
Crosstrainer Kettler Skylon 3 

Crosstrainer Kettler Skylon 3 er til den kræsne bruger der kun vil have det nyeste og bedste til private. Denne yderst 

effektive måde at træne alle de store muskelgrupper i kroppen på, kombineret med den mest skånsomme måde at bruge 

sine led, gør Crosstrainer Skylon 3 til et rigtigt godt valg. Crosstrainer Kettler Skylon 3 er foldbar. 

Tysk produceret. 

Med en Kettler Skylon 3 Crosstrainer, får du et stort svinghjul på 20 kg. samt magnetisk bremsesystem (Motorstyret) 

med disse to effekter får man et meget fornemt tråd, som er vigtigt for at få en sjov træning 

model 2014 

Crosstrainer Kettler Skylon 3 

Pulsmåling: Håndpuls, medfølgende øre-clps eller brystbælte (tilkøb). 

POLAR-kompatibel. 

Modstand: Magnetisk (motorstyret). 

Modstands styring: 15 niveauer, computerstyret. 

Svingmasse: 20 kg. 

Strømforsyning: 230 Volt. 

Mål: 201x68x170 (LxBxH) 

Afstand mellem trædeflader: 21,5 cm. 

Skridtlængde: 50 cm. 



Ellipsehojde: 18 cm. 

Max. brugervægt: 150 kg. 

Trædeflader: Faste. 

LCD-skærm, bagbelyst. 

Grafisk visning af belastningsprofil og HeartRateLight. 

Permanent visning af 8 funktioner. 

8 træningsprogrammer, inkl. 1 pulsstyret 

2 års garanti 

Varenr: 7385-01 
(Pris før 10.999,00) 

v/1 Stk 10.295,00 
inkl. moms + 69,- i fragt 



Kettler multimaskine Kinetic F5 



kettler multimaskine Kinetic F5 er en lækker kompakt station hvor der er mulighed for at træne alle muskelgrupper, træk, 

pres og frie kabler. kettler Multimaskine Kinetic F5 har modtaget den eftertragtede Plus X award for høj kvalitet. 

model 2014 

Ekstra tilbehør: Stander til greb kan købes på varenr. 7349-01 

Ekstra tilbehør +20kg vægte til Kettler F3/F5og F7 købes på varenr. 7443-01 

Kettler Multimakine Kinetic F5 

80 kg vægte. (kan opgraderes til 100 kg) 

Højdeindstilling af sæde. 

Stålwire ved træksystem. 

Max. vægt af bruger 150 kg. 

To frie kapler træning af diverse muskelgrupper. (skuldre, biceps, triceps, inderlår, balder mm.) 

Træk til nakke. 

Bænk pres. 

Indstillelig butterfly-station med excenter-teknik til jævn kraftforløb, kan omstilles til bænkpres. 

Rowing. 

Ben curl. 

Ben stræk 

Mål: længde 180 cm, bredde 136 cm, højde 215 cm. 

2 års garanti 

Varenr: 7441-03 
(Pris før 13.999,00) 

v/1 Stk 12.995,00 



Kettler Multimaskine Kinetic F7 

Kettler multimaskine Kinetic F7 - Den kompakte kraftstation, til alle muskelgrupper, på 4 m2. inkl. 2 frie kabler. kettler 

multimaskine Kinetic F7 har modtaget den eftertragtede Plus X award for høj kvalitet. 

NYHED model 2014 flot sort design. 

Øvelses serie med fotos, beskrivelse af øvelsen, samt indtegnet anatomi som markerer de trænene muskler. Serien 

består af ialt 23 øvelser. 

Ekstra tilbehør: Stander til greb kan købes på varenr. 7349-01 

Ekstra tilbehør +20kg vægte til Kettler F3/F5og F7 købes på varenr. 7443-01 

Kettler multimaskine Kinetic F7 - Den kompakte kraftstation, til alle muskelgrupper, på 4 m2  

80kg vægtmagasin, 5-80kg variabel vægtbelastning (kan udvides til 100kg) 

2 frie kabler med hver 40 kg (sikre træning af alle kroppens muskler) 

Indstillelig butterfly-station med excenter-teknik til jævn kraftforløb, kan omstilles til bænkpres. 

Pladsbesparende, længdeindstillelig benpres. Vægtbelastning fra 8-160kg Mulighed for dipøvelser og intensiv 

mavetræning (benløft). 

Træktov - specielle stålvire med slidstærk kappe 



Indstillelig bencurl / benstrækker med excenterteknik og holdegreb 

latissimus-træktårn. Inklusive benpres 

Træksystem nederst med trædeflader 

Korrekt træktovspænding via teleskop-spænde (mønsterbeskyttet) 

Polstret sæde og ryglæn på studioniveau! 

indstilleligt sæde 

inkl. træningstilbehør: fodstrop 

maks. belastning 150 kg brugervægt 

Mål: (L)200 x (B)200 x (H)215cm 

2 års garanti! 

Varen r: 7442-03 
(Pris før 17.999,00) 

v/1 Stk 16.995,00 
inkl. moms + 69,- i fragt 
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