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SPORTS ART T645L

צג מתקדם 

מסלול ריצה מקצועי מבית ספורטס ארט.
מנוע חדשני 4 כ"ס AC SERVO המתקדם בעולם. 

מהירות 0.2-20 קמ"ש.
משטח ריצה גמיש במיוחד 30% בלימה יותר מכל מכשיר אחר.

 .ENERGY SMART היחידי בעל מנגנון כיבוי עצמי לצורך שמירה על איכות הסביבה
מד דופק מובנה בידיות המכשיר.

מקלט למד דופק אלחוטי (לא כולל רצועת משדר).
משטח ריצה גדול במיוחד רוחב 56 ס"מ אורך 155 ס"מ.

חיבור USB ו-CSAFE המאפשר גם הטענת מכשירים סולולריים.
פטנט יחודי: שימון עצמי עם מיכל פנימי המשמן לפי הצורך ע"י חיישן אלקטרוני.

שיפוע חשמלי עד 15%.
עשרות תוכניות מחשב הכוללות דופק מטרה, שריפת שומנים וסיבולת לב ריאה, 

עם לחצנים מהירים על צג המכשיר.
אפשרות לשליטה מהמכשיר על מדיה חיצונית (TV) הכוללת חיבור לאוזניות חיצוניות.

צג  LEDצ3 צבעים עם אופציה לצג 15 אינץ' טאץ' בתוספת תשלום.
תצוגת נתוני מהירות, מרחק, זמן, שיפוע, דופק ושריפת קלוריות.

.Full Commercial הליכון רב עוצמה מתאים לחדרי כושר מקצועיים ביותר
מבנה מאסיבי במיוחד בעל עיצוב איטלקי יחודי.

משקל מתאמן מקסימלי: 205 ק"ג.
פין ביטחון לעצירת חירום.

מידות: אורך 212 ס"מ, רוחב  98 ס"מ,
גובה 144 ס"מ.

אופציה לרכישה
"TV בנפרד  "סטנד ל

טכנולוגיה לשמירה על הסביבה

אופציה לרכישה בנפרד
ידיות ארוכות 56x153

205 Kg

0.2-20

AC מנוע AC
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מהירות עד 20 קמ"ש

משטח ריצה 55x153 ס"מ

שיפוע חשמלי

משקל משתמש עד 180 ק"ג    

מקלט למד דופק אלחוטי      

Kg

15%

מסלול ריצה מקצועי לחדרי כושר
מסלול ריצה לחדרי כושר עם מנוע       3 כ"ס. 

מהירות מקסימלית 20 קמ"ש.
10 תוכניות ממוחשבות הכוללות תוכניות שיפועים ומהירויות.

. HRC 2 תוכניות בקרת דופק
מאוורר מובנה על הצג לקירור המשתמש בזמן האימון.

משטח ריצה ענק באורך 153 ס"מ ורוחב 55 ס"מ.
 .INVERTER מנוע       3 כ"ס שקט ורב עוצמה בטכנולוגית

פרופיל נמוך ליציבות מקסימלית.
מערכת בולמי זעזועים לכל אורך המסילה.

שיפוע חשמלי קדמי עד 15%.
מערכת מירכוז אוטומטי למסילה.

מד דופק מובנה בידיות המכשיר.
מקלט למד דופק אלחוטי (לא כולל רצועת משדר).

לחצני "קיצור דרך" להגעה ישירה למהירויות ושיפועים מובנים.
מערכת בקרת דופק HRC השומרת שדופק המתאמן ישאר בטווח הרצוי.

צג מואר ומשוכלל הכולל 3 חלונות מוארים וגרף תוכניות מואר.
תצוגת נתוני מהירות, מרחק, זמן, שיפוע, דופק, שריפת קלוריות ואחוזי שומן.

הליכון רב עוצמה המתאים למשתמשים עד 180 ק"ג.
פין בטיחות לעצירת חירום ונעילה מפני ילדים.

מתאים לשימוש בחדרי כושר מקצועיים.
אישור מכון התקנים.

מידות: אורך 210 ס"מ, רוחב 88 ס"מ, גובה 143 ס"מ.
מסילה: אורך 153 ס"מ, רוחב 55 ס"מ.

  

AC

AC

מאוורר מובנה

AC מנוע AC
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+2 בולמי קונוס יחודיים.

נייד על 4 גלגלים

צג דיגיטלי משוכלל

4

YORK AC 2000

מתאים לחדרי כושר חצי מקצועיים

מסלול ריצה מתקפל לחדרי כושר חצי מקצועיים

מהירות עד 20 קמ"ש

משטח ריצה 55x140 ס"מ

שיפוע חשמלי

משקל משתמש עד 160 ק"ג     Kg

רמקולים מובנים

מקלט למד דופק אלחוטי      

AC מנוע AC

15%

מאוורר מובנה
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YORK AC SOLE
 .INVERTER שקט ורב עוצמה בטכנולוגיית AC מנוע

מהירות מקסימלית 20 קמ"ש.
10 תוכניות אימון (5 מובנות, 2 אישיות, 2 תוכניות בקרת דופק, 1 ידנית).

שיפוע חשמלי קדמי עד 15%.
משטח ריצה ענק באורך 153 ס"מ ורוחב 56 ס"מ.

מסילת גומי מקצועית בעובי 1.8 מ"מ.  
CUSHION FLEX מערכת בולמי זעזועים לכל אורך המסילה

מאוורר מובנה לקירור המשתמש בזמן האימון.
מד דופק מובנה בידיות המכשיר.

מקלט למד דופק אלחוטי.
רצועת משדר דופק אלחוטית לחזה.

צג LCD משוכלל עם חלון תצוגה ענק 19 ס"מ.
לחצני "קיצור דרך" למהירויות ושיפועים מובנים.

תצוגת נתוני מהירות, מרחק, זמן, שיפוע, דופק, שריפת קלוריות ואחוזי שומן.
חיבור MP3, רמקולים מובנים הכוללים ערכת חיבור לסמארטפונים.

חיבור Bluetooth לתמיכה באפליקציות כושר.
מתקן מובנה להנחת אביזרים (סמארטפון, בקבוק, מגבת וכדומה) 

מתקפל בקלות ונייד על 4 גלגלים.
מנגון SOFT-DROP לנחיתה רכה של המשטח בעת פתיחת המכשיר.

פין בטיחות לעצירת חירום ונעילה מפני ילדים.
הליכון מסיבי המתאים למשתמשים עד 150 ק"ג.

מתאים לשימוש בחדרי כושר חצי מקצועיים.
אישור מכון התקנים.

משקל: 131 ק"ג.
מידות: פתוח - אורך 209 ס"מ, רוחב 94 ס"מ, גובה 146 ס"מ.

מקופל - אורך 113 ס"מ, רוחב 94 ס"מ, גובה 184 ס"מ.

  

מהירות עד 20 קמ"ש

משטח ריצה 56x153 ס"מ

שיפוע חשמלי

משקל משתמש עד 150 ק"ג     Kg

מאוורר מובנה

%

מתאים לחדרי כושר חצי מקצועיים

מסלול ריצה חצי מקצועי

נייד על 4 גלגלים

AC מנוע AC

לתמיכה באפלקצית כושר

צג דיגיטלי משוכלל

Bluetooth

אפלקציות הנתמכות:
SOLE FITRESS APP

FIT BIT
I HEULTH

RECORD
MAP MY FITNESS

MY FITNESS PAL

היצרן רשאי לשנות את
מגוון האפלקציות בכל עת



מנוע שקט ורב עוצמה 8.5 כ"ס בשיא, עם קירור אוויר.
מהירות: 0-18 קמ"ש.

שיפוע חשמלי קדמי עד 15%.
מסילת ריצה ענקית באורך 140 ס"מ וברוחב 53 ס"מ בעלת מנגנון מירכוז אוטומטי.

6 בולמי זעזועים אלסטיים לכל אורך המסילה + 2 בולמי קונוס מהפכניים.
צג LCD מואר, ענק ומשוכלל, המציע ממשק ידידותי לכל משתמש.

תצוגת נתוני מהירות, זמן, מרחק, קלוריות, שיפוע ודופק.
לחצני קיצור דרך למהירויות ושיפועים מובנים.

חיבור MP3, רמקולים מובנים הכוללים ערכת חיבור לסמארטפונים.
מאוורר מובנה בצג המכשיר.

הצג כולל קטע ייעודי מופרד וברור לכל אחד מנתוני האימון להקלה על המשתמש בזמן האימון.
מגוון ענק של תוכניות אימון - 34 תוכניות ממוחשבות להתאמה מרבית לכל סוגי ומטרות המתאמנים.

24 תוכניות קבועות מוצגות בצורה גרפית משני צדי הצג.
3 תוכניות בקרת דופק - המוגדרות ע"י המשתמש.

3 תוכנית מטרה המוגדרות ע"י המשתמש.
3 תוכניות שגרה אישיות המוגדרות לפי פרופיל המשתמש וצרכיו.

1 תוכנית ידנית .
מד אחוזי שומן BODY FAT ייחודי להערכת נתוני שומן גוף. 

חיישני דופק בידיות המכשיר.
לחצני שינוי מהירות ושיפוע בידיות המכשיר.

מנגנון SOFT-DROP לריכוך נחיתת המשקל בעת פתיחת הקיפול.
פין בטיחות לעצירת חירום ונעילה מפני ילדים.

מתקנים מובנים להנחת בקבוק, סמארטפון, שלט, ספר וכו'...
שילדה מסיבית ועיצוב מודרני.

משקל משתמש מרבי: 150 ק"ג.
קיפול קל ומהיר.

ניוד קל על 4 גלגלים.
אישור מכון התקנים.

אחריות לשימוש ביתי בלבד.
אחריות: שנה למכשיר, 10 שנים אחריות למנוע.

מידות: פתוח - אורך 189 ס"מ, רוחב 91 ס"מ, גובה 145 ס"מ.
מקופל - אורך 125 ס"מ, רוחב 91 ס"מ, גובה 166 ס"מ.

6

שנים

YORK ULTRA PLUS

מהירות עד 18 קמ"ש

משטח ריצה 53x140 ס"מ

שיפוע חשמלי

משקל משתמש עד 150 ק"ג    

רמקולים מובנים

Kg

15%

מאוורר מובנה

בולמי זעזועים אלסטי מרכזי



 YORK JUMBO
מהירות: 0-18 קמ"ש.

מנוע שקט ורב עוצמה 7.5 כ"ס בשיא עם קירור אוויר.
מסילת ריצה ענקית באורך 142 ס"מ וברוחב 55 ס"מ בעלת מנגנון מירכוז אוטומטי.

4 בולמי זעזועים אלסטיים בעלי דרגות בלימה שונות לכל אורך המסילה + 2 בולמי קונוס יחודיים עם מערכת שיכוך זעזועים בקדמת המכשיר.
שיפוע חשמלי קדמי עד 15% עם תצוגה של דרגות השיפוע.

משטח ריצה נמוך הנותן יציבות מירבית למתאמן בכל המהירויות.
מערכת לחצני מהירות ולחצני שיפוע בידיות המכשיר.

חלון מרכזי גדול לגרף התוכניות הכולל מסלול מוטיבציה (גרף מהירות וגרף שיפוע לכל תוכנית).
מד דופק מובנה בידיות המכשיר וטבלת תחומי דופק על הלוח.

מקלט מובנה למד דופק אלחוטי (לא כולל רצועת המשדר).
צג משוכלל הכולל חלון ענק בעל תאורת רקע כחולה ו-3 חלונות פנימיים.

12 תוכניות אימון ממוחשבות שמירה ואפשרות להכנסת נתוני משקל,
מין וגובה המתאמן + 3 תוכניות לתכנות עצמי.

הצג כולל 8 לחצני קיצור דרך למהירויות מובנות ו-7 לשיפועים מובנים.  
תצוגה של כל נתוני מהירות, מרחק, זמן, קלוריות, שיפוע ודופק.
2 רמקולים מובנים הכוללים חיבור מהיר לכל סוגי הסמרטפונים.

כן קריאה ומקומות להנחת סמארטפון, שלט ובקבוק. 
פין ביטחון לעצירת חירום ונעילה מפני ילדים.

שילדה מסיבית ועיצוב מהודר.   
מתאים למשתמשים עד 150 ק"ג.

מתקפל בקלות עם בוכנה דו-כיוונית.
מנגנון SOFT-DROP לריכוך נחיתת המשטח בעת פתיחת הקיפול.

4 גלגלים לניוד קל. 
אישור מכון התקנים.

אחריות לשימוש ביתי בלבד.
אחריות: שנה למכשיר, 10 שנים אחריות למנוע.

מידות: פתוח:  אורך 190 ס"מ, רוחב 93 ס"מ.
מקופל:  אורך 98 ס"מ, רוחב 93 ס"מ. 
מסילה: אורך 142 ס"מ, רוחב 55 ס"מ

מהירות עד 18 קמ"ש

משטח ריצה 55x142 ס"מ

שיפוע חשמלי

משקל משתמש עד 150 ק"ג    

רמקולים מובנים

מקלט למד דופק

Kg

%

 

7

שנים



8

שנים

מהירות עד 18 קמ"ש

משטח ריצה 51x140 ס"מ

שיפוע חשמלי

משקל משתמש עד 140 ק"ג    

רמקולים מובנים

Kg

15%

YORK RECORD PRO
מנוע שקט ורב עוצמה 7.5 כ"ס בשיא עם קירור אוויר.

מהירות: 0-18 קמ"ש.
שיפוע חשמלי קדמי עד 15%.

מסילת ריצה ענקית באורך 140 ס"מ וברוחב 51 ס"מ בעלת מנגנון מירכוז אוטומטי.
6 בולמי זעזועים אלסטיים לכל אורך המסילה + 2 בולמי קונוס מהפכניים.

צג LCD מואר, ענק ומשוכלל, המציע ממשק ידידותי לכל משתמש.
מאוורר מובנה על הצג לקירור המתאמן בזמן האימון.

תצוגת נתוני מהירות, זמן, מרחק, קלוריות, שיפוע ודופק.
הצג כולל קטע ייעודי מופרד וברור לכל אחד מנתוני האימון להקלה על המשתמש בזמן האימון.

חיבורי USB ו- MP3 מובנים.
רמקולים מובנים הכוללים ערכת חיבור לסמארטפונים.

מגוון ענק של תוכניות אימון - 40 תוכניות ממוחשבות להתאמה מרבית לכל סוגי ומטרות המתאמנים:
36 תוכניות קבועות מוצגות בצורה גרפית משני צדי הצג.

3 תוכניות שגרה אישיות המוגדרות לפי פרופיל המשתמש וצרכיו.
1 תוכנית ידנית.

מד אחוזי שומן BODY FAT ייחודי להערכת נתוני שומן גוף. 
חיישני דופק בידיות המכשיר.

לחצני שינוי מהירות ושיפוע בידיות המכשיר.
מנגנון SOFT-DROP לריכוך נחיתת המשקל בעת פתיחת הקיפול.

פין בטיחות לעצירת חירום ונעילה מפני ילדים.
 מתקנים צדדיים מובנים להנחת בקבוק, סמארטפון, שלט, ספר וכו'...

מדף מובנה על הצג להנחת טאבלט.
משקל משתמש מרבי: 140 ק"ג.

קיפול קל ומהיר.
ניוד קל על 4 גלגלים.
אישור מכון התקנים.

אחריות לשימוש ביתי בלבד.
אחריות: שנה למכשיר, 10 שנים אחריות למנוע.

מידות: פתוח - אורך 177 ס"מ, רוחב 87 ס"מ,
גובה 147 ס"מ.

מקופל - אורך 117 ס"מ, רוחב 87 ס"מ,
גובה 148 ס"מ.

מאוורר מובנה

בולמי זעזועים אלסטי מרכזי



 

9

מהירות עד 16 קמ"ש

משטח ריצה 51x142 ס"מ

שיפוע חשמלי

משקל משתמש עד 140 ק"ג    

שנים

צג דיגיטלי משוכלל

Kgנייד על גלגלים

15%



10

שנים

YORK GEL MERCURY PLUS
מנוע שקט ורב עוצמה 7.5 כ"ס בשיא עם קירור אוויר.

מהירות 0-18 קמ"ש.
שיפוע חשמלי עד 15%.

מסילת ריצה ענקית באורך 140 ס"מ וברוחב 52 ס"מ בעלת מנגנון מירכוז אוטומטי.
משטח ריצה נמוך - יציבות מרבית למתאמן בכל מהירות.

מערכת בולמי זעזועים לכל אורך המסילה + זוג בולמי GEL FLEX בצדי המסילה.
צג ''LCD 7 גדול, מואר ומשוכלל.

מאוורר מובנה על הצג לקירור המתאמן בזמן האימון.
תצוגת נתוני זמן, מהירות, קלוריות, מרחק ושיפוע/דופק.

מגוון ענק של 32 תוכניות אימון לכל מטרה (24 תוכניות מובנות, 3 תוכניות יעד,
4 תוכניות משתמש ותוכנית ידנית).

מד אחוזי שומן BODY FAT ייחודי להערכת נתוני שומן גוף.
לחצני קיצור דרך למהירויות מובנות, שיפועים מובנים ולחצני תפעול אודיו.

מתקנים מובנים להנחת סמארטפון, בקבוק, שלט, ספר ועוד...
שילדה מסיבית ועיצוב מהודר.

חיבורי USB ו- MP3 מובנים.
רמקולים מובנים הכוללים ערכת חיבור לסמארטפונים.

ניוד קל על 4 גלגלים.
קיפול קל ומהיר.

מנגנון SOFT-DROP לריכוך נחיתת המשטח בעת פתיחת הקיפול.
משקל משתמש מרבי: 140 ק"ג.

אחריות לשימוש ביתי בלבד.
אחריות: שנה למכשיר, 10 שנים למנוע.

באישור מכון התקנים.
מידות: פתוח - אורך 198 ס"מ, רוחב 79 ס"מ, גובה 133 ס"מ

מקופל - אורך 112 ס"מ, רוחב 79 ס"מ, גובה 167 ס"מ

מהירות עד 18 קמ"ש

משטח ריצה 52x140 ס"מ

שיפוע חשמלי

משקל משתמש עד 140 ק"ג    

רמקולים מובנים

Kg

15%

מאוורר מובנה

יחודי! בולמי זעזועים ג'ל

חיבור USB להטענה
USB



 

11

שנים

מהירות עד 18 קמ"ש

משטח ריצה 48x135 ס"מ

שיפוע חשמלי

משקל משתמש עד 140 ק"ג     Kg

15%

מאוורר מובנה
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מנוע שקט וחזק, 7.5 כ"ס בשיא, עם קירור אוויר ועם 10 שנות אחריות למנוע !
מהירות: 0-18 קמ"ש.

מסילת ריצה ענקית באורך 135 ס"מ וברוחב 48 ס"מ בעלת מנגנון מירכוז אוטומטי
8 בולמי זעזועים אלסטיים בעלי דרגות בלימה שונות לכל אורך המסילה

שיפוע חשמלי קדמי עד 15% עם תצוגה של דרגות השיפוע
משטח ריצה נמוך הנותן יציבות מירבית למתאמן בכל המהירויות

מערכת שיכוך זעזועיים קידמיים כפולה.
מערכת לחצני מהירות ולחצני שיפוע בידיות המכשיר

מד דופק מובנה בידיות המכשיר וטבלת תחומי דופק על הצג - לאימון יעיל ואיכותי
צג משוכלל הכולל חלון ענק בעל תאורת רקע כחולה ו-8 חלונות פנימיים

12 תוכניות אימון ממוחשבות ואפשרות להכנסת נתוני משקל, מין וגובה המתאמן
חלון אנימציה ייחודי להמחשת מהירות הריצה

חלון מרכזי גדול לגרף התוכניות הכולל מסלול מוטיבציה (גרף מהירות וגרף שיפוע לכל תוכנית)
הצג כולל 12 לחצני קיצור דרך למהירויות מובנות ולשיפועים מובנים  

תצוגה של כל נתוני מהירות, מרחק, זמן, קלוריות, שיפוע ודופק
מאוורר מובנה במרכז הצג

 מתקן קריאה ומקומות להנחת סמארטפון, שלט ובקבוק 
פין ביטחון לעצירת חירום ונעילה מפני ילדים

שילדה מסיבית ועיצוב מהודר   
מתאים למשתמשים עד 140 ק"ג

מתקפל בקלות עם בוכנה דו-כיוונית
מנגנון SOFT-DROP לריכוך נחיתת המשטח בעת פתיחת הקיפול

 נייד על 4 גלגלים
אישור מכון התקנים.

אחריות לשימוש ביתי בלבד.
אחריות: שנה למכשיר, 10 שנים למנוע.

