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Maszyna Smitha (suwnica) MF-U003 - Marbo Sport
kategoria: Kategorie > Sprzęt do użytku komercyjnego > Suwnice Smitha

Producent: MARBO SPORT
8 399,00 zł
Waga: 72kg
Kod QR:

Maszyna Smitha (suwnica) MF-U003 - Marbo Sport

Maszyna Smitha to niezastąpione urządzenie w każdej komercyjnej siłowni. Na tym urządzeniu
Twoi klienci będą mogli wykonać trening mięśni ramion, nóg, brzucha, pleców oraz klatki
piersiowej przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa ćwiczącego. Dzięki dwóm stabilnym
prowadnicom urządzenie pracuje płynnie i cicho nawet przy maksymalnym obciążeniu. Na
spodzie prętów prowadzących znajdują się grube, gumowe odbojniki, które zabezpieczają
suwadło oraz ramę urządzenia przed uszkodzeniem w przypadku puszczenia sztangi bez jej
zablokowania. Hakownica maszyny została wypalona z blachy o grubości 5 mm oraz wyposażona
w trzynaście haków asekuracyjnych. Taki zakres asekuracji umożliwia pełen zakres ruchu
podczas ćwiczeń, dzięki czemu trening jest maksymalnie wydajny.

Linia Free Weight - siłownia na wolny ciężar. Seria Marbo Free Weight to sprzęt komercyjny na
wolny ciężar, przeznaczony dla profesjonalnych kulturystów ceniących wygodę oraz pewność
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wykonywanych ćwiczeń. Urządzenia z tej serii cechuje konstrucja na bazie wytrzymałych profili
100 x 50 mm i 100 x 40 mm o grubości ścianki 3 mm. W design każdej konstrukcji zostały
wkomponowane przyjemne dla oka krzywe, które w połączeniu z zaokrągloną obudową tapicerki,
czynią wygląd urządzeń serii Free Weight atrakcyjnym i nowoczesnym. Ten sprzęt będzie ozdobą
każdej profesjonalnej siłowni!

Specyfikacja:

Wysokość: 213 cm
Szerokość: 226 cm
Długość: 141 cm
Waga: 226 kg
Maksymalne obciążenie: 400 kg
Miejsce na obciążenie: średnica 50 mm ; 2 x 34 cm
Zajmowana powierzchnia: 3,19 m2
Profil konstrukcyjny: 100 x 50 x 3 mm
Rodzaj obciążenia: na wolny ciężar
Kolor tapicerki: czarny
Kolor ramy: antracyt metalic

Ćwiczenia:

Wyciskanie sztangi na maszynie Smitha w wąskim chwycie
Wyciskanie sztangi na maszynie Smitha w szerokim chwycie
Wspięcia na palce na maszynie Smitha
Wyciskanie sztangi leżąc w chwycie szerokim
Wyciskanie sztangi siedząc w chwycie wąskim
Wyciskanie sztangi siedząc w chwycie szerokim

Dodatkowe informacje:

Towar na zamówienie - przed zakupem prosimy o kontakt
Koszt transportu i montażu ustalamy indywidualnie
Gwarancja komercyjna 24 miesiące

Nie znalazłeś produktu który Cię interesuje ?
Skontaktuj się z nami tel. 32-270-77-22 - postaramy się rozwiązać ten problem
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