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Keiser M7i Total Body Trainer
Pro

513,- pr. md.*

34.995,- inkl. moms
27.996,- ekskl. moms

Tekniske data
Vægt: 39 kg

Længde x bredde x højde: 93*71*114 cm

Keiser M7i Total Body Trainer er et unikt produkt som giver mobilitet-besværede brugere muligheden for at dyrke motion. 

Keiser M7i er bygget til at kunne bruges af kørestolsbrugere og brugere som har behov for at sidde på en stol igennem
træningen. 

Brugerne får både muligheden for at træne overkrop og ben ved hjælp af denne Total Body Trainer. Både ben og håndled
kan 'fastspændes' til denne maskine. Dette gøres ved hjælp af et tilkøb af Stability Kit til M7i. 

Hvorfor er Keiser M7i unik?
- Fungerer sammen med kørestol og almindelig stol
- Magnet-modstand som giver en jævn og flydende bevægelse
- Arm og ben bevægelsen er sammenkoblet, hvilket betyder at du kan bruge benene til at hjælpe bevægelsen i armene og
omvendt
- Skånsom træning
- Pedalbevægelsen er meget sammenlignelig med bevægelsen ved trappe-gang
- Lav pedal-højde, som gør det nemmere for alle brugere at anvende maskinen
- Håndtagene justeres hurtigt og nemt i længden for at tilpasse den enkelte bruger
- Pedalerne minimerer bevægelse i anklerne
- Pedalerne har plastik støtte rundt om foden, så foden ikke falder ud, når maskinen anvendes
- Let-læselig computer som viser de vigtigste data

Keiser M7i er produceret til at kunne holde til at blive brugt hos bl.a. genoptræningsenheder, sygehuse, fysioterapeuter,
lokalcentre.

Den lave vægt på 39 kg. gør at den hurtigt og nemt kan flyttes rundt ved hjælp af hjulene forrest på maskinen og
håndtagene bagpå. Du kan derfor vippe maskinen op på hjulene og nemt flytte den rundt. 
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*Prisen er en ca. leasingpris pr. md. ekskl. moms ved indgåelse af en leasingaftale løbende over 60 mdr.En leasingaftale
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