מידות: פתוח - אורך 185 ס"מ, רוחב 80 ס"מ, גובה 135 ס"מ
מקופל - אורך 108 ס"מ, רוחב 80 ס"מ,

גובה 157 ס"מ

YORK MATADOR

מהירות עד 18 קמ"ש

משטח ריצה 48x135 ס"מ

שיפוע חשמלי

משקל משתמש עד 140 ק"ג     Kg

15%

מאוורר מובנה

שנים
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מסלול ריצה מתקפל עם תוכניות ובקרת דופק.
מהירות 0-16 קמ"ש.  

מנוע שקט 7 כ"ס בשיא עם קירור אוויר. 
משטח ריצה גדול (137x47 ס"מ) עם מנגנון מרכוז אוטומטי למסילה. 

מערכת בולמי זעזועים אקטיביים לכל אורך המסילה עם מערכת שיכוך קדמי בקידמת המכשיר.
שיפוע חשמלי קדמי.

צג LCD דיגיטלי משוכלל עם מסלול מוטיבציה 400 מ'. 
שני מתקנים להנחת טלפון ושלט.

ידית אחיזה ארגונומית למתאמנים בשיפוע גבוה.
כולל 36 תוכניות אימון מקצועיות לשיפור הכושר והפחתת משקל

הכוללת זויות ומהירויות תוכניות לתכנית אישי. 
הצג כולל 4 לחצני קיצור דרך למהירות + 4 לחצני קיצור דרך לשיפוע. 

תצוגת נתוני מהירות, מרחק, זמן, שיפוע, דופק ושריפת קלוריות.
מדף להנחת ספר או טבלט.

פין ביטחון לעצירת חרום ונעילה מפני ילדים. 
מנגנון Soft-Drop לנחיתה רכה של המשטח בעת פתיחת

הקיפול שילדה מסיבית, עיצוב חדשני וגימור בצבע מטאלי.
משקל משתמש עד 130 ק"ג. 

מתקפל בקלות וכולל מערכת של 4 גלגלים לניוד קל. 
אישור מכון התקנים.

אחריות לשימוש ביתי בלבד. 
אחריות: שנה למכשיר, 10 שנים למנוע.

מידות: פתוח:  אורך 179 ס"מ, רוחב 83 ס"מ, גובה 140 ס"מ.
מקופל: אורך 115 ס"מ,  רוחב 83 ס"מ , גובה 147 ס"מ

מסילה: אורך 137 ס"מ, רוחב 47 ס"מ

YORK UNIVERSE

מהירות עד 16 קמ"ש

משטח ריצה 47x137 ס"מ

שיפוע חשמלי

נייד על 4 גלגלים

משקל משתמש עד 130 ק"ג     Kg

15%

צג דיגיטלי משוכלל
שנים



מנוע חזק 7 כ"ס בשיא עם 10 שנות אחריות למנוע!
מהירות מקסימלית 18 קמ"ש.

מסילת ריצה גדולה באורך 130 ס"מ ורוחב 46 ס"מ עם מירכוז אוטומטי.
מערכת בולמי זעזועים אקטיביים לכל אורך המסילה.

שיפוע חשמלי קדמי עד 15%.
לחצני מהירות ושיפוע בידיות.

חיישני דופק מובנים בידיות המכשיר.
צג LCD משוכלל עם חלון ענק  בעל תאורה אחורית.

24 תוכניות מחשב + סקלת מהירות.
מערכת שיכוך זעזועיים קידמיים כפולה.

לחצני מהירות מובנים (ניתנים לתיכנות) + שיפועים מובנים בצג.
תצוגת מהירות, מרחק, זמן, קלוריות, שיפוע,דופק ותוכניות.

פין ביטחון לעצירת חירום.
מנגנון SOFT-DROP לנחיתה רכה של המשטח.

שילדה מסיבית.
מתקפל בקלות ונייד על 4 גלגלים.

אחריות לשימוש ביתי בלבד.
אחריות: שנה למכשיר, 10 שנים למנוע. 

אישור מכון התקנים.
משקל משתמש מקסימלי: 125 ק"ג.

מידות: פתוח : אורך 178 ס"מ, רוחב 78 ס"מ, גובה 140 ס"מ.
מקופל: אורך 88 ס"מ, רוחב 78 ס"מ, גובה 160 ס"מ.

14

שנים

YORK MALIBU

מהירות עד 18 קמ"ש

משטח ריצה 46x130 ס"מ

שיפוע חשמלי

משקל משתמש עד 125 ק"ג     Kg

15%
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YORK GEL PLATINUM

שנים מהירות עד 16 קמ"ש

משטח ריצה 46x135 ס"מ

שיפוע חשמלי

משקל משתמש עד 120 ק"ג     Kg

%

 חיבור USB להטענה
USB

מהירות 0-16 קמ"ש.
שיפוע חשמלי עד 15% עם תצוגת זוויות השיפוע.

.AUX וחיבור USB גדול ומואר עם שקע  LCD 7" צג
22 תוכניות (15 מובנות, 3 יעדי אימון, 2 דופק, 1 שומן גוף, 3 מנואל) לשיפור הכושר וההרזיה.

מסילה באורך 135 ס"מ וברוחב 46 ס"מ כולל מנגנון מירכוז אוטומטי.
מערכת משולבת של בולמי זעזועים ובולמי ג'ל לכל אורך המסילה.

מנוע שקט וחזק עם קירור אוויר!
משטח ריצה נמוך - יציבות מרבית למתאמן בכל מהירות.

לחצני שינוי מהירות ושינוי שיפוע בידיות המכשיר.
חיישני דופק בידיות המכשיר.

תצוגת נתוני מהירות, מרחק, שיפוע, זמן, שריפת קלוריות, דופק ואחוזי שומן.
הצג כולל לחצני קיצור דרך למהירויות מובנות, שיפועים מובנים ולחצני תפעול אודיו.  

מדף להנחת ספר או טבלט
פין ביטחון לעצירת חירום ונעילה מפני ילדים.

שילדה מסיבית ועיצוב מהודר.
מתאים למשתמשים עד 120 ק"ג.

4 גלגלים לניוד קל.
מתקפל בקלות בעזרת בוכנה דו כיוונית.

מנגנון SOFT-DROP לריכוך נחיתת המשטח בעת פתיחת הקיפול.
באישור מכון התקנים.

אחריות לשימוש ביתי בלבד.
אחריות: שנה למכשיר, 5 שנים למנוע.

מידות: פתוח: אורך 188 ס"מ, רוחב 76 ס"מ, גובה 140 ס"מ. 
מקופל: אורך 102 ס"מ, רוחב 76 ס"מ, גובה 165 ס"מ.

מסילה: אורך 135 ס"מ, רוחב 46 ס"מ

יחודי! בולמי זעזועים ג'ל
נייד על 4 גלגליםצג דיגיטלי משוכלל ענק
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YORK EDISON

מהירות עד 16 קמ"ש

משטח ריצה 46x126 ס"מ

שיפוע חשמלי

משקל משתמש עד 120 ק"ג     Kg

%

שנים

2

5
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יחודי! בולמי זעזועים ג'ל

YORK BLAZER PLUS

שנים

 

YORK GEL TARGET
מהירות 0-16 קמ"ש.
שיפוע מכני 3 מצבים.

.AUX וחיבור USB גדול ומואר עם שקע  LCD 7"  צג
22 תוכניות (15 מובנות, 3 יעדי אימון, 2 דופק, 1 שומן גוף, 3 מנואל) לשיפור הכושר וההרזיה.

מסילה באורך 130 ס"מ וברוחב 46 ס"מ כולל מנגנון מירכוז אוטומטי.
מערכת משולבת של בולמי זעזועים ובולמי ג'ל לכל אורך המסילה.

4 גלגלים לניוד קל.
מנוע שקט וחזק עם קירור אוויר!

משטח ריצה נמוך - יציבות מרבית למתאמן בכל מהירות.
לחצני שינוי מהירות בידיות המכשיר.

חיישני דופק בידיות המכשיר.
תצוגת נתוני מהירות, מרחק, זמן, שריפת קלוריות, דופק ואחוזי שומן.
הצג כולל לחצני קיצור דרך למהירויות מובנות ולחצני תפעול אודיו.  

מדף להנחת ספר או טבלט
פין ביטחון לעצירת חירום ונעילה מפני ילדים.

שילדה מסיבית ועיצוב מהודר.
מתאים למשתמשים עד 115 ק"ג.

מתקפל בקלות בעזרת בוכנה דו כיוונית.
מנגנון SOFT-DROP לריכוך נחיתת המשטח בעת פתיחת הקיפול.

באישור מכון התקנים.
אחריות לשימוש ביתי בלבד.

אחריות: שנה למכשיר, 5 שנים למנוע.
מידות: פתוח: אורך 188 ס"מ, רוחב 76 ס"מ, גובה 140 ס"מ. 

מקופל: אורך 102 ס"מ, רוחב 76 ס"מ, גובה 165 ס"מ.
מסילה: אורך 135 ס"מ, רוחב 46 ס"מ.

שנים
מהירות עד 16 קמ"ש

משטח ריצה 46x135 ס"מ

שיפוע מכני

משקל משתמש עד 115 ק"ג     Kg

%

חיבור USB להטענה
USB

מהירות עד 16 קמ"ש

משטח ריצה 46x126 ס"מ

שיפוע מכני

משקל משתמש עד 130 ק"ג     Kg

%
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YORK GEL MASTER
מהירות 0-13 קמ"ש.

שיפוע מכני: 3 מצבים.
.USB גדול ומואר עם שקע  LCD 5"  צג

חיבור AUX לטלפון.
22 תוכניות (12 מובנות, 3 אישיות, 3 יעדי אימון, 2 דופק, 1 שומן גוף, 1 מנואל).

מסילה באורך 130 ס"מ וברוחב 46 ס"מ כולל מנגנון מירכוז אוטומטי.
בולמי זעזועים לכל אורך המסילה + זוג בולמי ג'ל בצידי המסילה.

מנוע שקט וחזק עם קירור אוויר!
משטח ריצה נמוך - יציבות מרבית למתאמן בכל מהירות.

לחצני שינוי מהירות בידיות המכשיר.
חיישני דופק בידיות המכשיר.

תצוגת נתוני מהירות, מרחק, זמן, שריפת קלוריות, דופק ואחוזי שומן.
הצג כולל לחצני קיצור דרך למהירויות מובנות ולחצני תפעול אודיו.  

מדף להנחת ספר או טבלט
פין ביטחון לעצירת חירום ונעילה מפני ילדים.

שילדה מסיבית ועיצוב מהודר.
4 גלגלים לניוד קל.

מתאים למשתמשים עד 110 ק"ג.
מתקפל בקלות בעזרת בוכנה דו כיוונית.

מנגנון SOFT-DROP לריכוך נחיתת המשטח בעת פתיחת הקיפול.
באישור מכון התקנים.

אחריות לשימוש ביתי בלבד. 
אחריות: שנה למכשיר, 3 שנים למנוע.

מידות: פתוח - אורך 181 ס"מ, רוחב 75 ס"מ. 
מקופל - אורך 104 ס"מ, רוחב 75 ס"מ.
מסילה - אורך 130 ס"מ, רוחב 46 ס"מ.

YORK GEL RUNNER

3שנים מהירות עד 13 קמ"ש

משטח ריצה 46x130 ס"מ

שיפוע מכני

משקל משתמש עד 110 ק"ג     Kg

%

חיבור USB להטענה
USB

מהירות עד 13 קמ"ש

משטח ריצה 46x130 ס"מ

שיפוע חשמלי

משקל משתמש עד 110 ק"ג     Kg

%

חיבור USB להטענה 
USB

3שנים

יחודי! בולמי זעזועים ג'ל
יחודי! בולמי זעזועים ג'ל

שיפוע חשמלי 15% עם תצוגת זווית השיפוע.
מהירות 0-13 קמ"ש.

.USB גדול ומואר עם שקע  LCD 5"  צג
חיבור AUX לטלפון.

22 תוכניות (12 מובנות, 3 אישיות, 3 יעדי אימון, 2 דופק, 1 שומן גוף, 1 מנואל).
מסילה באורך 130 ס"מ וברוחב 46 ס"מ כולל מנגנון מירכוז אוטומטי.

בולמי זעזועים לכל אורך המסילה + זוג בולמי ג'ל בצידי המסילה.
מנוע שקט וחזק עם קירור אוויר!

משטח ריצה נמוך - יציבות מרבית למתאמן בכל מהירות.
לחצני שינוי מהירות ושינוי שיפוע בידיות המכשיר.

חיישני דופק בידיות המכשיר.
תצוגת נתוני מהירות, מרחק, שיפוע, זמן, שריפת קלוריות, דופק ואחוזי שומן.

הצג כולל לחצני קיצור דרך למהירויות מובנות, שיפועים מובנים ולחצני תפעול אודיו.  
מדף להנחת ספר או טבלט.

פין ביטחון לעצירת חירום ונעילה מפני ילדים.
שילדה מסיבית ועיצוב מהודר.

מנגנון SOFT-DROP לריכוך נחיתת המשטח בעת פתיחת הקיפול.
4 גלגלים לניוד קל.

מתאים למשתמשים עד 110 ק"ג.
מתקפל בקלות בעזרת בוכנה דו כיוונית.

באישור מכון התקנים.
אחריות לשימוש ביתי בלבד.

אחריות: שנה למכשיר, 3 שנים למנוע.
מידות: פתוח - אורך 181 ס"מ, רוחב 75 ס"מ. 

מקופל - אורך 104 ס"מ, רוחב 75 ס"מ.

מסילה - אורך 130 ס"מ, רוחב 46 ס"מ.
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 YORK APOLLO
מהירות 0-16 קמ"ש.

מנוע שקט ורב עוצמה עם קירור אוויר !
מסילת ריצה באורך 129 ס"מ וברוחב 44 ס"מ בעלת מנגנון מירכוז אוטומטי.

בולמי זעזועים לכל אורך המסילה + זוג בולמים אלסטיים מקצועיים לצידי המסילה.
מערכת לשיכוך זעזועים בקדמת המכשיר.

שיפוע חשמלי קדמי עד 15% עם תצוגה של דרגות השיפוע.
משטח ריצה נמוך הנותן יציבות מירבית למתאמן בכל המהירויות.

מערכת לחצני מהירות ולחצני שיפוע לצידי המכשיר.
צג LCD גדול עם תאורה כחולה, תצוגת מהירות, מרחק, זמן, שיפוע,

שריפת קלוריות, דופק ואחוזי שומן.
מד דופק מובנה בידית רוחבית המאפשרת גם אחיזה באימון עם זוית גבוהה.

36 תוכניות מקצועיות לשיפור הכושר להפחתת המשקל הכוללות זויות ומהירויות.
מתקן להנחת ספר או טאבלט.

הצג כולל 3 לחצני קיצור דרך למהירויות מובנות ו-3 לשיפועים מובנים.  
פין ביטחון לעצירת חירום ונעילה מפני ילדים.

שילדה מסיבית ועיצוב מהודר.   
מתאים למשתמשים עד 115 ק"ג.

מתקפל בקלות עם בוכנה דו-כיוונית.
מנגנון SOFT-DROP לריכוך נחיתת המשטח בעת פתיחת הקיפול.

מתקפל ונייד על גלגלים. 
אישור מכון התקנים.

אחריות לשימוש ביתי בלבד.
אחריות: שנה למכשיר, 5 שנים אחריות למנוע.

מידות: פתוח:  אורך 160 ס"מ, רוחב 75 ס"מ.
מקופל:  אורך 100 ס"מ, רוחב 75 ס"מ. 

מסילה: אורך 129 ס"מ, רוחב 44 ס"מ

מהירות עד 16 קמ"ש

משטח ריצה 44x129 ס"מ

שיפוע חשמלי

משקל משתמש עד 115 ק"ג     Kg

%

שנים
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שנים

מהירות עד 16 קמ"ש

משטח ריצה 42x121 ס"מ

שיפוע חשמלי

משקל משתמש עד 120 ק"ג     Kg

15%

72

120

72
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YORK SILVER PRO YORK EXCEL+
מנוע שקט וחזק 6 כ"ס בשיא בעל 3 שנות אחריות !

מהירות 0-13 קמ"ש                                                          
מסילה ריצה גדולה באורך 122 ס"מ וברוחב 42 ס"מ.

משטח ריצה גמיש במיוחד עם מנגנון מירכוז אוטומטי למסילה.   
8 בולמי זעזועים אקטיביים להגנה על הברכיים

שיפוע מכני.
פרופיל נמוך הנותן יציבות מקסימלית למתאמן

לחצני מהירות ולחצני הפעלה ועצירה בידיות המכשיר
מד דופק מובנה הכולל חיישנים בידיות המכשיר

מד אחוזי שומן
צג מואר עם תצוגת מהירות, מרחק, זמן, שריפת קלוריות, דופק ואחוזי שומן.

6 לחצני קיצור דרך למהירויות מובנות על הצג
12 תוכניות אימון מקצועיות לשיפור הכושר והפחתת משקל + תוכנית ידנית.

מתקני הנחת סמארטפון אלחוטי ושלט.
מפסק ביטחון לעצירת חירום 

מבנה מסיבי המבטיח עמידות לזמן רב.
מתאים למשתמשים עד 110 ק"ג

מנגנון Soft-Drop לנחיתה רכה של המשטח בעת פתיחת הקיפול
מתקפל ונייד על גלגלים. עיצוב חדשני ומהודר.   

אישור מכון התקנים.
אחריות לשימוש ביתי בלבד.

אחריות: שנה למכשיר 3 שנים למנוע.
מידות: פתוח: אורך 160 ס"מ, רוחב 70 ס"מ, גובה 123 ס"מ.

מקופל: אורך 88 ס"מ, רוחב 70 ס"מ, גובה 137 ס"מ.
מסילה: אורך 122 ס"מ, רוחב 42 ס"מ.

מהירות עד 13 קמ"ש

משטח ריצה 42x122 ס"מ

שיפוע מכני

משקל משתמש עד 110 ק"ג     Kg

%

3שנים
מהירות עד 13 קמ"ש

משטח ריצה 42x122 ס"מ

שיפוע מכני

משקל משתמש עד 110 ק"ג     Kg

%

מנוע שקט וחזק 6 כ"ס בשיא!
מהירות: 0-13 קמ"ש. 

מסילת ריצה גדולה באורך 122 ס"מ וברוחב 42 ס"מ.
משטח ריצה גמיש במיוחד עם מנגנון מירכוז אוטומטי למסילה.

8 בולמי זעזועים אקטיביים לאורך כל המסילה להגנה על הברכיים.
שיפוע מכני        .

פרופיל נמוך הנותן יציבות מקסימלית למתאמן.
לחצני מהירות ולחצני הפעלה ועצירה בידיות המכשיר.

מד דופק מובנה הכולל חיישנים בידיות המכשיר.
מד אחוזי שומן.

צג LCD מואר עם תצוגת מהירות, מרחק, זמן, שריפת קלוריות, דופק ואחוזי שומן.
8 לחצני קיצור דרך למהירויות מובנות על הצג.

12 תוכניות אימון מקצועיות לשיפור הכושר והפחתת משקל + תוכנית ידנית.
מתקנים מובנים להנחת סמארטפון, בקבוק ושלט.

עיצוב מודרני מהודר.
מפסק ביטחון לעצירת חירום.

מנגנון SOFT-DROP לנחיתה רכה של המשטח בעת פתיחת הקיפול.
זוג גלגלים בבסיס לניוד נוח וקל.

אישור מכון התקנים.
אחריות לשימוש ביתי בלבד.

אחריות: שנה למכשיר 3 שנים למנוע.
משקל משתמש מרבי: 110 ק"ג.

מידות: פתוח - אורך 160 ס"מ, רוחב 70 ס"מ, גובה 123 ס"מ
מקופל - אורך 88 ס"מ, רוחב 70 ס"מ, גובה 137 ס"מ

3שנים
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YORK EXPRESS PLUSYORK PATROL PRO
מנוע שקט וחזק 6.5 כ"ס בשיא.

שיפוע מכני 3 מצבים.

מהירות: 0-16 קמ"ש.
מסילת ריצה גדולה באורך 127 ס"מ וברוחב 40.5 ס"מ.

משטח ריצה גמיש במיוחד כולל 6 בולמי זעזועים להגנה על הברכיים.
פרופיל נמוך המעניק יציבות מקסימלית למתאמן.

צג LCD כולל נתוני זמן, מהירות, מרחק, שריפת קלוריות ודופק.
12 תוכניות אימון ממחושבות לשיפור הכושר והפחתת המשקל + תוכנית ידנית.

9 לחצני קיצור דרך למהירויות מובנות על הצג.
לחצני מהירות ולחצני הפעלה ועצירה בידיות המכשיר.

