for et væld af træningsøvelser.

De smarte patenterede løsninger er helt unikke og er udviklet af designere som har over 30 års erfaring i at designe
træningsudstyr.

I det komplette sæt får du:
- FT2 Functional Trainer
- SCS træningsbænk 
- Leg-curl med wire 

De to gange vægtmagasiner på 73 kg hver, gør det muligt at træne hver side af kroppen uafhængigt. Det er meget nemt at
skifte vægt, og kan justeres med en hånd. Har du brug for at træne tungere, er det muligt at tilkøbe ekstra vægtmagasiner. 

8 forskellige kabeltræksmuligheder gør at du har masser af muligheder for træningsøvelser og sagtens kan blive udfordret.
Med FT2 kan du både træne fritstående og med den medfølgende SCS bænk. Oveni har du en integreret Smith Station, en
pull-upbar samt en leg-extension til bænken som igen er med til at udvide mulighederne for øvelser.

Det er nemt at både fjerne og påsætte den medfølgende træningsbænk.

Den integrerede Smith Station giver dig bl.a. mulighed for squats, dødløft, bænkpres og meget mere. Med den smarte
safety stop funktion kan du være helt tryg ved at træne alene på maskinen.

Med inspire FT2 får du:
- Hæfte med træningsøvelser
- Triceps reb
- 2 trækhåndtag
- Lige bar
- Curl bar
- Ankelstrop
- Multifunktionelt bælte
- Svinghåndtag

På multistationen er der monteret et roterbart stativ de medfølgende træningsredskaber.

Ønsker du mulighed for mere vægtmodstand, kan der tilkøbes to styk Inspire Heavy Stack Add-on kit.

Dybde: 147cm
Bredde: 155cm
Minimum højde: 211cm 
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Maksimum højde: 224cm
Vægt: 256kg
Maks brugervægt: 150kg
Maks brugervægt bænk: 454kg
Vægtmagasin: 2 x 73kg (kan opgraderes med 22 kg per vægtmagasin)

På videoen nedenfor kan du se en nogle af de træningsøvelser som kan laves på FT2
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