מד דופק מובנה הכולל חיישני מגע בידיות המכשיר.

מהירות עד 16 קמ"ש

משטח ריצה 40.5x127 ס"מ

שיפוע מכני

משקל משתמש עד 115 ק"ג    . Kg

%

מהירות עד 16 קמ"ש

משטח ריצה 40.5x127 ס"מ

שיפוע מכני

משקל משתמש עד 115 ק"ג    . Kg

%

מנוע שקט וחזק 6.5 כ"ס בשיא.
שיפוע מכני 3 מצבים.
מהירות: 0-16 קמ"ש.

מסילת ריצה גדולה באורך 127 ס"מ וברוחב 40.5 ס"מ.
משטח ריצה גמיש במיוחד כולל 6 בולמי זעזועים להגנה על הברכיים.

פרופיל נמוך המעניק יציבות מקסימלית למתאמן.
צג LCD כולל נתוני זמן, מהירות, מרחק, שריפת קלוריות ודופק.

12 תוכניות אימון ממחושבות לשיפור הכושר והפחתת המשקל + תוכנית ידנית.
9 לחצני קיצור דרך למהירויות מובנות על הצג.

לחצני מהירות ולחצני הפעלה ועצירה בידיות המכשיר.
מד דופק מובנה הכולל חיישני מגע בידיות המכשיר.

מדף מדיה מובנה בצג להנחת טאבלט/סמארטפון/ספר.
מתקנים מובנים להנחת בקבוק ושלט.

עיצוב קומפקטי ומודרני.
מפסק ביטחון לעצירות חירום.

מנגנון SOFT-DROP לנחיתה רכה של המשטח בעת פתיחת הקיפול.
זוג גלגלים בבסיס לניוד נוח וקל.

אישור מכון התקנים.
משקל משתמש מרבי: 115 ק"ג.

האחריות תקפה בשימוש ביתי בלבד.
אחריות: שנה למכשיר, 3 שנים למנוע.

מדף מדיה מובנה בצג להנחת טאבלט/סמארטפון/ספר.
מתקנים מובנים להנחת בקבוק ושלט.

עיצוב קומפקטי ומודרני.
מפסק ביטחון לעצירות חירום.

מנגנון SOFT-DROP לנחיתה רכה של המשטח בעת פתיחת הקיפול.
             זוג גלגלים בבסיס לניוד נוח וקל.

             אישור מכון התקנים.
             משקל משתמש מרבי: 115 ק"ג.

             האחריות תקפה בשימוש ביתי בלבד.
             אחריות: שנה למכשיר, 3 שנים למנוע.

3שנים3שנים



 . 

 OMEGA 7 YORK AUSTIN

מהירות עד 10 קמ"ש

משקל משתמש עד 100 ק"ג     Kg

מהירות: 0-10 קמ"ש.
מסך LED מואר עם תצוגת מהירות, מרחק, זמן, ושריפת קלוריות.

מסילה באורך 100 ס"מ וברוחב 40 ס"מ.
עיצוב מודרני ותפעול פשוט המתאים לכל משתמש.

מפסק ביטחון לעצירת חירום.
שטח רצפה מינימלי - נוח לאחסון.

גלגלים לניוד קל.
אישור מכון התקנים.

מיועד לשימוש ביתי בלבד.
אחריות:שנה.

משקל משתמש מרבי : 100 ק"ג.
מפסק אוטומטי לאחר 30 דקות אימון.

מידות: פתוח: אורך 130 ס"מ, רוחב 67 ס"מ, גובה 115 ס"מ.
מקופל: אורך 62 ס"מ, רוחב 72 ס"מ, גובה 128 ס"מ.

שנים

מסלול הליכה קומפקטי מתקפל בקלות מנוע שקט וחזק 6 כ"ס בשיא בעל 3 שנות אחריות!
מהירות: 0-12 קמ"ש                                                          

מסילה ריצה גדולה באורך 120 ס"מ וברוחב 40 ס"מ.
משטח ריצה גמיש במיוחד עם מנגנון מירכוז אוטומטי למסילה.  

בולמי זעזועים אקטיביים להגנה על הברכיים
פרופיל נמוך הנותן יציבות מקסימלית למתאמן

מד דופק מובנה הכולל חיישנים בידיות המכשיר.
צג מואר עם תצוגת מהירות, מרחק, זמן, שריפת קלוריות, דופק ואחוזי שומן.

3 לחצני קיצור דרך למהירויות מובנות על הצג.
12 תוכניות אימון מקצועיות לשיפור הכושר והפחתת משקל + תוכנית מנואל.

2 מתקנים להנחת טלפון אלחוטי ושלט.
מפסק ביטחון לעצירת חירום.

מנגנון Soft-Drop לנחיתה רכה של המשטח בעת פתיחת הקיפול.
מבנה מסיבי המבטיח עמידות לזמן רב.

מתאים למשתמשים עד 110 ק"ג.
מתקפל ונייד על גלגלים.

עיצוב חדיש ומהודר.  
אישור מכון התקנים.

אחריותלשימוש בלבד
אחריות: שנה למכשיר, 3 שנים למנוע,.

מידות: פתוח: אורך 152 ס"מ, רוחב 73 ס"מ, גובה 126 ס"מ.
מקופל: אורך 84 ס"מ, רוחב 73 ס"מ, גובה 143 ס"מ.

מסילה: אורך 120 ס"מ, רוחב 40 ס"מ.
מהירות עד 12 קמ"ש

משטח ריצה 40x120 ס"מ

שיפוע מכני

משקל משתמש עד 110 ק"ג     Kg

15%

3שנים

מתקפל בקלות

23

שנים
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SPIRIT E-GLIDE SPIRIT CE-800

פדלים מתכווננים
בזמן האימון

אליפטי ספיניניג מקצועי! אליפטי מקצועי לחדרי כושר מקצועיים

להיט
בארה"ב

גנרטור פנימי
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 SPIRIT XE795 
אליפטיקל מקצועי משוכלל עם שיפוע מתכוונן וגנרטור פנימי אליפטיקל מקצועי משוכלל עם גנרטור פנימי

דגם מסיבי ואיכותי המתאים לשימוש בחדרי כושר חצי מקצועיים או לשימוש ביתי.
מנגנון ייחודי - גנרטור פנימי המייצר כוח בעצמו ללא צורך בחיבור לחשמל.

מבנה מסיבי ויציב במיוחד בשילוב עיצוב חדשני ומהמם. 
גלגל תנופה כבד המאפשר עבודה מגנטית חלקה, רציפה, שקטה ומהנה.

אורך צעד ענק: 51 ס"מ.
שיפוע ידני 0-15%.

תנועה אליפטית מושלמת באמצעות מסילה כפולה - לשמירה
על הברכיים והקרסוליים.

פדלים ענקיים בעלי מבנה מיוחד המונע החלקה.
24 דרגות קושי לכל רמות המתאמנים.

לחצני קיצור דרך לדרגות קושי מובנות.
צג LCD משוכלל עם חלון תצוגה ענק ומואר.

תצוגת נתוני זמן, מהירות, מרחק, קלוריות, שיפוע, סל"ד ודופק.
מגוון ענק של תוכניות אימון - 18 תוכניות ממוחשבות להתאמה

מרבית לכל סוגי ומטרות המתאמנים:
12 תוכניות אימון מובנות קבועות.

4 תוכניות שגרה אישיות המוגדרות לפי פרופיל המתאמן וצרכיו.
1 תוכנית כושר - מבדק להערכת רמת הכושר של המשתמש.

1 תוכנית ידנית
מד RECOVERY למדידות התאוששות קצב הלב לאחר האימון.

מאוורר מובנה על הצג לקירור המתאמן.
חיבורי Bluetooth ו- MP3 מובנים.

מף    מובנה להנחת טאבלט/סמארטפון.
מתקן מובנה לבקבוק שתייה.

משקל משתמש מרבי: 150 ק"ג.
משקל המכשיר: 93 ק"ג

מידות: אורך 173 ס"מ, רוחב 73 ס"מ, גובה 164 ס"מ

דגם מסיבי ואיכותי המתאים לשימוש בחדרי כושר מקצועיים/חצי מקצועיים, מוסדות ובתי מלון או לשימוש ביתי.
מנגנון ייחודי - גנרטור פנימי המייצר כוח בעצמו ללא צורך בחיבור לחשמל.

מבנה מסיבי במיוחד המתאים גם לכבדי משקל - עד 180 ק"ג.
שילדת מסגרת פלדה ברמה מסחרית הבנויה כחתיכה מרותכת אחת מלפנים ומאחור כדי להוסיף יציבות ועמידות, תוך מינימום רעש.

גלגל תנופה כבד המאפשר עבודה מגנטית חלקה, רציפה, שקטה ומהנה.

YORK VIP-800
גנרטור פנימי

מתאים לחדרי כושר מקצועיים לייט

מתאים לחדרי כושר מקצועיים לייט

תנועה אליפטית מושלמת באמצעות מערכת מסילת אלומיניום וגלגלי
תנועה כפולים - לשמירה על הברכיים והקרסוליים.

אורך צעד ענק: 51 ס"מ.
פדלים ענקיים ומרופדים בעלי מבנה מיוחד נגד החלקה.

מרווח צר בין הפדלים על מנת להבטיח תנועת צעד אידיאלית ונוחה לכל מתאמן.
ידיות אחיזה ארגונומיות מרופדות ונוחות כולל חיישני דופק.

40 דרגות קושי לכל רמות המתאמנים.
צג LCD ענק 7.5 אינץ' עם חלון תצוגה מואר ואפשרות לכוונון זווית הצג.

תצוגת נתוני זמן, מהירות, מרחק, קלוריות, סיבובים, דופק, התנגדות, סורק ועוד...
מגוון רחב של 10 תוכניות אימון ממוחשבות להתאמה מרבית לכל סוגי ומטרות

המתאמנים.
שמירת פרופיל נתונים ל-2 מתאמנים.

מאוורר מובנה על הצג לקירור המשתמש בזמן האימון.
פרופילים קצב לב והפעלת שרירים לנוחיות המתאמן.

מקלט למשדר דופק אלחוטי (*רצועת דופק אינה כלולה*)
רמקולים מובנים כולל חיבור MP3 לסמארטפונים.

מתקן מובנה להנחת טאבלט/סמארטפון.
מתקן מובנה לבקבוק שתייה.

גלגלים לניוד קל.
משקל משתמש מרבי: 180 ק"ג

מידות: אורך 178 ס"מ, רוחב 56 ס"מ, גובה 173 ס"מ.

שיפוע מתכוונן ידנית
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מקסימום תוצאות - במינימום זמן עם המכשיר החכם בעולם!
Max Trainer M6 

המכשיר היחיד המאפשר, ב-14 דקות בלבד, ליהנות מכל היתרונות של אימון קרדיו ארוך ובו זמנית לעבוד על השרירים בדרך יעילה הרבה
יותר מאשר המכשירים האירוביים.

התנועה הייחודית של המקס טריינר מאפשרת הפעלה רבה יותר של שרירי פלג הגוף העליון מאשר במכשיר אליפטיקל רגיל.
בדיקת מעבדה הוכיחה כי במהלך אימון על המקס טריינר ניתן לאמן את שרירי הליבה ופלג הגוף התחתון בצורה רבה יותר מאשר מכשיר כושר רגיל.

בנוסף, ניתן להפעיל את פלג הגוף העליון עד 80% יותר !
הצג הייחודי של המכשיר מאפשר למתאמן שליטה מלאה: מציג שריפת קלוריות לדקה, שריפת קלוריות כוללת וספירת אינטרוולים.

מקסימום מוטיבציה - המכשיר מציב יעדי אימון ועמידה באתגרים. זהו כלי מניע להפליא הדוחף את המתאמן לאתגר את עצמו בכל אימון מחדש. 
העומס על המפרקים באימון על המקס טריינר נמוך בצורה משמעותית ביותר מהעומס בריצה - אל תתאמן קשה יותר, התאמן חכם יותר.

16 דרגות קושי.
5 תוכניות אימון מובנות: אימון 14 דקות אינטרוולים, שריפת קלוריות, שריפת שומן, מדרגות ותוכנית ידנית.

מתלה מדיה מגנטי מובנה להנחת סמארטפון/טאבלט.
חיבור USB מובנה.

תואם רצועת דופק באמצעות חיבור Bluetooth (*רצועת דופק אינה כלולה*).
סנכרון לאפליקציות כושר ידועות נבחרות.

צג אינטראקטיבי מואר כולל ערכת צבעים משופרת.
תצוגת קצב שריפת קלוריות ייחודית.

שמירת נתונים ל-2 מתאמנים.
ידיות אחיזה ארגונומיות משופרות דינאמיות ומרובות אפשרויות אחיזה.

חיישני דופק בידיות.
דוושות רחבות ומשופרות לנוחות מקסימלית לכל מתאמן

עיצוב קומפקטי במיוחד המאפשר למקם את המכשיר בכל מקום בחדר.
גלגלים לניוד קל.

אחריות - שנה.
משקל משתמש מרבי: 136 ק"ג

מידות: אורך 117 ס"מ, רוחב 66 ס"מ, גובה 163 ס"מ

MAX תוכנית

14 דקות אימון

מקביל ל-40 דקות

על כל מכשיר

אחר בעולם

אפלקציות הנתמכות:
JRNY
GOOGLE FIT

APPLE HEALTH

MY FITNESS PAL

תוכנית מאמן אישי

תוכניות אימון אישיות מותאמות

מאמן אישי' וירטואלי (כולל שמע)

BOWFLEX רדיו

PREMIUM סרטוני

*גישה מלאה כרוכה בדמי מנוי ותשלום 

(תקופת ניסיון חינם)



MAX TRAINER, המכשיר המתקדם והחדשני מבית BOWFLEX ארה"ב, נועד לתת 
פתרון לאנשים שאינם מתאמנים עקב חוסר זמן.

תוכנן במיוחד לשרוף קלוריות באימון מהיר ויעיל, ללא בזבוז זמן. 
אימון גוף כולל - המכשיר היחיד המאפשר, ב-14 דקות בלבד, ליהנות מכל היתרונות 

של אימון קרדיו ארוך ובו זמנית לעבוד על השרירים בצורה יעילה בהרבה משאר 
המכשירים האירוביים.

יותר אימון - בפחות זמן : בדיקת מעבדה הוכיחה כי במהלך אימון של 14 דקות במקס 
טריינר ניתן לשרוף פי 2.5 יותר קלוריות לדקה ולאמן את שרירי הליבה ופלג הגוף 

התחתון בצורה רבה יותר ממכשיר כושר רגיל, ובנוסף להפעיל את פלג הגוף העליון 
עד 80% יותר ! 

באימון של כחצי שעה, באותם קצב ועוצמה, ב-MAX TRAINER תשרפו לפחות 600 
קלוריות יותר מאשר במכשיר אליפטי, מכשיר מדרגות או הליכון ! 

המקס טריינר מאפשר חיזוק הלב, הריאות ושיפור הסבולת - בקצב שריפת קלוריות 
מהיר שלא נראה עד כה.

המכשיר מאפשר למתאמן שליטה מלאה - מציג קצב שריפת קלוריות לדקה, שריפת 
קלוריות כוללת, מאפשר אחסון נתוני 2 מתאמנים, ספירת אינטרוולים ומציב יעדי 

אימון להגברת המוטיבציה ועמידה באתגרים. 
העומס על המפרקים באימון מקס טריינר נמוך בצורה משמעותית ביותר מהעומס 

בריצה - אל תתאמן קשה יותר, התאמן חכם יותר.
אימון 14 דקות אינטרוולים מגדיל את אפקט ה- AFTER-BURN בו שריפת הקלוריות 

ממשיכה גם שעות לאחר האימון.
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Max Trainer M3 
מקסימום תוצאות - במינימום זמן!

MAX תוכנית

14 דקות אימון

מקביל ל-40 דקות

על כל מכשיר

אחר בעולם

להיט
עולמי



חיטוב, עיצוב וחיזוק שרירי הרגליים, שיפור סיבולת לב-ריאה ושריפת קלוריות ושומנים מהירה 
במיוחד- כל זאת במכשיר מעולה אחד!

.YORK קרוס-טריינר אליפטי מקצועי משוכלל ורב-עוצמה מבית
היחיד מסוגו בעל 2 גלגלי תנופה במשקל כולל של 22 ק"ג !

הפעולה הכפולה של הגלגלים מאפשרת תנועה חלקה ביותר ברמה שאינה קיימת באליפטים אחרים.
דגם מעולה המשלב הליכה, ריצה, טיפוס וסקי - לשריפת קלוריות מואצת.

16 דרגות ההתנגדות למעבר מהיר וחלק בין רמות האימון - וכל זאת בלחיצת כפתור אחת!
דוושות מרופדות המתכווננות ל-3 מצבים - לשינוי זויות הצעד.

גובה הדוושות מתכוונן ל-4 מצבים - לשינוי תוואי התנועה האליפטית.
מאפשר שינוי קצב האימון: מהיר - לשיפור הכושר והסיבולת, או איטי - לחיזוק וחיטוב הרגליים.

אפשרות תנועה קדימה ואחורה - להפעלת קבוצות שרירים שונות ולשיפור הקואורדינציה.
צג LCD מואר, משוכלל ואיכותי המאפשר מעקב אחר ההתקדמות והשיפור באימונים.

מגוון של 12 תוכניות אימון מקצועיות לשריפת קלוריות ושומנים מהירה ביותר.
חיישני דופק מגע מובנים בידיות המכשיר.

תצוגת נתוני מהירות, זמן, מרחק, דופק, קלוריות, סל''ד, דרגות קושי, התאוששות ועבודה בוואטים.
כולל בקרת דופק HRC, גרף התקדמות בתוכניות, שקע ל-USB וקורא דופק מובנה.

זווית הצג ניתנת לכוונון להבטחת תצוגה חדה וברורה.
דוושות מרופדות - להפחתת עומס ולהגנה על הברכיים והקרסוליים.

תנועה מגנטית אליפטית מושלמת - שקטה לחלוטין.
ידיות סקי ארגונומיות ונוחות המאפשרות מצבי אחיזה מגוונים – לחיזוק פלג הגוף העליון.

מיסבים תעשיתיים אטומים באיכות מעולה.
מאחז מובנה לבקבוק שתייה.

אורך צעד - 40 ס''מ.
מבנה פלדה מסיבי ביותר המתאים למתאמנים במשקל עד  140 ק''ג.

דגם מתאים לחדרי כושר חצי מקצועיים.
גלגלים לניוד ואחסנה.

עיצוב חדשני ומרהיב ברמת גימור פרמיום.
מידות: אורך 133 ס"מ, רוחב 81 ס"מ, גובה 162 ס"מ.

אחריות לשנה.
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YORK DOUBLE WHEEL
אליפטיקל מקצועי חשמלי עם 2 גלגלים

פדלים בולמי זעזועים

זווית צג ניתנת לכיוונון לפי גובה המשתמש

אורך מתכוונן

מתאים לחדרי כושר קטנים ועדי בתים וכדומה



 

29

אליפטי מקצועי ביתי

York Gel Platinum

SPORTOP E7000
שינוי התנגדות ממוחשב ע"י סיבוב חוגה דיגיטלית.

תנועה מגנטית שקטה לחלוטין.
גלגל תנופה ענק לפעולה חלקה במיוחד - בכל דרגות הקושי.

מיסבים תעשיתיים אטומים.
הדוושות מתכווננות ל-3 מצבים - לשינוי אורך הצעד.

גובה הדוושות מתכוונן ל-4 מצבים - לשינוי המסלול האליפטי.
ידיות סקי ארגונומיות – לחיזוק פלג הגוף העליון.
ידיות אחיזה קבועות – לאימון פלג הגוף התחתון.

קרוס-טריינר אליפטי מקצועי משוכלל ורב-עוצמה.
דגם מגנטי מסיבי ואיכותי ברמה גבוהה.

משלב הליכה, ריצה, טיפוס וסקי לשריפת קלוריות מואצת.
בעל תנועה אליפטית מושלמת - להגנה על הברכיים והקרסוליים. 

אפשרות תנועה קדימה ואחורה - להפעלת קבוצות שרירים שונות ולשיפור הקואורדינציה.
מד דופק מובנה + מד אחוזי שומן + 12 תוכניות אימון + מקלט דופק מובנה + דופק מטרה. 

צג משוכלל עם תאורה אחורית וספרות גדולות.
תצוגת מהירות, זמן, מרחק, קלוריות, דופק, עומס (1-16), סיבובים לדקה, התאוששות, הספק בוואט וסורק נתונים אוטומטי.

מבנה מסיבי מאוד, עיצוב חדיש וגימור מהודר בצבע כסף מטאלי.
מתקן לבקבוק + בקבוק שתייה מתכתי.

גלגלים לניוד ואחסנה.
אחריות לשימוש ביתי בלבד.

אחריות שנה.
מידות: אורך 132 ס"מ, רוחב 62 ס"מ, גובה 156 ס"מ.

פדלים בולמי זעזועים

אורך מתכוונן
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אליפטי מקצועי מסיבי במיוחד עם גלגל תנופה קדמי.
אימון חלק ואינטנסיבי הודות לגלגל תנופה קדמי המדמה תנועה ריצה.

גלגל תנופה קידמי ענק לפעולה חלקה במיוחד בכל דרגות הקושי.
דגם מסיבי ואיכותי ברמה גבוהה, מתאים גם לאימון של מס' שעות ביום.

מתאים למשתמשים עד 130 ק"ג.
בעל תנועה אליפטית מושלמת להגנה על הברכיים והקרסוליים.

שינוי התנגדות ממוחשב ע"י לחצנים דיגיטלים.
24 תוכניות אימון ממוחשבות הכוללות מגוון רחב של אפשרויות אימון.

.HRC 4 תוכניות שונות של בקרת דופק
4 תוכניות אימון שונות לתכנות אישי.

המכשיר קורא רצועת דופק אלחוטית שמשדרת את דופק המתאמן ישירות לצג.
24 דרגות התנגדות המשתנות בלחיצת כפתור.

רמקולים איכותיים מובנים בצג המכשיר הכוללים ערכת חיבור לכל סוגי הסמארטפונים.
צג LCD גדול ומואר המראה את גרף התוכניות וההתקדמות בתוכן.

תצוגת נתוני מהירות, מרחב, זמן, דופק, אחוזי שומן, שעון ושריפת קלוריות.
פדלים רחבים וגדולים במיוחד לאימון נח ויציבות מלאה.

אפשרות תנועה קדימה ואחורה להפעלת כל קבוצות השרירים.
ידיות סקי ארגונומיות לאימון פלג גוף עליון.

אורך 145 ס"מ, רוחב 52 ס"מ, גובה 160 ס"מ.
אחריות לשימוש ביתי בלבד.

אחריות: שנה.

צג משוכלל עם גרף תכניות
כולל מדף להנחת טאבלט
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אליפטיקל מגנטי מסיבי בעיצוב חדשני

York Gel Platinum

YORK INTENSE
תנועה אליפטית מושלמת להגנה על הברכיים והקרסוליים.

גלגל תנופה אחורי כבד לפעולה חלקה ושקטה.
אורך צעד - 43.5 ס"מ.

מגנגון התנגדות מגנטי בעל 10 רמות קושי.
תנועה חרישית וחלקה בכל רמות הקושי.

צג LCD דיגיטלי כולל נתוני זמן, מהירות, מרחק, קלוריות, דופק, סיבובים לדקה (RPM) וסורק.
מד אחוזי שומן BODY FAT ייחודי להערכת נתוני שומן גוף.

שילדה חזקה ויציבה במיוחד.
פדלים רחבים וגדולים במיוחד ליציבות מלאה ואימון נוח.

ידיות מרופדות לאימון פלג גוף עליון.
מתקן מובנה להנחת טאבלט/סמארטפון.

מתקן מובנה לבקבוק שתייה.
גלגלים לניוד קל.

משקל משתמש מרבי: 120 ק"ג.
מידות: אורך 166 ס"מ, רוחב 70 ס"מ, גובה 158 ס"מ.

אחריות לשימוש ביתי בלבד.
אחריות: שנה.
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מכשיר מושלם לשילוב אימון הליכה, ריצה, טיפוס וסקי.
תנועה אליפטית רציפה למניעת נזקי ברכיים, קרסוליים וגב.

פעולה מגנטית חלקה וחרישית במיוחד.
גלגל תנופה גדול עם מייסבים איכותיים. 
וסת התנגדות מגנטית ב-15 דרגות קושי.

3 מצבים לשינוי מקום הדוושות.
4 מצבים לשינוי אורך הצעד.

פעולה חלקה קדימה ואחורה לשיפור הקואורדינציה.
ידיות מרופדות לאימון פלג גוף עליון.  

אפשרות אימון עם ידיות סקי או ידיות קבועות.
מד דופק מובנה בידיות המכשיר - לבקרת האימון.

צג "הייטק" חדיש ומשוכלל בעל ספרות גדולות.
תצוגת מהירות, מרחק, זמן, שריפת קלוריות ודופק.

נייד על גלגלים לאחסנה נוחה.
מתאים למשתמשים עד 130 ק"ג. 

אחריות לשימוש ביתי בלבד.
אחריות: 12 חודשים.

אורך 120 ס"מ, רוחב 70 ס"מ , גובה 160 ס"מ.

אליפטי מגנטי מסיבי משוכלל אליפטי חשמלי משוכלל 
 YORK EXPO YORK BX-200

אורך מתכוונן

דוושות עם אפשרות
לשינוי מיקום מהיר

כולל מתקן להנחת
סמארטפון או טבלט  

צג משוכלל
עם גרף תוכניות

אחריות לשימוש ביתי בלבד.
אחריות: 12 חודשים.
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YORK ERGOYORK SOLO
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תוספת רבת עוצמה לכל חדר כושר.  
מאפשר אימון סיבולת אירובית אינטנסיבי בזמן קצר.

כולל מגוון רחב של תוכניות אימון.
תוכניות: טיפוס, שריפת שומן, קרדיו, כח, אינטרוולים, מבחן כושר, קצב לב, כח רציף, 

תוכנית אישית ומנואל. 
מסך LED מואר עם 4 חלונות לתצוגת כל נתוני האימון.  

תצוגת סיכום נתונים מצטברים בסיום האימון.
חיישני דופק מובנים בידיות המכשיר.

מקלט דופק מובנה (לא כולל רצועת חזה).
לחצני שינוי מהירות לשינוי דרגות הקושי במהלך האימון.

מאוורר טורבו מובנה בקידמת הצג.
מדף מדיה להנחת טבלט או ספר קריאה. 

20 רמות התנגדות למתחילים ולמתקדמים.
פדלים פטנטיים, מאוזנים, גדולים ומרופדים.

תנועה ביומכנית מושלמת.
מבנה פלדה מסיבי.

שטח ריצפה קטן.
גובה מדרגה 40 ס"מ.

משקל משתמש מירבי - 204 ק"ג.
מידות: אורך 140 ס"מ, רוחב 82 ס"מ,

גובה 160 ס"מ, משקל 80 ק"ג.

דגם מסיבי ואיכותי המתאים לשימוש בחדרי כושר מקצועיים/חצי מקצועיים, מוסדות ובתי מלון או לשימוש ביתי.
מנגנון ייחודי - גנרטור פנימי המייצר כוח בעצמו ללא צורך בחיבור לחשמל.

מבנה מסיבי במיוחד המתאים גם לכבדי משקל - עד 160 ק"ג.
שילדת מסגרת פלדה ברמה מסחרית כדי להוסיף יציבות ועמידות, תוך מינימום רעש.

גלגל תנופה כבד המאפשר עבודה מגנטית חלקה, רציפה, שקטה ומהנה.
כיסא ג'ל רחב ומסיבי המאפשר ישיבה ממושכת.

משענת רשת מתכווננת לזוויות שונות בעלת חורי איוורור לנוחות מקסימלית תוך משב רוח מרענן בזמן האימון.
המושב נע על מסילת אלומיניום אל-חלד ומתכוונן למצבים שונים.

פדלים ענקיים ומרופדים בעלי מבנה מיוחד נגד החלקה כוללים רצועת אחיזה לרגליים.
ידיות אחיזה ארגונומיות מרופדות ונוחות כולל חיישני דופק.

40 דרגות קושי לכל רמות המתאמנים.
לחצני קיצור דרך מובנים בידיות לשינוי דרגות

הקושי בכל עת.
צג LCD ענק 7.5 אינץ' עם חלון תצוגה מואר

ואפשרות לכוונון זווית הצג.
תצוגת נתוני זמן, מהירות, מרחק, קלוריות,

סיבובים, דופק, התנגדות, סורק ועוד...
מגוון רחב של 10 תוכניות אימון ממוחשבות להתאמה

מרבית לכל סוגי ומטרות המתאמנים.
שמירת פרופיל נתונים ל-2 מתאמנים.

מקלט למשדר דופק אלחוטי (*רצועת דופק אינה כלולה*)
מאוורר מובנה על הצג לקירור המשתמש בזמן האימון.
פרופילים קצב לב והפעלת שרירים לנוחיות המתאמן.

רמקולים מובנים כולל חיבור MP3 לסמארטפונים.
מתקן מובנה להנחת טאבלט/סמארטפון.

גלגלים לניוד קל.
משקל משתמש מרבי: 160 ק"ג

מידות: אורך 145 ס"מ, רוחב 77 ס"מ,
גובה 127 ס"מ.

SPIRIT סטפר מקצועי לאימון טיפוס מדרגות אפקטיבי מבית אופני משענת מקצועיים
SPRIT CS800 SPRIT XBR95 

משענת
מאווררת

צג מתכוונן

גנרטור פנימי

מתאים לחדרי כושר חצי מקצועייםמתאים לחדרי כושר חצי מקצועיים
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 SPORTS ART אופני כושר איכותיים מבית SPORTS ART אופני משענת איכותיים מבית
C545UC545R

עיצוב ייחודי בעל פרופיל נמוך לכניסה נוחה וקלה.
מושב איכותי ונוח המתכוונן לישיבה אופטימלית.

אורך וגובה המושב מתכווננים.
.POLAR גנרטור פנימי ללא חיבור לחשמל. קורא דופק אלחוטי

דוושות גדולות במיוחד עם ריפוד מחומר מונע החלקה.

40 דרגות קושי חשמליות ומגוון תוכניות אימון לבחירה.
צג מתקדם המראה נתוני זמן, מרחק, וואטים, קלוריות, מהירות וסל"ד.

שפות שונות לבחירה: אנגלית, ספרדית, צרפתית.
משקל משתמש מקסימלי: 205 ק"ג.

מידות : אורך - 115 ס"מ, רוחב - 580 ס"מ,  גובה - 143 ס"מ.

מונע ע"י גנרטור פנימי ללא צורך בחיבור חשמל חיצוני.
.POLAR חיישני דופק מגע בידיות המכשיר וקורא דופק אלחוטי

אפשרות לבחירת שפות: אנגלית, ספרדית, צרפתית.
מבנה ייחודי המאפשר כניסה קלה לישיבה נוחה.

דוושות גדולות במיוחד עם ריפוד מונע החלקה.
מושב איכותי ונוח המתכוונן בקלות בעזרת ידיות גם תוך כדי אימון.

צג  LED מתקדם (3 צבעים) המציג נתוני זמן, מרחק, וואטים, קלוריות, 
מהירות וסל"ד.

10 תוכניות אימון הכוללות גם תוכניות אינטרוולים, שריפת שומן, בקרת 
דופק ומבחן כושר.

טכנולוגיה לשמירה על הסביבהטכנולוגיה לשמירה על הסביבה

מתאים לחדרי כושר 

מתאים לחדרי כושר 

אורך מושב מתכווננן.
משענת מתכווננת.

1-40 דרגות קושי
משקל מתאמן

מקסימלי 205 ק"ג.
מידות : אורך - 169 ס"מ,

רוחב - 66 ס"מ,
גובה - 173 ס"מ .
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צג ענק ומשוכלל בעל 2 מסכי LCD  מוארים, גרף תוכניות, כניסת USB להטענה או 
שמירת נתונים, מאוורר ענק 3 מהירויות, רמקולים איכותיים מובנים ומגש מדיה 

להנחת טלפון נייד/ ספר/ טאבלט וכו'.
נתוני תצוגה: מהירות, מרחק, מרחק מצטבר, זמן, סל"ד, דופק, קלוריות, התנגדות, 

גרף תוכניות, תוואי מסלול, טווח דופק, אחוז השלמת יעד, עצימות אימון.
שמירת פרופילים של 4 משתמשים שונים בו זמנית.

29 תוכניות מקצועיות: 12 פרופילים, 9 תוכניות בקרת דופק, 4 תוכניות מובנות,
2 מבחני כושר, מבחן התאוששות ותוכנית התחלה מהירה.

שינוי התנגדות ממוחשב - 25 רמות התנגדות מגנטית נשלטות מהצג.
10 לחצני קיצור דרך לשינוי התנגדויות מהיר.

ידיות אחיזה ארגונומיות עם חיישני דופק, ומקלט דופק
אלחוטי (לא כולל משדר).  

ידיות מרופדות ומתכווננות לזווית רכיבה נוחה.
מושב מרופד ענק ונוח.

המושב מתכוונן בקלות על מסילת אלומיניום. 
דוושות גדולות עם רצועות אחיזה מתכווננות.

מבנה מסיבי ויציב, עיצוב חדשני וגימור מפואר.
גלגלים גדולים לניוד קל.

מידות: אורך 105 ס"מ, רוחב 54 ס"מ, גובה 141 ס"מ.
*אחריות לשנה בבית הלקוח.

צג ענק מואר ומשוכלל בעל 2 מסכי LCD  מוארים, גרף תוכניות, כניסת USB להטענה או שמירת נתונים, 
מאוורר ענק 3 מהירויות, רמקולים איכותיים מובנים ומגש מדיה להנחת טלפון נייד/ ספר/ טאבלט וכו'.

נתוני תצוגה: מהירות, מרחק, מרחק מצטבר, זמן, סל"ד, דופק, קלוריות, התנגדות, גרף תוכניות, תוואי 
מסלול, טווח דופק, אחוז השלמת יעד, עצימות אימון, משתמש והישגים.

שמירת פרופילים של 4 משתמשים שונים בו זמנית.
29 תוכניות מקצועיות: 12 פרופילים, 9 תוכניות בקרת דופק, 4 תוכניות מובנות,

2 מבחני כושר, מבחן התאוששות ותוכנית התחלה מהירה.
מעקב אחרי יעדי זמן, מרחק ושריפת קלוריות ואפשרות העברתם בבלוטות'

לאפליקציות הכושר.
שינוי התנגדות ממוחשב - 25 רמות התנגדות מגנטית נשלטות מהצג, גם תוך

כדי עבודה בתוכניות.
ידיות אחיזה ארגונומיות עם חיישני דופק, ומקלט דופק אלחוטי (לא כולל משדר).  

10 לחצני קיצור דרך לשינוי התנגדויות מהיר.
גלגל תנופה מהיר ומערכת דיווש בעלת
מומנט התמדה גבוה לאימון שקט וחלק.

ידיות מרופדות ומתכווננות לזווית רכיבה נוחה.
מושב מרופד ענק ונוח עם משענת גב ייחודית

לנידוף הזעה.
המושב מתכוונן בקלות על מסילת אלומיניום. 
דוושות גדולות עם רצועות אחיזה מתכווננות.

מבנה מסיבי ויציב, עיצוב חדשני
וגימור מפואר .

גלגלים גדולים לניוד קל.
מחזיק בקבוק.

מידות: אורך 163 ס"מ,
רוחב 71 סמ, גובה 127 ס"מ

לשימוש ביתי בלבד.
אחריות לשנה בבית הלקוח.

אופני כושר חשמליים משוכללים  אופני כושר חשמליים משוכללים עם משענת גב
SCHWINN 570U SCHWINN 570R

היצרן רשאי לשנות את
מגוון האפלקציות בכל עת

היצרן רשאי לשנות את
מגוון האפלקציות בכל עת

אפלקציות הנתמכות:

EXPLORE

THE WORLD

אפלקציות הנתמכות:

EXPLORE

THE WORLD
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אופני כושר חשמליים משוכלליםאופני כושר חשמליים משוכללים עם משענת גב
SCHWINN 510RSCHWINN 510U

מושב ומשענת גב מרופדים גדולים ונוחים.
ידיות אחיזה ארגונומיות גדולות ומרופדות כוללות חיישני דופק ניתנות 

לכוונון להתאמה מרבית לכל גובה מתאמן.
פדלים גדולים ורחבים עם רצועות אחיזה מתכווננות.

צג LCD גדול ומשוכלל.
שינוי התנגדות ממוחשב - 16 רמות התנגדות.

מגוון רחב של 13 תוכניות אימון מובנות.
שמירת פרופיל משתמש.
חיבור Bluetooth מובנה.

מושב מרופד גדול ונוח.
ידיות אחיזה ארגונומיות גדולות ומרופדות כוללות חיישני דופק ניתנות 

לכוונון להתאמה מרבית לכל גובה מתאמן.
פדלים גדולים ורחבים עם רצועות אחיזה מתכווננות.

שינוי התנגדות ממוחשב - 16 רמות התנגדות.
צג LCD גדול ומשוכלל.

מגוון רחב של 13 תוכניות אימון מובנות.
שמירת פרופיל משתמש.
חיבור Bluetooth מובנה.

תואם רצועת דופק באמצעות
חיבור Bluetooth (*רצועת דופק אינה כלולה*)

מדף מדיה מובנה להנחת סמארטפון/טאבלט/ספר.
מתקן מובנה לבקבוק שתייה.

גלגלים לניוד קל.
משקל משתמש מרבי: 136 ק"ג

מידות: אורך 105 ס"מ, רוחב 56 ס"מ, גובה 148 ס"מ.
 

Bluetooth תואם רצועת דופק באמצעות חיבור
מדף מדיה מובנה להנחת סמארטפון/טאבלט/ספר.

מתקן מובנה לבקבוק שתייה.
גלגלים לניוד קל.

משקל משתמש מרבי: 136 ק"ג
מידות: אורך 162.5 ס"מ, רוחב 71 ס"מ, גובה 112 ס"מ.

אפלקציות הנתמכות:

ZWIFT
KINO MAP

EXPLORE

THE WORLD

היצרן רשאי לשנות את

מגוון האפלקציות בכל עת

היצרן רשאי לשנות את

מגוון האפלקציות בכל עת

אפלקציות הנתמכות:

ZWIFT
KINO MAP

EXPLORE

THE WORLD
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אופני כושר עם משענת ועבודת ידייםאופני משענת מסיביים
YORK TOTAL BODY YORK NOVO

39

כסא מתכוונן
לגובה קדימה

ואחורה
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אופני משענת מגנטיים עם מד דופקאופני משענת מסיביים ונוחים בעיצוב חדשני
YORK PEAKYORK 686

מושב גדול ונוח הכולל ידיות אחיזה ומשענת גב ענקית.
עיצוב ארגונומי מיוחד התומך בגב ושומר על חוליות השידרה.

המושב ומשענת הגב מרופדים בחומר מונע הזעה.
מושב מתכוונן קדימה ואחורה המאפשר נוחיות מושלמת והתאמה מרבית לכל משתמש.

מתאים למשתמשים החל מגובה 150 ס"מ עד 195 ס"מ.
מבנה מסיבי ויציב במיוחד, אידיאלי לכבדי משקל.
גלגל תנופה כבד לעבודה  מגנטית חלקה ושקטה.

מנגנון התנגדות מגנטי חרישי בעל 8 רמות קושי.
צג LCD משוכלל כולל נתוני זמן, מרחק, מהירות, קלוריות, מרחק מצטבר ודופק. 

מתאימים במיוחד לכבדי משקל ולאנשים עם בעיות גב.
עבודה מגנטית חלקה וחרישית ומבנה מסיבי ויציב במיוחד.

מושב גדול ונוח הכולל ידיות אחיזה ומשענת גב ענקית.
עיצוב ארגונומי מיוחד התומך בגב ושומר על חוליות השידרה.

נוחיות מושלמת והתאמה לכל מתאמן. אידיאלי לכבדי משקל.
המושב ומשענת הגב מרופדים בחומר מונע הזעה.

מרחק המושב מהפדלים ניתן לכיוונון בהתאם לגובה המתאמן.
אין צורך לקום מהכסא בעת הכיוונון והנעילה.

גלגל תנופה גדול 9 ק"ג לעבודה מגנטית חלקה ושקטה.
מערכת התנגדות מגנטית שקטה בעלת  8 דרגות קושי.

מד דופק מגע בידיות לאימון אירובי מדויק ויעיל.
צג דיגיטלי משוכלל בעל חלון LCD ענק.

תצוגת מהירות, מרחק, זמן, שריפת-קלוריות, דופק וסורק.
פדלים גדולים ומחוספסים, עם רצועות נעילה.

חיישני דופק מובנים בידיות.
מתקן מובנה להנחת טאבלט/סמארטפון.

פדלים גדולים ורחבים.
גלגלים מובנים לניוד קל.

משקל משתמש מרבי: 120 ק"ג
מידות: אורך 125-149 ס"מ, רוחב 57.5 ס"מ,

גובה 95 ס"מ
מבנה מסיבי וגלגלים מובנים לניוד נוח.

מידות: אורך 96-120 ס"מ, רוחב 60 ס"מ, גובה 89 ס"מ.



אופני כושר מסיביים ונוחים בעיצוב חדשני אליפטיקל מגנטי עם מד דופק

41

כיסא גדול, נוח ומרופד המתכוונן לגובה, קדימה ואחורה להתאמה מרבית לכל משתמש.
גלגל תנופה כבד 14 ק"ג לפעולה חלקה ושקטה.

מגנגון התנגדות מגנטי בעל 10 רמות קושי.
תנועה חרישית וחלקה בכל רמות הקושי.

צג LCD דיגיטלי כולל נתוני זמן, מהירות, מרחק, קלוריות, דופק, סיבובים לדקה (RPM) וסורק.
מד אחוזי שומן BODY FAT ייחודי להערכת נתוני שומן גוף.

שילדה חזקה ויציבה במיוחד.
ידיות מירוץ מקצועיות.

כידון מתכוונן לזוויות שונות.
מתקן מובנה להנחת טאבלט/סמארטפון.

מתקן מובנה לבקבוק שתייה.
גלגלים לניוד קל.

משקל משתמש מרבי: 130 ק"ג.
מידות: אורך 110 ס"מ, רוחב 53 ס"מ, גובה 138 ס"מ.

מנגנון התנגדות מגנטי חרישי בעל 8 רמות קושי.
תנועה חלקה ושקטה בכל דרגות הקושי.

גלגל תנופה כבד 10 ק"ג.
צג LCD משוכלל כולל נתוני זמן, מרחק, מהירות, קלוריות,

מרחק מצטבר ודופק.
אליפטי מגנטי משוכלל המשלב הליכה, ריצה, טיפוס וסקי.

התנועה האליפטית מגינה מנזקי ברכיים וקרסוליים.
מאפשר אימון דו כיווני - קדימה ואחורה לשיפור הקואורדינציה.

מבנה מסיבי המתאים למשתמשים עד 115 ק"ג.
ידיות סקי גדולות ומרופדות.
חיישני דופק מובנים בידיות.

מתקן מובנה להנחת טאבלט/סמארטפון.
עיצוב חדיש וגימור מפואר.

פדלים גדולים ורחבים.
מייצבים בבסיס המכשיר.
גלגלים מובנים לניוד קל.

מידות: אורך 125.5 ס"מ, רוחב 56 ס"מ,
גובה 159 ס"מ.

YORK STYLE 2021 YORK SCOOP
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אופני כושר מגנטיים עם מד דופקאופני כושר מגנטיים
LIFEGEAR 20075MOBILE PLUS

מנגנון מגנטי חדשני לפעולה מגנטית חלקה וחרישית.
כיסא גדול, נוח ומרופד בחומר מונע הזעה.

מד דופק מובנה בידיות המכשיר.
נוחיות מושלמת והתאמה מרבית לכל מתאמן.

המושב מתכוונן ל-7 גבהים שונים.
גלגל תנופה כבד לעבודה מגנטית חלקה ושקטה.

מנגנון ויסות בעל טווח של 8 דרגות קושי 
לאימון במאמצים שונים.

צג LCD ממוחשב בעל חלון גדול וברור.
מקום להנחת סמארטפון בזמן האימון.

מודד מהירות, זמן, מרחק, קלוריות, דופק וסורק.
דוושות גדולות ומחוספסות עם רצועת אחיזה.

גלגלים מובנים לניוד קל ונוח.
אחריות לשימוש ביתי בלבד.

אחריות: 12 חודשים (לשימוש ביתי בלבד).
משקל משתמש מקסימלי: 100 ק"ג

מידות: אורך 84 ס"מ, רוחב 55 ס"מ, גובה 126.5 ס"מ.

אופני כושר משוכללים עם טכנולוגיה מגנטית חדישה.
גלגל תנופה גדול 8 ק"ג לפעולה חלקה ושקטה.

מד דופק מגע בידיות - לאימון אירובי מדויק.
פדלים מאוזנים ומחוספסים.

מנגנון התנגדות מגנטית חרישית.
8 דרגות קושי לאימון במאמצים שונים.
ידיות מרוץ מקצועיות עם חיישני דופק.

כסא גדול, נוח ומרופד בחומר מונע הזעה.
המושב מתכוונן לגבהים שונים

צג דיגיטלי עם חלון מרכזי.
איכות גבוהה וגימור מהודר.

תצוגת מהירות, מרחק,
זמן, שריפת-קלוריות, דופק,

מרחק מצטבר וסורק.
שילדה חזקה ומסיבית.

גלגלים מובנים לניוד קל.
אחריות לשימוש ביתי בלבד.

אחריות: 12 חודשים.
מידות: אורך 92 ס"מ, רוחב 52 ס"מ
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מבנה מסיבי המותאם למשקל מתאמן מקסימלי של 120 ק"ג.
גלגל תנופה עם ציפוי כרום לתנועה חלקה וחרישית.

וסת דרגות קושי עם התנגדות מצמד איכותי לכוונון בהתאם לעוצמת הרכיבה. 
מושב מרוצים מקצועי המתכוונן אופקית ואנכית לנוחות המתאמן. 

כידון כפול הניתן והתאמה ומתכוונן לגובה.
צג מובנה כולל נתוני זמן, מהירות, מרחק, קלוריות וסורק.

אפשרות רכיבה בישיבה ובעמידה.
פדלים איכותיים עם רכיסת נעל מובנית.

בלם חירום לבטיחות המתאמן.
מתקן מובנה לבקבוק+בקבוק שתייה ספורטיבי.

שילדת מרוץ יציבה וחזקה במיוחד.
מאזניים מיוחדים
לייצוב האופנים.

גלגלים מובנים לניוד קל.
אחריות לשימוש ביתי בלבד.

אחריות: שנה.
מידות: אורך 112 ס"מ, רוחב 46 ס"מ

YORK אופני כושר מגנטיים מתקפלים מבית
אופני כושר מגנטיים מתקפלים.

מבית YORK, מותג ציוד הכושר המוביל בעולם.
פעולה שקטה וחלקה.

מנגנון כיוונון ל-8 דרגות קושי.
מד דופק מובנה בידיות המכשיר.

צג דיגיטלי.

YORK X-FIT 

תצוגת זמן, מהירות, מרחק, דופק, קלוריות וסורק נתונים.   
מושב נוח בעל 2 אפשרויות כיוונון מהיר (אופקי ואנכי).

מבנה חזק ויציב הכולל גלגל תנופה מסיבי.
קיפול קומפקטי לאיחסון קל ונוח.

מידות: פתוח: אורך 85 ס"מ, רוחב 43 ס"מ,
גובה 110 ס"מ. מקופל: אורך 28 ס"מ, רוחב 43  ס"מ, גובה 125 ס"מ.
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אופני ספינינג מקצועיות לחדר כושראופני ספינינג מקצועיים בעיצוב חדשני
JOHNNY G SPORTSART C510

מערכת התנגדות מגנטית אלקטרונית מבוקרת המאפשרת שכפול,
כוונון ושיפור הביצועים בשיגרת האימונים.

חגורת כונן ייחודית המספקת תחושה של אופני כביש.
מושב ויניל ארגונומי נוח ומרופד המתכוונן בקלות.

ידיות אחיזה מעוצבות מתכווננות לנוחות מקסימלית ולחצני התנגדות לכוונון נוח ומהיר.
מבנה פלדה עם 3 שכבות הגנה וציפוי להבטחת עמידות אורך זמן.

ללא צורך בחשמל - אופני Johnny G בעלות גנרטור מובנה - אין צורך בסוללות.
צג LED בעיצוב יוקרתי דמוי לוח בקרה של מטוס המקנה למתאמן חוויה ייחודית.

שמירת נתוני האימון עד 10 דקות לאחר הפסקת הדיווש. 
חיבורים לאפליקציות כושר ורכיבה מובילות.

.Bluetooth חיבור
חישובי קצב לב ורמת מאמץ.

תצוגת נתוני רמת התנגדות, סל"ד, זמן,
מרחק, הספק עבודה ודופק.

תצוגת נתוני אימון בסיומו : זמן, מרחק, קלוריות,
הספק ממוצע, הספק בשיא, מהירות ממוצעת, מהירות

בשיא, דופק ממוצע, דופק בשיא, סל"ד ממוצע, סל"ד בשיא. 
פדלים בעלי רצועות וסוגרים + SPD דו צדדיים המאפשרים

דיווש רגיל או דיווש דמוי אופני מירוץ.
מדף מובנה לאחסון סמארטפון / טאבלט.

מתקן להנחת בקבוק.
משקל משתמש מרבי: 165 ק"ג

מידות : אורך 125 ס"מ, רוחב 50 ס"מ, גובה 110 ס"מ. 

מערכת התנגדות אלקטרונית מגנטית

אופציה לרכישה צג ממוחשב

דגם נפוץ בחדרי כושר מקצועיים בכל העולם.
גלגל תנופה כבד במיוחד מונע ע"י רצועת גומי V-POLY שקטה וחלקה.

ידית לעצירת חירום. 
שלדת פלדה ובסיס רחב ליציבות מושלמת שלדת פלדה. 

כיוון התנגדות מהיר עם עצירת חרום.
כיסא מתכוון בקלות למעלה, למטה, קדימה ואחורה.

חווית רכיבה מדהימה מנופי כיוון מהירים ופשוטים לתפעול. 
כידון מתכוון למעלה למטה קדימה ואחורה.

פדלים נוחים מונעים החלקה.
רצועות קשירה מהירה.

ידיות אחיזה ארגוניומיות. 
משקל משתמש מרבי : 150 ק"ג

מידות : אורך 104 ס"מ, רוחב 65 ס"מ,
גובה 123 ס"מ.

חשמלי עם גנרטור פנימי ללא צורך בחשמל

חיבור אפלקציות:
KINO MAP

STRAVA
SPIVI
MYZONE

THE SUFFERREST

TRAINER ROUD

FULGAZ

ZWIFT

היצרן רשאי לשנות את
מגוון האפלקציות בכל עת
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חווית רכיבה מדהימה המדמה רכיבה בשטח.
תנועה חלקה ושקטה.

גלגלים מובנים לניוד קל.
שינוי בלתי מוגבל של דרגות הקושי בכל עת.

צג LCD משוכלל כולל נתוני זמן, מרחק, סל"ד, מהירות וקלוריות.
מקלט נתוני דופק אלחוטי (רצועת דופק אינה כלולה).

מושב מירוץ מרופד ומאוורר, מתכוונן אופקית ואנכית להתאמה מירבית לכל משתמש.
כידון איכותי מתכוונן אופקית ואנכית להתאמה מירבית לכל משתמש.
ידיות אחיזה מרופדות הכוללת מגוון מאחזי יד רב לנוחות מקסימלית.

אופני ספינינג חשמליים ומשוכללים חצי מקצועיים.
חווית רכיבה מדהימה המדמה רכיבה בשטח.

מנגנון התנגדות מגנטי חדשני המאפשרת תנועה חלקה ושקטה במיוחד.
מגוון ענק של 100 רמות התנגדות ניתנות לכוונן בכל עת.

גלגלים מובנים לניוד קל.
כניסת USB להטענת סמרטפון.

צג LCD מואר ומשוכלל כולל נתוני זמן, מרחק, קלוריות, מהירות, סל"ד ודופק.
מדף מדיה מובנה להנחת סמארטפון/טאבלט ולשימוש בזמן האימון.
תואם רצועת דופק באמצעות חיבור Bluetooth וחיבור USB מובנה.

מושב מירוץ מרופד ומאוורר, מתכוונן אופקית ואנכית להתאמה מרבית לכל משתמש.
כידון איכותי מתכוונן אופקית ואנכית להתאמה מרבית לכל משתמש.
ידיות אחיזה מרופדות הכוללות מגוון מאחזי יד רב לנוחות מקסימלית.

מתקן מובנה להנחת פלאפון/טאבלט בזמן האימון.
מתקן מובנה לבקבוק שתייה.

כניסת USB להטענת סמרטפון.
פדלים SPD דו צדדיים המאפשרים דיווש רגיל או דיווש דמוי אופני מירוץ.

משקל משתמש מירבי - 136 ק"ג.
מידות : אורך 115 ס"מ,

רוחב 59 ס"מ, גובה 125 ס"מ.

פדלים SPD דו צדדיים המאפשרים דיווש דמוי אופני מירוץ.
2 מתקנים מובנים לאחסנת זוג דמבלס ויניל או נאופרן 1.5 ק"ג

2 מתקנים מובנים לאחסנת בקבוקי שתייה.
משקל משתמש מרבי: 150 ק"ג.

מידות: אורך 124 ס"מ,
           רוחב 54 ס"מ,
           גובה 132 ס"מ.

היצרן רשאי לשנות את
מגוון האפלקציות בכל עת

אפלקציות הנתמכות:

ZWIFT
EXPLORE

THE WORLD
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YORK אופני ספינינג מקצועיים בעיצוב חדשני ומהמם מביתYORK אופני ספינינג מקצועיים בעיצוב חדשני ומהמם מבית
YORK ACTIVO PRO 360YORK CX-630 PRO 

מתאים לשימוש בחדרי כושר.
שילדה יציבה במיוחד המחוברת בבורגי אל חלד.

גלגל תנופה כבד עם תנועה חלקה וחרישית.
תנועה חלקה וחרישית.

פדלים מקצועיים + סוגר אובלי לעבודה אינטנסיבית ומהירה.
פדלים SPD דו צדדיים המאפשרים דיווש רגיל או דיווש דמוי אופני מירוץ.

מושב מקצועי מתכוונן אופקי ואנכי, נע על מסילות אל חלד.
כידון מקצועי מתכוונן אופקי ואנכי,

נע על מסילות אל חלד.
צג מובנה כולל תצוגת זמן, מרחק,

מהירות, קלוריות ודופק.
ציפוי על גוף האופניים למניעת

חלודה.
2 מייצבים מתכווננים בבסיס האופניים.

מעצור חירום רחב לעצירת גלגל תנופה.
מתקן מובנה להנחת סמארטפון/טאבלט המאפשר

הנאה מירבית בזמן האימון.
מתקן מובנה לבקבוק שתייה.

נייד על גלגלים.
משקל משתמש מקסימלי: 150 ק"ג

מידות : אורך 117 ס"מ, רוחב 56 ס"מ ,
גובה 114 ס"מ.

מתאים לשימוש בחדרי כושר.
שילדה יציבה במיוחד המחוברת בבורגי אל חלד.

גלגל תנופה ענק 20 ק"ג.
תנועה חלקה וחרישית.

פדלים מקצועיים + סוגר אובלי לעבודה אינטנסיבית ומהירה.
פדלים SPD דו צדדיים המאפשרים דיווש רגיל או דיווש דמוי אופני מירוץ.

מושב מקצועי מתכוונן אופקי ואנכי, נע על מסילות אל חלד.
כידון מקצועי מתכוונן אופקי ואנכי, נע על מסילות אל חלד.

צג מובנה כולל תצוגת זמן, מרחק, מהירות, קלוריות ודופק.
ציפוי על גוף האופניים למניעת חלודה.
2 מייצבים מתכווננים בבסיס האופניים.

מעצור חירום רחב לעצירת גלגל תנופה.
מתקן מובנה לבקבוק שתייה.

נייד על גלגלים.

משקל משתמש מקסימלי:
150 ק"ג

מידות : אורך 117 ס"מ,
רוחב 56 ס"מ,
גובה 114 ס"מ.

מתאים לחדרי כושר בינוניים

מתאים לחדרי כושר בינוניים
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Assault AirRunner הינו המכשיר האופטימלי לאימוני אינטרוולים: מהנדסי מותג העל האמריקאי 
 HIIT מודעים לאפקטיביות של אימוני אינטרוולים, ועל כן תוכננה מכונת ריצה זו לאימוני Assault

ושינוי מהירויות ע"י המתאמן תוך שריפת עד 30% יותר קלוריות מאשר הליכון ממונע.
ה-Air Runner הינו מכשיר Commercial עמיד לשנים של אימונים אינטנסיביים.

בנוי משילדת פלדה, ידיות פלדה וחומרים עמידים ביותר בפני קורוזיה.
חגורת הריצה עמידה ל- 240,000 קילומטרים (כן, 240,000 ק"מ ).

מכשיר SkiErg  מבית Concept 2 - החברה המובילה בתחום הכושר והקרוספיט.
בין אם ברצונך להתחיל להיכנס לכושר בצורה יעילה ומהנה, או להתחזק, להתחטב ולשרוף קלוריות 

ושומנים במהירות - SKIERG הוא המכשיר המושלם עבורך.
מכשיר ה- Ski Erg הוא המכשיר הרשמי בתחרויות קרוספיט ואליפויות עולם בתחום הכושר.
המכשיר היחיד בעולם המדמה את פעולות הסקי ומאפשר להנות מיתרונותיו הרבים בבית או

בחדר הכושר תוך כדי אימון יעיל ומהנה.
בשימוש ע"י אלופי עולם רבים.

                                    להיט עולמי לחיטוב, חיזוק שרירים ושריפת קלוריות מהירה וגבוהה ביותר.
                                    מכשיר חובה בכל חדר כושר ומתחם קרוספיט.

                                    מתאים לשימוש בחדרי כושר, מועדוני קרוספיט, סטודיו ולשימוש ביתי.
                                    מאפשר עבודה יעילה ועוצמתית על כל שרירי הרגליים, הידיים ושרירי הליבה.

Concept 2 SKIERG  

אין צורך לכוון את מתח החגורה או להחליף את משטח הריצה.
זהו ההליכון הכי פשוט לתחזוקה בין כל המכשירים הקיימים.

מידות: אורך: 178 ס"מ, רוחב: 84 ס"מ, גובה: 163 ס"מ, משקל: 127 ק"ג.

אהוד במיוחד על מתאמני קרוספיט וכושר הודות ליעילותו הרבה בבניית כח
וסיבולת שרירים בשילוב עצימות אימון גבוהה וקצב מהיר של שריפת קלוריות 

ושומנים.
SkiErg מאפשר שליטה מלאה בעוצמת ההתנגדות - משיכה חזקה יותר יוצרת 

התנגדות גבוהה יותר.
מחשב PM5 משוכלל מציג שריפת קלוריות, מרחק, מהירות וקצב אימון למעקב 

אחר שיפור וביצועים.
המכשיר מגיע עם בסיס ייעודי הכלול במחיר.  

מקצועי ועמיד לשימוש בחדרי כושר. תחזוקה קלה.
מידות: מכשיר מורכב על הבסיס:  אורך 132 ס"מ, רוחב 61 ס"מ, גובה 216 ס"מ.

בסיס בלבד:  אורך 132 ס"מ, רוחב 61 ס"מ, משקל 16 ק"ג. 
משקל המכשיר ללא הבסיס: 21 ק"ג. 

אפלקציות הנתמכות:

WAHOO

ZWIFT

היצרן רשאי לשנות את
מגוון האפלקציות בכל עת

היצרן רשאי לשנות את
מגוון האפלקציות בכל עת

APPSERG DATAאפלקציות הנתמכות:
ZWIFTASPRISEI

KREVKINOMAP
REGETTU
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להיט!
במועדוני
הקרוספיט

CONCEPT 2
 BikeErg

שורף הקלוריות הביתי הטוב בעולם

SCHWINN
Airdyne AD2  אופני הכושר המובילים בעולם!

אופני ה-BikeErg הינם אופניים רשמיות בתחרויות קרוספיט ואליפויות עולם.
חברת Concept 2 היא מהמובילות בעולם בתחום הקרוספיט והכושר ומכשיריה מבוקשים בכל

רחבי העולם בשל היותם אמינים, מקצועיים ומתאימים לכל סוגי המתאמנים.
.Concept2 האופניים הם הדגם החדיש ביותר ותוספת רבת עוצמה לסידרת מכשירי

בין אם ברצונך להתחיל להיכנס לכושר, להתחזק/להתחטב או להתכונן לתחרויות רכיבה,
אופני ה- BikeErg הם המכשיר המושלם עבורך.

גלגל תנופה המופעל באמצעות התנגדות רוח המשתנה בהתאם למהירות רכיבת המשתמש.
וסת התנגדויות משמש כ"גיר" בעל 10 רמות התנגדות המאפשר אימון מותאם לכל רמות המשתמשים.

צג דיגיטלי חדיש ומשוכלל מדגם PM5 מאפשר משוב מיידי של נתוני האימון לבחירה.
תצוגת נתוני זמן, מרחק, סל"ד, שריפת קלוריות ורמת מאמץ.

.Bluetooth חיבור
מבנה מסיבי ביותר. מתאים גם למשתמשים כבדי משקל (עד 136 ק"ג).

מושב וכידון מתכווננים בקלות להתאמה מרבית לכל מתאמן.
נוחים במיוחד לתפעול ותחזוקה.

גלגלים לניוד קל.
שטח איחסון קטן אינן תופסות מקום רב.

משקל משתמש מרבי : 136 ק"ג
משקל המכשיר: 26 ק"ג

מידות: אורך 122 ס"מ, רוחב 61 ס"מ
משקל משתמש מקסימאלי 113 ק"ג

שורף
הקולריות
מס' 1
בעולם

APPSERG DATAאפלקציות הנתמכות:
ZWIFTASPRISEI

KREVKINOMAP
REGETTU

אפלקציות הנתמכות:
APPS
ERG DATA

ZWIFT

ASPRISEI

KREV
KINOMAP

REGETTU

אופני AD2 הם מכשיר כושר מעולה לאימוני סיבולת לב-ריאה, אינטרוולים וקרוספיט.
אופני Airdyne המתוחכמות פועלות על התנגדות הרוח. 
דיווש מהיר יותר מגדיל את ההתנגדות ואת רמת הקושי.

רמת ההתנגדות אינסופית ותלויה במהירות הדיווש. 
תנועת יד ורגל מסונכרנת המדמה תנועה טבעית - לאימון מלא של כל הגוף. 

ניתן להשתמש רק בידיות הסקי - לאימון כח ממוקד של לפלג גוף עליון.
מערכת כפולה מאפשרת אימון הידיים והרגליים בו זמנית או כל אחד

מהם בנפרד. 
צג LCD משוכלל המציג

נתוני מהירות, מרחק, זמן,
סל"ד ושריפת קלוריות.

מושב מתכוונן ונוח במיוחד.
דוושות מאוזנות.

רצועות כף רגל חזקות.
תמסורת רצועה לפעולה שקטה. 

גלגלים לניוד קל.
עיצוב חדשני.

מידות: אורך 117 ס"מ,
רוחב 64 ס"מ,

גובה 127 ס"מ, משקל 44 ק"ג.
משקל משתמש

מקסימאלי 113 ק"ג.
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ASSAULT ASSAULT אופני
שורף הקלוריות המקצועי מס' 1 בעולם

.MMAאופניים אלו נמצאים בשימוש אלופי העולם בקרוס פיט ו
אופני כושר מקצועיים שעוצבו ע"י צוות ייעודי של מהנדסי כושר בשיתוף מאמנים ובעלי מכוני כושר.

אימון גוף כולל ומושלם באמצעות תנועות דיווש המשולבות בתנועות משיכה ודחיפה של הידיים.
האופניים בנויים באיכות מעולה על שילדת פלדה כבדה ואיכותית הצבועה בתנור ומצופה בשכבת

 אבקה תעשייתית אטומים.
טווח מושב אנטומי בעל 4 מצבי כיוונון להתאמה מירבית וריפוד מוגן הזעה.

ידידותי ומותאם לכל משתמש  צג מקצועי בעל מסך LCD המאפשר 8 אופציות אימון הכוללות גם
אימוני אינטרוולים אישיים או מובנים בעצימויות שונות ואימוני מטרות מרחק זמן קלוריות ודופק. 

מציג: מהירות סל"ד מרחק וזמן. 
האופניים פועלים על התנגדות אוויר ומתאימים לכל סוגי ורמות המתאמנים הואיל וההתנגדות 

 גדלה אוטומטית וככל שהמתאמן מדווש במהירות גבוהה יותר. 
למדידת דופק יש להשתמש ברצועת דופק (שאינה כלולה)

אופנים אלו יכולים לספק רמות אימון שונות וכמעט בלתי
מוגבלות ומתאימות ביותר למטרת שריפת קלוריות. 

מכשיר חובה בכל חדר כושר ואו מועדון קרוספיט.
ניתן לעבודת פלג גוף עליון בלבד ע"י הנחת הרגליים על מדרכים סטטיים

שאינם מפעילים את גלגל התנופה. 
כולל גלגלים לניוד קל. 

משקל מתאמן מקסימלי: 159 ק"ג. 
אורך 130 ס"מ רוחב 61 ס"מ, 

גובה 125 ס"מ, משקל 44.5 ק"ג. 
צבע שחור

אופני Assault Air Bike הינם האופניים הרשמיים בתחרויות קרוספיט ואליפויות עולם בתחום הכושר.
מאוורר מבוסס על התנגדות אוויר - מנגנון זה מבטיח התאמה מרבית לכל רמות וסוגי המתאמנים 

ניתן לרכוב בקצב אחיד לאורך זמן להשגת יעדים או ליהנות מאימון אינטרוולים ברמה הגבוהה היותר.
אפשרות לבידוד פלג גוף עליון או תחתון.

ניתן לדווש קדימה או אחורה לשינוי האימון.
מסך מרהיב בעל ניגודיות גבוהה, גופן גדול וקל לקריאה.

אפשרויות תכנות מותאמות אישית כולל תוכניות אימונים מובנות להשגת יעדים.
תצוגת נתוני זמן, מרחק, קלוריות, מהירות, סל"ד ו-וואט.

.ANT וקישוריות Bluetooth® חיבור
משקל המכשיר: 57 ק"ג

משקל משתמש מרבי: 159 ק"ג
מידות: אורך 140 ס"מ, רוחב 67 ס"מ, גובה 149 ס"מ

Air Bike Elite
  Air Bike

אופני הרוח המקוריים והטובים בעולם

להיט!
במועדוני
הקרוספיט

דגם
ELITE

אפלקציות הנתמכות:

WAHOO

ZWIFT
אפלקציות הנתמכות:

WAHOO

ZWIFT



מכשיר חתירה מקצועי
לחדרי כושר

CONCEPT 2
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להיט!
במועדוני
הקרוספיט

ASSAULT Air Rower Elite  
אימון גוף כולל המשלב עבודה אינטנסיבית ויעילה על שרירי הידיים, רגליים, בטן וישבן בו זמנית.

מכשיר רב תכליתי המתאים לשילוב בכל סוגי האימונים - אימונים פונקציונליים, אימוני אירובי ואימוני כוח.
משלב עיצוב וחיטוב הגוף, בניית שריר ושריפת קלוריות מואצת במכשיר אחד.

עיצוב קומפקטי המאפשר למקם את המכשיר בכל פינה בחדר הכושר מבלי לתפוס שטח רצפה רב.
גלגל תנופה משולב-מבוסס על שרשרת הנעה מצופה ניקל ורצועה לתנועה חלקה ויעילה במיוחד ללא הפרעות.

מאוורר מבוסס על התנגדות אוויר-מנגנון זה מבטיח התאמה מרבית לכל רמות וסוגי המתאמנים.
חלקו של המאוורר הפונה לכיוון המתאמן סגור כך שבמהלך האימון האוויר.

דוושות מתכווננות להתאמה מרבית לכל מתאמן.
מושב בעל עיצוב אנטומי המבטיח עמידות בפני זיעה.
ידית נוחה לאחיזה רציפה וממושכת במהלך האימון 

צג LCD בעל גופן גדול וקל לקריאה כולל 8 תוכניות אימון מובנות 
אימוני מטרות כגון מרחק, זמן, קלוריות ואימוני בקרת דופק.

תצוגת נתוני זמן, מרחק, מהירות, קלוריות ודופק.
4 מייצבי בסיס בחלקם הקדמיים והאחוריים של המכשיר.

.Radio + ANT וקישוריות Bluetooth® חיבור

מכונת חתירה מסיבית ומקצועית

גלגלים קדמיים מובנים וידית אחורית לניוד קל.
משקל משתמש מרבי: 159 ק"ג.

מידות: אורך 235 ס"מ, רוחב 51 ס"מ,
גובה 123 ס"מ
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Schwinn Rower
מכשיר חתירה מגנטי מתקפלמכשיר חתירה איכותי ועמיד מתקפל

חיטוב הגוף ע"י פעילות אירובית המאפשרת שריפת קלוריות מואצת - אימון גוף כולל אפקטיבי ומהנה.
מבנה מסיבי כולל רכיבים באיכות גבוהה במיוחד להבטחת עמידות לאורך זמן.

גלגל תנופה גדול לאימון חלק ויעיל.
מערכת התנגדות מגנטית משוכללת ושקטה.

10 דרגות קושי שונות.
צג LCD גדול המציג נתוני זמן, מרחק, משיכות, קלוריות, התאוששות ודופק.

מקלט מדידת דופק אלחוטית ע"י רצועת חזה תואמת (המכשיר אינו כולל רצועה).
הצג מתכוונן לגובה ומאפשר קו ראיה אופטימלי מכל זווית להתאמה מרבית לכל מתאמן.

מסילת פלדה רחבה ועמידה המאפשרת תנועה חלקה ושקטה במיוחד.
מושב ארגונומי מרופד גדול ורחב לנוחות מקסימלית מצופה ויניל קל לניקוי.

פדלים יציבים וגדולים מעוצבים לכל המידות עם רצועות לעיגון כפות הרגליים ומינוף עוצמת המשיכה.
ידית ארגונומית לאחיזה נוחה רציפה וממושכת בזמן האימון.

מנגנון קיפול פשוט למסילה החוסך מקום רב ומאפשר אחסון קל ונוח.
גלגלים לניוד קל.

משקל משתמש מרבי: 136 ק"ג

מכשיר חתירה מגנטי שעובד על כל שרירי הגוף בו זמנית.
שריפת קלוריות מואצת עם תוצאות מהירות ביותר.

התנגדות מגנטית מתכווננת ל-16 דרגות קושי.
ידית משיכה מרופדת בחומר מונע זיעה.

צג דיגיטלי משוכלל המראה את כל נתוני האימון.
דוושות גדולות עם רצועת נעילה.

מבנה מסיבי איכותי המאפשר אימון אינטנסיבי גם לכבדי משקל.
מושב רחב ומסיבי המאפשר ישיבה נוחה לאימון מתמשך.

המושב נע בתנועה חלקה ביותר על מסלול אלומיניום מסיבי.
מתאים למשקלים עד 115 ק"ג.

אחריות: 12 חודשים, לשימוש ביתי.
פתוח: אורך 202 ס"מ, רוחב 60 ס"מ

גובה 80 ס"מ.
מקופל: אורך 100 ס"מ, רוחב 60 ס"מ,

גובה 134 ס"מ.

צג מתכוונן
מקופל

מידות: פתוח - אורך 236.5 ס"מ, רוחב 53.5 ס"מ, גובה 80.5 ס"מ
מקופל - אורך 129.5 ס"מ, רוחב 53.5 ס"מ, גובה 155 ס"מ



52

WB-MS-Y
מולטי טריינר ל- 3 מתאמנים בו זמנית 

עשרות תרגילים שונים לכל שרירי הגוף.
אפקט מדוייק של משקולות חופשיים בבטחון ושליטה של עבודה במכונה.

עבודה חלקה ללא כבלים וללא גלגלות 
כולל את כל התרגילים הקלאסיים ויותר:

לחיצת חזה בכל הזויות,פולי עליון, סקווט, ידיים , בטן  ועוד ...
המכשיר הבטוח והאפקטיבי שקיים בשוק.

WB-LS-Y
מולטי טריינר מקצועי משקל חופשי 

מולטי טריינר משקל חופשי מגיע ללא משקולות ומתאים לצלחות אולימפיות בלבד
מעל 20 תרגילים לכל שרירי הגוף - פולי עליון, תחתון, סקוואט, כתפיים,

כל תרגילי הלחיצה, עבודת ידיים ועוד...
המכשיר הבטוח והאפקטיבי שקיים בשוק.

המושב מתכוונן לזויות שונות משטוח ועד כתפיים.
עבודה מושלמת ובטוחה.

יכולת נשיאה מרבית: 225 ק"ג.
מתאים לצלחות אולימפיות בלבד. 

מידות: אורך 207 ס"מ,
רוחב 147 ס"מ, גובה 208 ס"מ

הספה ניתנת להפרדה

אופציה נוספת לרכישה מעמ' 56-57 אופציה נוספת לרכישה מעמ' 56-57

מתאים לחדרי כושר חצי מקצועיים מתאים לחדרי כושר חצי מקצועיים

יכולת נשיאה מרבית: 225 ק"ג.
מתאים לצלחות אולימפיות בלבד. 

מידות: אורך 305 ס"מ, רוחב 187 ס"מ,
גובה 205 ס"מ 
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WB-HR
כלוב מסיבי מתאים למתאמנים מקצועיים ומשקלים כבדים

מגיע בצבעים שחור או צהוב

מגיע בצבעים
שחור או צהוב

אופציה לתוספת
WB-LTO פולי עליון תחתון

מגיע בצבע צהוב/ שחור בעיצוב מדהים.
בטוח ביותר, מתאים לתרגילי: סקווט,חתירה,דד ליפט,וכל תרגילי הלחיצה.

מתאים לעבודה עם צלחות אולימפיות ומוט אולימפי.
כולל ידיות לעליות מתח.

מושלם למשתמשים כבדים עם הגבלת מרחב,
קטן יחסית לקטגורייה וחוסך מקום.

ניתן להוסיף פולי עליון תחתון וספה לבניית
מכשיר לעבודה מושלמת.

מידות : אורך 92 ס"מ, רוחב 127 ס"מ, גובה 209 ס"מ.
יכולת נשיאה מרבית : 450 ק"ג.

משקל משתמש מירבי לידיות המתח : 180 ק"ג.

WB-PR
הכלוב המושלם לאימון ברמה גבוהה, מקצועי ואיכותי מבית פאוורטק.

כלוב סגור מתאים למשקלים כבדים ולמקצוענים.
מגיע בצבע צהוב/ שחור בעיצוב ייחודי, חדשני ומדהים.

מכשיר חזק ועוצמתי בעל שילדה מסיבית המאפשר עבודה בטוחה ויציבה ללא הפרעות.
מתאים לתרגילי: סקוואט, חתירה, דד ליפט

וכל תרגילי הלחיצה.
כולל ידיות לעליות מתח במגוון

אפשרויות אחיזה וידיות מקבילים
ללא תוספת מחיר.

ניתן להוסיף פולי עליון תחתון וספה
לבניית מכשיר לעבודה מושלמת.

מידות: אורך 130 ס"מ, רוחב 129 ס"מ,
גובה 214 ס"מ.

יכולת נשיאה מרבית: 450 ק"ג. 

אופציה לתוספת
WB-LTO פולי עליון תחתון

אופציה נוספת לרכישה מעמ' 56-57אופציה נוספת לרכישה מעמ' 56-57
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WB-RS
סמית משין מקצועי

מכשיר מסיבי ביותר באיכות עבודה של חדר כושר
עבודה שקטה חלקה ובטוחה במיוחד.

המכשיר כולל מוט אולימפי הנע על מוטות ניקל בעזרת גלגלות אוקולון 
מגיע ללא משקולות ומתאים לצלחות אולימפיות בלבד. 

12 מצבי תחילת עבודה וסיומה.
מתאים גם לעבודת סקווט.

אפשרות להוסיף ספה,
ותוספת פולי עליון/תחתון  ולהפוך

את הסמית לתחנת עבודה. 
לתרגילי לחיצה בכל הזויות, חתירה,

פולי עליון  טרייספס בייספס ועוד...
מידות : אורך 107 ס"מ, רוחב 217 ס"מ,

גובה 210 ס"מ.
יכולת נשיאה מרבית : 200 ק"ג.

WB-FTD
קרוס אובר פינתי מקצועי משקל חופשי

קרוס אובר פינתי משקל חופשי.
המכשיר הקלאסי שנמצא בכל חדר כושר עכשיו יכול להיות בביתך.

עשרות תרגילים לכל שרירי הגוף. 
עבודה חלקה ומדהימה באיכות חדר כושר.

המכשיר מגיע ללא משקולות ומתאים לצלחות אולימפיות בלבד.
המחיר כולל ידיות לעליות מתח. 

מידות : אורך 202 ס"מ רוחב 115 ס"מ גובה 209 ס"מ.

אופציה לתוספת פולי עליון תחתון
WB-FTD 56-57 אופציה נוספת לרכישה מעמוד
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WB-OB
ספת לחיצה קלאסית אולימפית מסיבית ביותר

ומתאימה למשקלים כבדים
לחיצה בכל הזויות האפשריות משלילי ועד כתפיים .

הספה נמוכה וקרובה לרצפה להנחת רגליים נוחה במיוחד ולתמיכה במשקלים כבדים.
אופציה להשלמת המוצר: תוספת לעבודת רגליים ,תוספת לעבודת ידיים,פרפר או פולי עליון.

כסא נע על ציר שמאפשר למתאמן להיות תמיד מתחת למוט.
מגיע ללא מוט וללא משקולות.

מידות: אורך 140 ס"מ, רוחב 129 ס"מ, גובה 158 ס"מ.
יכולת נשיאה מרבית: 270 ק"ג (כולל משקל מתאמן).

יכולת נשיאה מירבית של העמודים: 450 ק"ג.

WB-UB
ספת כושר מקצועית מסיבית במיוחד  

ספה מקצועית מתכווננת מזוית שלילית ועד 90 מעלות.
קומפקטית בעלת עיצוב נמוך קרוב לרצפה לנוחות ויציבות בעבודה.

ספה רבת שיפועים משלילי עד  90.   
ניידת על גלגלים.

מתאימה לכל סוגי האימון.
יכולת נשיאה 450 ק"ג.

מידות: אורך 142 ס"מ, רוחב 68 ס"מ, גובה 1.20 ס"מ. 

0

כניסה יחודית לתוספות
מעמוד 56-57

כניסה יחודית לתוספות
מעמוד 56-57
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WB-CMA
תוספת כרית יד קדמית לספת פאוורטק 

מתאים לצלחות אולימפיות בלבד 
ידיות עבודה נוחות,

עבודה חלקה ומקצועי

WB-PFA
 POWERTEC תוספת פרפר לספות

WB-LPA
תוספת לחיצת רגליים לספות

WB-DMA
POWERTEC תוספת מתקן לאימון יד אחורית לספות כושר

WB-LTA
POWERTEC תוספת פולי עליון לספות
עבודה חלקה ומקצועית באיכות חדר כושר.

מתאים לצלחות אולימפיות בלבד.
יכולת נשיאה מרבית: 135 ק"ג

WB-ASR
POWERTEC סטנד אחסנה לתוספות

סטנד 4 עמדות
המאפשר לאחסון 4 תוספות 

שונות

POWERTEC ומולטי טריינרים

עבודה חלקה ומדוייקת על שרירי הידיים.
מתאים לצלחות אולימפיות בלבד

מידות: אורך 59 ס"מ,
רוחב 66 ס"מ,

גובה 82 ס"מ

 POWERTEC מוצר חדש מבית
עבודה חלקה ובטוחה,

טווח תנועה מלא 
מתאים לצלחות אולימפיות בלבד

יכולת נשיאה מרבית: 180 ק"ג

מתאים לצלחות אולימפיות בלבד 
ריפודים עבים ונוחים.

טווח תנועה מלא 

POWERTEC תוספת פושטי כופפי ברך לספות
WB LLA

 POWERTEC מוצר חדש מבית
עבודה חלקה ובטוחה ,טווח תנועה מלא 

מתאים לצלחות אולימפיות בלבד
יכולת נשיאה מרבית: 180 ק"ג
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WB-PR SSA
Power Rack Safety Spotter Arms

.POWERTEC זוג זרועות ביטחון ארוכות לחיבור לכלוב
מאפשרות ביצוע מגוון תרגילים עם מוט מחוץ לכלוב.

זרועות יציבות ומסיביות המעניקות בטיחות מקסימלית.
יכולת נשיאה מרבית: 450 ק"ג

WB-HR-LTO-CN
Half Rack-Lat Tower Option Connector

תוספת תושבת למוט אולימפי לחיבור
.POWERTEC לכלוב

מאפשר ביצוע מגוון תרגילי אימוני
.T-BAR פונקציונליים עם מוט + תרגיל

פין נעילה לאחסנה קלה של המוט.
עבודה מקצועית

יכולת נשיאה מרבית: 90 ק"ג. 

WB-PR-BLA

WB-LTO-RS-CN

WB-PR-RAA
Power Rack Rope Anchor Attachment

WB-PR-RBP
Power Rack Resistance Band Pegs

Power Rack Barbell Landmine Attachment

Roller Smith/Lat Tower Option Connector

Half Rack Dip Bars Attachment

 POWERTEC תוספת "עוגן" לחיבור לכלוב
לעבודה עם בטל רופ או גומיות התנגדות.

ניתן לחיבור לבסיס הקדמי של הכלוב.
מאפשר עבודה על שרירי הליבה והכתפיים.

WB-PR WHA
Power Rack Weights Storage Horns Attachment

 POWERTEC תוספת זוג קרניים לחיבור לכלוב
לאחסון פלטות משקולות.

מערכת נעילה חדשנית הנכנסת לפעולה
באמצעות כוח הכבידה בעת העמסת פלטות

על הקרניים.
יכולת נשיאה מרבית: 110 ק"ג לכל צד.
ווים מרופדים וארוכים להגנה על המוט

ולבטיחות מקסימלית.
עיצוב מודרני ומהמם למראה אסתטי

במיוחד.

WB-PR-SUPA
Power Rack Step-Up Plate Attacment

POWERTEC תוספת פלטפורמה לחיבור לכלוב
המאפשרת מגוון רחב של תרגילים.

פלטפורמה רב-גונית ניתנת לחיבור בגבהים שונים
להתאמה מרבית לכל מתאמן.

WB-PR-RRA

WB-HR-DBA

Power Rack Rope/Strength Ring Attachment
תוספת זוג טבעות לחיבור

לכלוב POWERTEC לעבודה
עם גומיות התנגדות וחבלים.

נעילה מאובטחת באמצעות פין.

מאפשר חיבור בין המכשירים הבאים:
WB-HR-B או WB-HR-Y כלוב פתוח

(החל מדגמי 2018 ומעלה)
WB-LTO לתוספת פולי עליון תחתון

 POWERTEC תוספת 3 יתדות לחיבור לכלוב
המאפשרת מגוון רחב של תרגילים

לעבודה עם גומיות התנגדות.
עיצוב היתדות המצופות מאפשר

נעילה בטוחה ואיתנה למספר
גומיות בו זמנית.

קצוות חלקים בסוף כל יתד
לבטיחות מקסימלית.

ניתן לחיבור משני צידי הכלוב.

מאפשר חיבור בין המכשירים הבאים:
רולר סמית' משין WB-RS לתוספת

WB-LTO פולי עליון תחתון

תוספת זוג ידיות מקבילים לחיבור לכלוב פתוח 
.POWERTEC

ניתנות לחיבור בגבהים שונים להתאמה מרבית לכל 
מתאמן.

משקל משתמש מרבי: 180 ק"ג

J-HOOKS
תוספת כרית יד קדמית לספת פאוורטק 

זוג חיבורי J-HOOKS חדשים ומשופרים המעוצבים 
בזווית המושלמת להרמה קלה ונוחה של המוט, 

תוך שמירה על המוט במקומו לאחר סיום העבודה.
ווים מרופדים וארוכים להגנה על המוט ולבטיחות 

מקסימלית.
עיצוב מודרני ומהמם למראה אסתטי במיוחד.
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NT0462

0444

NT0451

PLB4812

MB-3601

NT0413

RCB2812

NB59

סטנד ייחודי ואיכותי
לאחסנת

5 מוטות אולימפיים 

York ST-3GOWTOBH-5

סטנד איכותי ומסיבי
מתאים לצלחות רגילות 

סטנד מקצועי
למוטות וצלחות

אולימפיים

OWT-24

סטנד לאחסנת 8 מוטות

סטנד נייד לפלטות
וצלחות במפר אולימפיות

סטנד איכותי לשימוש
בחדר כושר או
לשימוש ביתי 

מידות:
אורך 190 ס"מ
רוחב 40 ס"מ

גובה 180 ס"מ  סטנד אחסון רב תכליתיאורך 64 ס"מ, רוחב 16 ס"מ, גובה 5 ס"מ 

3010

SWT-14

ACH18

OAS-14 מתאם

מגפי תליהרתמה לצוואר

SZ0102

מוט מעוקל לפולי 0432

מוט משיכה מעוקל

מוט רחב למשיכה

מוט פטיש

ידית בודדת עם ציפוי ידית משיכה

ידית בודדת

חבל בודד

מוט קצר לפולי

חבל משיכה

  V ידית

רצועות קרסול עור

רצועות קרסול

רצועת בטן

ידית קרניים ידית בד

תושבת לטי בר

שרוולי תליה

Wall Timer

AS1001

NT0450AS3001

ידית בד מקצועית

ריפוד למוט

תושבת לטי בר

NT0423

SZ0100

GSWT

סטנד מקצועי לחדר
כושר או לשימוש ביתי

סטנד
למוטות וצלחות

רגילות



KR5041BRK4062Z RK5041C
סטנד אחסנה לפמפ סטנד דמבלס נאופרן סטנד לקטל בלס

סטנד לדמבלס 2067

DRT-60

PUMP SETS סטנד ל-20 מוטות

סטנד ל-10 מוטות לקירמתלה מזרונים לקיר

סטנד ל-5 כדורי כח

סטנד כדורי כח עגולסטנד בודי בר

סטנד קטל בל

קומה משלימה לסטנד
GDR-60 2 קומות

סטנד לברבלס
סטנד אקססוריז

מעוצב
סטנד לכדורי פיזיו

מידות:
אורך- 64 ס"מ
רוחב- 53 ס"מ

גובה- 118 ס"מ מידות:
אורך 120 ס"מ
רוחב 52 ס"מ
גובה 85 ס"מ 

מידות:
אורך 276 ס"מ
רוחב 64 ס"מ

גובה 180 ס"מ 

מידות: 
אורך 65 ס"מ
רוחב 54 ס"מ
גובה 97 ס"מ

מידות:
אורך 109 ס"מ,
רוחב 120 ס"מ,
גובה 156 ס"מ.

מידות:
רוחב 58 ס"מ
גובה 84 ס"מ

אורך 113 ס"מ 

מידות 
אורך 58 ס"מ

רוחב 157 ס"מ
גובה 81 ס"מ

מידות :
אורך 51 ס"מ

רוחב 101 ס"מ
גובה 76 ס"מ 

RK2215N

מתקן למזרנים

RK4020

GDR-363

DRT-60

RK1003A

GDKR-100
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מידות:
אורך:  153 ס''מ.
רוחב:  80 ס''מ.

גובה:  150 ס''מ.

סטנד לבודי בר
5 עמדות

מידות:
אורך 290 ס"מ
רוחב 56 ס"מ
גובה 86 ס"מ 

סטנד לדמבלס 2215
2.9 מטר

סטנד 2 קומות רחב

RK2215NKP
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YORK COMBO
מתקן כושר פונקציונלי מקצועי מושלם

המקורי מבית YORK מותג הכושר המוביל בעולם.
שילדה מסיבית ויציבה המאפשרת עבודה איכותית, שקטה ובטוחה.

מבחר תרגילים בלתי מוגבל המאפשר לעבוד על כל שרירי הגוף, כולל את כל מרכיבי האימון הדרושים:
סמית' משין כולל מוט אולימפי מובנה צף.

כלוב פתוח לעבודה עם מוט אולימפי בצורה חופשית (סקוואט, דד  ליפט, תרגילי לחיצה וכו').
פולי עליון.

TRX-מתלה ל
ידיות מתח בחלק העליון של המכשיר.

ידיות מקבילים מתכווננות לכל גובה
המכשיר.

כריות תמיכה לרגליים למשיכה עליונה.
2 תחנות אימון נפרדות בעלי צירי

משקולות נפרדים (קרוס אובר).
כולל 2 צירי משקולות, 60 ק"ג בכל צד,

סה"כ 120 ק"ג משקל נטו.
6 סטנדים לאחסנת צלחות

אולימפיות.
סטנד לאחסנת מוט אולימפי.

מידות: אורך 201 ס"מ,
רוחב 148 ס"מ, גובה 224 ס"מ.

להיט
עולמי

T-BAB

TBAR

מתאים לחדרי כושר חצי מקצועיים
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Target Ace 2100YORK MAXX-1 
קרוס אובר פינתי מקצועי קרוס אובר פינתי מדהים

דגם החוסך במקום ומתאים לשימוש ביתי או חצי-מקצועי.
ביצוע מגוון רחב של תרגילים לכל שרירי הגוף.

שילדה מאסיבית ויציבה ביותר.
מגיע עם מגוון אביזרים נלווים* ללא תוספת תשלום.

2 מוטות עליונים מובנים לעליות מתח. 
כולל 2 צירי משקולות, 90 ק"ג בכל צד, סה"כ 180 ק"ג.

מסגרות הגנה חזקות לעמודי המשקולות.
מתאים לאימון של 2 משתמשים בו זמנית.
משקולות הנעים חרישית על עמודי פלדה

בציפוי כרום.
כבלי פלדה תעשייתית לנשיאת המשקולות.

בכל צד - גלגלת המתכווננת בקלות לכל
גובה המכשיר.

פוסטר תרגילים ענק על המכשיר
לנוחיות המשתמש.

מידות: אורך 147 ס"מ, רוחב 102 ס"מ,
גובה 234 ס"מ.

הקרוס אובר הינו אחד המכשירים הקלאסיים ביותר בחדרי כושר.
הקרוס אובר מהווה תחלופה למספר רב של מכשירים, משלב את כל מרכיבי האימון.

המכשיר מאפשר עבודה ממוקדת על קבוצות שרירים ספציפיים בצורה הנכונה ביותר. 
דגם ACE העוצמתי מבית Target מאפשר ביצוע מגוון תרגילים רחב לכל שרירי הגוף במכשיר אחד.

שילדה מסיבית ויציבה המאפשרת עבודה שקטה ובטוחה.
2 תחנות אימון נפרדות בעלי צירי משקולות נפרדים - 20 פלטות משקל מצופות למניעת רעשים בכל צד.

כולל 2 צירי משקולות, 100 ק"ג בכל צד, סה"כ 200 ק"ג.
גלגלות המתכווננת בקלות לכל גובה

המכשיר בשני צידיו.
מתאים גם למפתחי גוף מקצועיים

ומתאמנים מתקדמים.
מאפשר אימון של 2 משתמשים בו זמנית.

ידיות מתח בחלק העליון של המכשיר
עם מגוון אפשריות אחיזה לבחירה

לביצוע מתח צר או רחב.
רשתות הגנה סגורות לעמודי המשקולות.
מתלים על גוף השילדה לתליית אביזרים.

מגיע עם מגוון אביזרים נלווים
ללא תוספת תשלום.

מוט W מעוקל באורך 120 ס"מ
מוט ייחודי לחיבור בין הכבלים

באורך 120 ס"מ
חבל טרייספס

רצועות
רצועות קרסול

ידיות אחיזה
מידות: אורך 161 ס"מ, רוחב 99 ס"מ,

גובה 222 ס"מ.
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מולטיטריינר סמיט משיין עם כלוב חופשי מקצועי

כבלי פלדה עם ציפוי PVC לעבודה חלקה ושקטה.
המכשיר כולל מוט אולימפי מובנה הנע על ציר.

מידות: גובה 220 ס"מ, אורך 202 ס"מ, רוחב 182 ס"מ.

המכשיר כולל 100 ק"ג משקולות מובנות בחלקו האחורי של המכשיר
לעבודה חלקה ביותר.

-אופציה לרכישה בנפרד.

תוספת רגליים כלולהתוספת ידיים כלולה

המכשיר מגיע עם מוט לסמיט משין אך ללא מוט חופשי וללא משקולות וצלחת
וכולל ספה עם יד קדמית ופושטי וכופפי ברך    

Q
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מוצר
מוביל בעשרות

חדרי כושר
בארץ

GDCC-200 CLPR380
קרוס אובר מקצועי לחדר כושר 

מכשיר חובה בכל חדר כושר.
עשרות תרגילים לכל שרירי הגוף.

המכשיר כולל מוט עליון לעליות מתח.
2 צירי משקולות של 75 ק"ג כל אחד.

אופציה לשדרוג בתשלום תוספת של 25 ק"ג נוספים בכל צד.
2 ידיות אחיזה ו- 2 רצועות לקרסול כלולות במחיר.
מיקום משיכת הכבל מתכוונן מלמעלה ועד למטה.

מידות: אורך 199 ס"מ, רוחב 102 ס"מ, גובה 213 ס"מ

מתלה כוח מסחרי של סטלפלקס ליין קו

פולי עליון ותחתון
אופציה לרכישה בנפרד

עם 100 ק"ג מובנה

מתאים לחדרי כושר 

מתאים לחדרי כושר 

חופש תנועה בשילוב מסגרת קדמית ואחורית
כל ארבעת הצדדים כוללים אקדח 14 מצבים שיכול להתמודד עם יותר מ 1,000 ק"ג.

נותן למשתמש את היכולת ללכת על הבר למעלה ולמטה מבלי להסיר צלחות.
עמדות בטיחות מתכווננות הופכות את ה-Rack Power Club זה לחובה.

חובה עבור מי שרוצה להתאמן בכוח ללא פשרות.
תוכנן לעבודה עם כל סוגי הספסלים ותוכנן לאימונים קיצוניים.

סרגל המשיכה מוסיף למגע הסיום של ערכת הערכה הרצינית הזו!
מסגרות פלדה בעלות חוזק גבוה של 13 מד כבד, כוללות בנייה מרותכת בצד כללי וחומרת חוזק

תעשייתית גדולה במיוחד.
גימור ציפוי אבקה שחור המיושם אלקטרוסטטית עמיד בפני סתתים ושריטות בשגרה האכזרית ביותר.

אם אתה רוצה להיות גדול יותר ומתחזק במהירות,
מתלה Power Club הוא מה שאתה צריך.

50X75X2.5 .5 :מסגרת ראשית
משקל מוצר: 282 ק"ג/128 ק"ג.

מידות: 121 × 138 × 209 ס"מ / 48 "× 54" 82"
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YORK COMMANDOYORK 9101
שילדה מסיבית ויציבה המאפשרת תנועה חלקה ושקטה.

איכות עבודה של חדר כושר מקצועי.
ציר משקולות מובנה כולל 90 ק"ג.

המשקולות נעים חרישית בתוך כלוב מתכת בטיחותי.
מגוון עצום של תרגילים לכל שרירי הגוף: פרפר, רגליים,

פולי עליון ותחתון, דחיקת חזה, כתפיים, חתירה,
יד אחורית וקדמית ועוד. 

פטנט ייחודי: ידיות מתכווננות המדמות עבודה בקרוס אובר 
ומאפשרות מגוון נוסף של תרגילים.

ידיות פרפר בעלות מגוון מאחזי יד לנוחות מקסימלית.
פלטה מובנית בחלקו התחתון של המכשיר לביצוע תרגיל 

חתירה בקלות.
הגנה היקפית למשקולות.

מושב ומשענת מתכווננים להתאמה מירבית לכל מתאמן.
ריפודים עבים ונוחים מחומר מונע הזעה.

רמת גימור מדהימה.
מעבר קל בין תרגילים.
כריות תמיכה לרגליים.

מייצבי בסיס.
אביזרים כלולים: מוט פולי ארוך, מוט פולי קצר,

ידיות בד לקרוס אובר.
מידות: אורך 225 ס"מ, רוחב 150 ס"מ, גובה 213 ס"מ

מתאים למשקולות חופשיים (צלחות) רגילים או אולימפיים.
סמית משין: מוט למשקולות מובנה על מסילת ניקל בעל מעצורים המאפשרים עצירת חירום.

התקן מאפשר גם עבודת פרפר מקצועית ,כולל מתקן לעבודת יד קידמית.
ספה מתכווננת למצבי: משיפוע שלילי ועד 90 מעלות.

פרופיל עבה וחזק ומסיבי ביותר.
כני משקולות מצופי ניקל.

מגוון ענק של תרגילים: פולי עליון, פולי תחתון, פרפר, חתירה, פושטי וכופפי ברך, אימוני ידיים, 
בטן, סקוואט ועוד...

מתקן כושר מאסיבי ומקצועי מולטי טריינר מקצועי ומסיבי כולל 90 ק"ג משקולות

הספה נפרדת מהמתקן ויכולה לשמש גם
לאימון משקולות נפרד 

ריפודים עבים מחומר מונע הזעה.
אביזרים כלולים: מוט פולי ארוך וקצר,

חבל ליד אחורית, ידיות פולי ורצועה לרגל.
מידות: אורך 224 ס"מ, רוחב 205 ס"מ,

גובה 203 ס"מ 
המוצר מגיע ללא משקולות 

שילוב של
מולי טריינר

עם ידיות
קרוס אובר

מתאים לחדרי כושר חצי מקצועיים לייט
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שילדה מסיבית ויציבה המאפשרת תנועה חלקה ושקטה.
איכות עבודה של חדר כושר מקצועי.

ציר משקולות מובנה כולל 95 ק"ג.
המשקולות נעים חרישית בתוך כלוב מתכת בטיחותי.

מגוון עצום של תרגילים לכל שרירי הגוף: פרפר, רגליים,
פולי עליון ותחתון, דחיקת חזה, כתפיים, חתירה,

יד אחורית וקדמית ועוד. 
פטנט ייחודי: ידיות מתכווננות המדמות עבודה בקרוס אובר 

ומאפשרות מגוון נוסף של תרגילים.
ידיות פרפר בעלות מגוון מאחזי יד לנוחות

מקסימלית.
פלטה מובנית בחלקו התחתון של המכשיר

לביצוע תרגיל חתירה בקלות.
מושב ומשענת מתכווננים להתאמה

מירבית לכל מתאמן.
ריפודים עבים ונוחים מחומר מונע הזעה.

רמת גימור מדהימה.
מעבר קל בין תרגילים.
כריות תמיכה לרגליים.

מייצבי בסיס.
אביזרים כלולים: מוט פולי ארוך,

מוט פולי קצר,ידיות בד לקרוס אובר.
מידות: אורך 225 ס"מ, רוחב 150 ס"מ,

גובה 213 ס"מ.

EXM-2000
מולטי טריינר מקצועי באיכות חדר כושר

פטנט! ידיות דחיקה עם סגירה פנימית המדמה עבודה חופשית.
מעבר קל בין תרגילים.

ריפודים עבים ונוחים.
ידיות אימון לפרפר/דלתא המדמות משקל חופשי.

ציר משקולות מובנה הכולל 95 ק"ג משקולות ברזל.
עשרות תרגילים: דחיקה,פרפר, משיכה,

עליונה ותחתונה, חתירה, כתפיים, בטן ועוד.
מושב ומשענת מתכווננים עם

ריפודים עבים במיוחד.
כריות תמיכה לרגליים בזמן תרגיל הפולי.

משקולות נעות חרישית בתוך כלוב
פולי עליון, מרכזי ותחתון.

אביזרים נלווים: מוט פולי עליון, מוט פולי
קצר, ידית פולי ורצועת קרסול.

חוברת תרגילים מצורפת.
מידות : אורך 216 ס"מ, רוחב 127 ס"מ,

גובה 214 ס"מ. 

 G6B 
מולטי טריינר מקצועי באיכות חדר כושר 

מתאים לחדרי כושר חצי מקצועיים לייט
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ידיית דחיקה
מתכווננת לזויות

שונות

כסא מתכוונן לגובה

כסא ומשענת הגב
מתכווננות

מולטי טריינר איכותי עם מערכת משקולות כבדה PREMIUM מולטי טריינר
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מולטי טריינר +כרית יד קדמיתמולטי טריינר מאסיבי
YORK COBRA / TIGERYORK BOSS 100
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סמית משין מקצועי, מותג הכושר המוביל בעולם.המולטי טריינר החדשני ביותר לאימון גוף כולל 
PR1000YORK R-800

 מתקפל בקלות.
הלהיט שכבש את ארה"ב הגיע לישראל.

עם אופציה של למעלה מ-30 תרגילי כוח לבחירתך ותחנת חתירה מובנית,
ה-PR1000 הוא דרך מצוינת עבורך להתחיל שגרת אימונים ביתית.

פלטות המשקל הרגילות הוחלפו במוטות התנגדות גמישים
המגיעים להתנגדות מירבית של 95 ק"ג.

5 מוטות התנגדות בכל צד: מוט 2.25 ק"ג, 2 מוטות 4.5 ק"ג,
מוט 13.5 ק"ג ומוט 22.5 ק"ג.

שינוי ההתנגדות קל ונוח לכוונון באמצעות סוגר.
7 תוכניות אימון מובנות.

פשוט להניח את הסמארטפון על המדף, להפעיל את הסרטונים
ולעבוד לפיהם.

ספסל אימון מרופד המתכוונן בקלות למושב נע על מסילה
לביצוע תרגילי חתירה.

כולל כריות רולר מרופדות לעמדת אימון רגליים. 
מדף מובנה על גוף המכשיר להנחת סמארטפון / טאבלט.

מתקפל בקלות ונוח לאיחסון.
מידות: פתוח - אורך 208 ס"מ, רוחב 203 ס"מ, גובה 209 ס"מ.

מקופל - אורך 113.5 ס"מ, רוחב 203 ס"מ, גובה 209 ס"מ.

עיצוב ייחודי ומהמם.
מתאים לשימוש בחדרי כושר או שימוש ביתי.

מכשיר חזק ועוצמתי בעל שילדה מסיבית המאפשר עבודה בטוחה ויציבה.
מאפשר מגוון רחב של תרגילים לכל חלקי הגוף: סקאווט, חתירה, תרגילי 

לחיצה בזוויות שונות ועוד.
כולל ידיות מקבילים הניתנות לכיוונון לכל גובה הכלוב + ידיות מובנות למתח 

בחלק העליון של המכשיר.
כולל מוט אולימפי נע המחובר לכבלים,

מאפשר עבודה חלקה ושקטה.
כולל מוטות לאחסנת משקולות.

קפיצי ביטחון מתכווננים.
ניתן להוסיף ספה בנפרד.

יכולת נשיאה מרבית: 300 ק"ג
מידות: אורך 194 ס"מ, רוחב 165 ס"מ,

גובה 219 ס"מ

היחידי בעולם

שמדמה אימון שלם

עם כל היתרונות

של משקל חופשי

מתאים לחדרי כושר 

אפקט של 95 ק״ג
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סטנד כלוב פתוח לעבודה חופשית 
GPR-370YORK RUGBY

YORK  POWER RACK

כלוב משקולות מקצועי לעבודה עם מוט חופשי .
מסיבי ביותר ומתאים לעבודה במשקלים גבוהים .

מתאים לעבודת רגליים סקווט ומתאים לכל תרגילי הלחיצה 
ניתן להוסיף ספה חופשית .

מעצורי בטיחות מתכווננים למניעת נפילה .
המכשיר כולל סטנדים לאחסנת צלחות אולימפיות 

מתאים למוט אולימפי בלבד.
מגיע ללא מוט או משקולות .

מידות : אורך 114 ס"מ רוחב 162 ס"מ גובה 187 ס"מ 

כלוב מקצועי 

לעבודה עם מוט חופשי.
מתאים לתרגילי סקוואט, דדליפט, חתירה וכל תרגילי 

הלחיצה.
בעל מבנה מסיבי ביותר ומתאים לעבודה עם משקלים כבדים.

כולל 8 מוטות לאיחסון צלחות אולימפיות.
כולל ידיות מתח מובנות במגוון אפשרויות אחיזה.

עבודה בטוחה ונוחה.
מידות : אורך 189 ס"מ, רוחב 180 ס"מ, גובה 225 ס"מ

יכולת נשיאה מרבית : 300 ק"ג.

כלוב משקולות לעבודה עם מוט חופשי.
מתאים לתרגילי סקוואט, דד ליפט, חתירה וכל תרגילי הלחיצה.

המכשיר כולל מוטות לאיחסון צלחות אולימפיות.
מסיבי ביותר ומתאים לעבודה עם משקלים גבוהים.

כולל ידיות לאימוני מקבילים הניתנות לכיוונון לכל אורכו
של גובה הכלוב.

מוט לביצוע עליות מתח בחלקו העליון של המכשיר.
ניתן להוסיף ספה בנפרד.

עבודה בטוחה ונוחה.
מידות: אורך 172 ס"מ, רוחב 165 ס"מ (רוחב לא כולל מוטות 

האחסנה - 112 ס"מ), גובה 225 ס"מ.

כולל עמדת כוח לעבודה עם מוט חופשי וצינור מתח לחיבור 
לחלקו העליון של המכשיר.

מתאים לתרגילי סקוואט, דדליפט, חתירה וכל תרגילי הלחיצה.
כולל מתאמי חיבור לקיר.

.SPOTTER ARMS וזרועות J-HOOK עמודים מחוררים לחיבור
עבודה בטוחה ונוחה.
נפתח ונסגר בקלות.

דגם החוסך במקום בחדר הכושר.
מידות : אורך 96 ס"מ, רוחב 144 ס"מ, גובה 242 ס"מ.

לא כולל מוט ומשקולות.

ריג מתקפל לחיבור לקיר
כלוב סגור עם מוטות איחסון לצלחות

מגיע בלי
מוט ומשקולות

צמוד לקירבמצב מקופל
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ספה רב שימושית

ספת משקולות

ספה מקצועית אולימפית מתכווננת 

TARGET 2051

YORK 1076 GDIB-46

כני משקולות מברזל חזק בפרופיל עגול.
כני המשקולות מתכווננים לגובה ובעלי אבטחה כפולה.

משענת גב בעלת שיפוע מתכוונן הכולל גם שיפוע שלילי.
ריפוד איכותי ונוח למושב ולמשענת הגב.

המושב והמשענת מצופים בחומר מונע הזעה.
ספוגי רגליים עבים.

מתקן נשלף לאימון יד קדמית.
מתקן לאימון רגליים.

סטנד אחורי להנחת משקולות.
מידות: אורך: 200 ס''מ, רוחב: 100ס''מ, גובה: 220 ס"מ

מידות: במצב פתוח: אורך 178 ס״מ, רוחב 98 ס״מ.

כוללת מתקן לאימון יד קדמית.
משענת גב מתכווננת למצבים: משיפוע שלילי ועד 45 מעלות.

כני המשקולות מתכוננים לגובה ומצופים ניקל.
ריפודים עבים מחומר מונע זיעה.

משענת הגב בעלת מבנה מיוחד השומר על
חוליות עמוד השדרה.

מתאים למוט בינוני ומעלה.
מתאימה לתרגילים רבים: עבודה עם משקולות

חופשיים,דחיקה,פושטי וכופפי רגליים,אימוני ידיים וכו'.
מידות: אורך 150 ס"מ, רוחב 111 ס"מ. 

כני המוט מתכווננים בקלות ע"י פין קפיצי.
ריפודים עבים מחומר מונע הזעה .

מתאימה לתרגילים רבים: עבודה עם משקולות חופשיים,
דחיקה בזויות שונות,פושטי וכופפי ברכיים, עבודת סקווט ועוד..

מגיעה ללא מוט וללא משקולות.
כיסא נע על ציר המאפשר

אימון בכלהזויות מתחת למוט. 
מידות: אורך 190 ס"מ,

רוחב 116 ס"מ 

ספה רב שימושית
YORK 797

כוללת מתקן לאימון יד קידמית. 
מושב מתכוונן לזוויות שונות.

מערכת משענת הגב והכסא נעות על ציר ומאפשרות
עבודת כפתיים עם כני המשקולות.

משענת הגב מתכווננת למצבים: משיפוע שלילי
ועד 90 מעלות.

כני המשקולות מתכווננים לגובה ומצופים ניקל.
ריפודים עבים מחומר

מונע הזעה.
משענת הגב בעלת מבנה מיוחד השומר על

חוליות העמוד.
מתאים למוט בינוני ומעלה.

מידות: אורך 214 ס"מ, רוחב 82 ס"מ.

מתאים לחדרי כושר 

הכסא נע על ציר

הכסא נע על ציר



ספת כושר מתקפלת

ספת כושר מתכווננת
YORK B-3060

TARGET 104 TARGET 2050
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ספה מקצועית המתאימה לחדרי כושר או שימוש ביתי.
מתניידת בקלות על גלגלים.

משענת ומושב מתכווננים בקלות ממצב שלילי עד 90 מעלות.
ריפודים עבים ונוחים מחומר מונע הזעה.

משענת גב במבנה מיוחד להגנה על
חוליות השידרה.

מתאימה למגוון תרגילים, עבודה עם משקולות
חופשיים ואימון בטן.

דגם מסיבי ויציב ביותר.
מידות: אורך 131 ס"מ, רוחב 82 ס"מ,

גובה 83 ס"מ.

ספת כושר רב תכליתית
 YORK BEST

מתאימה לתרגילים רבים לכל חלקי הגוף:
עבודת ידיים עם משקולות חופשיים, דחיקה,

פושטי וכופפי רגליים, עבודת בטן ועוד.
כוללת מתקן לאימון יד קדמית.

כוללת מתקן לאימון רגליים.
משענת הגב מתכווננת כולל

לשיפוע שלילי
משענת הגב במבנה מיוחד להגנה על

חוליות השדרה.
מושב מתכוונן לזוויות שונות.

ריפודים עבים ונוחים מחומר מונע זיעה.
דגם מסיבי בעיצוב מרהיב.

מידות: אורך 194 ס"מ,
רוחב 63 ס"מ, גובה 111 ס"מ.

כני משקולות מברזל חזק בפרופיל עגול.
כני המשקולות מתכווננים לגובה ובעלי אבטחה כפולה.

משענת גב בעלת שיפוע מתכוונן הכולל גם שיפוע שלילי.
ריפוד איכותי ונוח למושב ולמשענת הגב.

המושב והמשענת מצופים בחומר מונע הזעה.
ספוגי רגליים עבים.

מתקן נשלף לאימון יד קדמית.
מתקן לאימון רגליים.

סטנד אחורי להנחת משקולות.
מתקפלת בקלות לאחסנה נוחה

מידות: במצב פתוח: אורך 178 ס``מ,
רוחב 98 ס``מ.

ספה מתקפלת 

מתאים לחדרי כושר 

מתאים לחדרי כושר 
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ספת כושר מסיבית ומתכווננת

GFID-31

 YORK NINJA
עיצוב ספה קומפקטי וחדשני המאפשר גמישות וגיוון במהלך

האימון ובבחירת התרגילים.
שטח רצפה מינימלי המאפשר להפוך כל אזור בבית למתחם אימון.

ספה ייחודית המאפשרת פונקציונליות מקסימלית -
13 אפשרויות כוונון משענת גב ממצב שטוח עד זווית 75 מעלות.

4 אפשרויות כוונן כיסא המושב להתאמה מרבית לכל מתאמן ולכל תרגיל.
ריפודים עבים ונוחים מחומר מונע הזעה.

ידית וגלגלים אחוריים לניוד נוח וקל ממקום למקום.
מייצבי בסיס.

משקל משתמש מרבי: 150 ק"ג
מידות: אורך 122 ס"מ, רוחב 62 ס"מ 

ספה רב שימושית
GFID-71

ספה מקצועית לשימוש בחדר כושר או לשימוש פרטי. 
מושב ומשענת מתכווננים.

ריפודים עבים ונוחים מחומר מונע הזעה.
זוית מתכווננת מזוית שלילית ועד 90 מעלות.

מסיבית ומתאימה למתאמנים מקצועיים.
זרוע קדמית וריפודי רגליי

נוחים לעבודה בזוית שלילית. 
ניידת על גלגלים.

מידות  : אורך-177 ס"מ,
רוחב-71 ס"מ, גובה-48 ס"מ 

ספת כושר מתכווננת מתקפלת בקלות  
YORK FB-7

מאפשרת מגוון רחב של תרגילים לכל שרירי הגוף.
7 אפשרויות כוונון משענת גב משיפוע שלילי ועד 90 מעלות.

ריפודים עבים ונוחים מחומר מונע הזעה.
עיצוב קומפקטי החוסך במקום ודורש שטח רצפה מינימלי.

מתקפלת בקלות לאחסנה נוחה.
ידית נשיאה להזזה קלה ממקום למקום.

מייצבי בסיס.
משקל: 13.5 ק"ג

משקל מתאמן מרבי: 110 ק"ג
מידות: פתוח - אורך 127 ס"מ, רוחב 41 ס"מ,

גובה 44.5-106 ס"מ
מקופל - אורך 123 ס"מ, רוחב 41 ס"מ, גובה 19.5 ס"מ

ספה מקצועית 

אופציה לרכישה בתוספת תשלום

GPCA-1GLDA-3

מתאים לחדרי כושר 

מתאים לחדרי כושר 

להיט
עולמי

מסגרת בסיס מקוצרת להתאמה אידיאלית למכשירי כוח כגון: כלוב משקולות, סמית' משין וכו'...
שלדה מסיבית המעניקה יציבות מקסימלית בזמן האימון.

ריפודים עבים ונוחים מחומר מונע הזעה.
משענת גב מתכווננת ל-6 מצבים.

מושב מתכוונן ל-8 מצבים שונים להתאמה מרבית.
כריות תומכות לרגליים המאפשרות ביצוע תרגילי

כפיפות בטן בשיפוע עם תמיכה נכונה בגב התחתון.
עיצוב משופר לעבודה נוחה, מהירה ומאובטחת.

גלגלים לניוד קל.
ניתן להוסיף תוספות רגליים/יד קדמית בנפרד.

מידות: אורך 150 ס"מ, רוחב 69 ס"מ, גובה 56 ס"מ
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YORK B-SU

YORK B-180
ספת שטוחה

ספת בטן מקצועית, לעיצוב וחיטוב הבטן

ספת כושר מקצועית  90 קבועה
YOR B-90

  

YORK 2001
  

YORK 1077YORK 340

מבנה פלדה מסיבי.
שטח ריצפה קטן ויעיל.

בסיס מחוספס למניעת החלקה או תזוזה.
גלגלים וידית הרמה לניוד ואיחסון קל.

מתאימה לשימוש מקצועי בחדרי כושר.
יעילה ביותר לשימוש ביתי: בטן שטוחה, קוביות

ומתניים צרות באימון של מספר דקות ביום,
מהר יותר מאשר באמצעות כל מכשיר אחר.

מידות: אורך 124 ס"מ, רוחב 66 ס"מ, גובה 57 ס"מ.

מתאים למשתמשים כבדים.
משענת גב מתכווננת למצבים: משיפוע שלילי ועד 90 מעלות.

הכסא מתכוונן במקביל למשענת.
ריפודים עבים מחומר מונע הזעה.

משענת הגב בעלת מבנה מיוחד השומר על חוליות השידרה.
מתאימה לתרגילים רבים, לעבודה עם משקולות

חופשיים ולעבודת בטן.
מידות: אורך 145 ס"מ, רוחב 80 ס"מ.

מתאימה לחדרי כושר או שימוש ביתי.
מתאימה לעבודה עם משקולות.

ריפודים עבים ונוחים מחומר מונע הזעה.
יציבה ומסיבית.

תמיכה לרגליים.
דגם חוסך במקום.

מידות: אורך 105 ס"מ, רוחב 62 ס"מ, גובה 92 ס"מ.

ספה לחיזוק ועיצוב שרירי הבטן
משטח ארוך במיוחד – כמו בחדר הכושר.

שיפוע מתכוונן.
מאחז רגליים מתכוונן.

ריפוד עבה מחומר מונע הזעה - לנוחות מקסימלית.
ספוגים עבים לתמיכת הרגליים.

מתקפלת לאחסנה קלה מתחת למיטה.
מידות: אורך 136 ס"מ, רוחב 36 ס"מ, גובה 53 ס"מ.

ספת כושר מתכווננת ומתקפלת בקלות לאיחסון נוח.
מאפשרת 4 מצבי שיפוע.

שילדה מסיבית.
ריפודים עבים, ספוגים נוחים, מאחז רגליים.

מייצבי בסיס.
מידות: אורך 135 ס"מ, רוחב 67 ס"מ.

דגם מקצועי המתאים לשימוש בחדרי כושר או שימוש בית.
ריפודים עבים ונוחים מחומר מונע זיעה.

מקצועית, יציבה ומסיבית.
גלגלים וידית אחיזה לניוד קל. 

מידות: אורך 126 ס"מ, רוחב 57 ס"מ, גובה 45 ס"מ.

מתאים לחדרי כושר 

מתאים לחדרי כושר 

0
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YORK M-700

מגוון אפשרויות אחיזה רחב
מתח: גב וידיים

מקבילים: ידיים כתפיים וחזה
בטן במגוון תרגילים

ידיות בתחתית המכשיר לביצוע תרגיל כפיפות מרפקים.
ריפודים עבים במיוחד לעבודה נוחה ויציבה.

זהו המכשיר האידיאלי לבניית גוף חטוב ושרירי או לשמירה על כושר.
מידות: אורך 121 ס"מ, רוחב 120 ס"מ, גובה 225 ס"מ

P-BTGVKR-82

YORK 2504
מתקן מתח מקבילים / בטן תחתונה

מתח/מקבילים/בטן תחתונה
מתקן כושר מקצועי המשלב תרגילי מתח, בטן, מקבילים ושכיבות 

שמיכה.
שילדה חזקה מפלדה עגולה ומסיבית.

כרית תמיכה לגב עבה ונוחה.
כריות עבות לתמיכת הזרועות.

כולל ידיות לביצוע שמיכות שמיכה.
בסיס המכשיר רחב ליציבות מקסימלית.

מתאים למשתמשים עד 130 ק"ג.
מידות: אורך 144 ס"מ, רוחב 109 ס"מ, גובה 208 ס"מ.

המכשיר האידיאלי לאימון וחיטוב כל שרירי הגוף ללא משקולות.
מתאים לחדרי כושר או לשימוש ביתי.

ריפודים עבים ונוחים עשויים מחומר מונע הזעה.
אפשרויות אחיזה רבות.

כרית תמיכה לגב.
שילדה חזקה ויציבה.

משלב תרגילי מתח, מקבילים, מגוון תרגילי בטן ושכיבות שמיכה.
מידות: אורך 114 ס"מ, רוחב 87 ס"מ, גובה 212 ס"מ.

המכשיר האידיאלי 
המכשיר האידיאלי לאימון וחיטוב כל שרירי הגוף ללא משקולות.

כרית תמיכת גב עבה ונוחה.
כריות עבות לתמיכת הזרועות.

ידיות מרופדות ונוחות לביצוע תרגילי מקבילים והרמות ברכיים לבטן.
ידיות מרופדות בתחתית המכשיר לביצוע תרגיל פוש אפ.

ריפודים עבים ונוחים.
מתקן מובנה להנחת הרגליים לעלייה וירידה קלה מהמתקן.

משקל משתמש מרבי: 136 ק"ג
מידות: אורך 145 ס"מ, רוחב 104 ס"מ, גובה 213 ס"מ

המכשיר המושלם לאימון טבעי של כל חלקי הגוף 

מתאים לחדרי כושר 

מתאים לחדרי כושר 

מתאים לחדרי כושר חצי מקצועיים

מתח / מקבילים/ בטן תחתונה



ספת כושר חופשית מתקפלתספת זוקפי גב 45 מעלות מקצועית
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P-HC
מומלץ ויעיל מאוד לעיצוב וחיטוב הגוף ספה לחיזוק גב תחתון בשני מצבים

GHYP-45YORK HYPER-EX

YORK GHD  
עבודה בזוית של 45 מעלות או זוית שטוחה למתקדמים.

מתכוונן ומתאים לכל גובה מתאמן .
ניתן לכוון את זוית העבודה ובנוסף את פלטת הנחת הרגליים .

רפודים עבים ונוחים במיוחד .
מתאים גם לעבודת בטן .

מידות : אורך 127 ס"מ,
רוחב 81 ס"מ, גובה 89 ס"מ

מתאים במיוחד לאימון גב תחתון, ישבן, רגליים ובטן.
מאפשר להתמקד באימון שרירים ספציפיים באמצעות נעילת האזורים 

האחרים ובידוד השרירים המועדפים על המשתמש.
שריפת קלוריות מוגברת, חיזוק השריר וחיטוב הגוף בו זמנית

כריות איכותיות ועבות המרופדות היטב ומצופות בחומר עמיד זיעה הניתן 
לניגוב בקלות.

בסיס חזק ויציב בעל שילדת פלדה המונעת תזוזות המכשיר.
מתכוונן בקלות, נוח במיוחד ומתאים לכל משתמש.

כולל ידיות נוחות המסייעות ליציבות ומונעות החלקות.
מתאים לשימוש מקצועי בחדרי כושר ובמועדוני

קרוספיט. 
המכשיר מגיע בצבע שחור עם ריפודים שחורים. 

מידות : אורך 221.5 רוחב 74.8 גובה 109.4.

מאסיבי במיוחד.
ריפודים נוחים מחומר מונע הזעה.
מתכווננת ומתאימה לכל מתאמן.

יציבה ובטוחה - ידיות אחיזה ליציאה וכניסה בטוחה מהמכשיר.
מידות: אורך 127 ס"מ, רוחב 127 ס"מ, גובה 91 ס"מ 

יציבה ומסיבית ברמת חדר כושר מקצועי.
מעולה לעבודה על שרירי הגב, מותניים, ירכיים, רגליים ובטן.

כרית מתכווננת לעבודה במגוון זוויות והתאמה מרבית לכל מתאמן.
ריפודים עבים ונוחים מחומר מונע הזעה.

ידיות תמיכה מרופדות לנוחות מקסימלית.
כריות תמיכה מתכווננות לרגליים.

פלטה מובנית להנחת הרגליים. 
רמת גימור מדהימה.

ידיות פוש אפ מרופדות בחלק התחתון
לביצוע תרגיל שכיבות סמיכה.

מייצבי בסיס.
משקל משתמש מרבי: 150 ק"ג

מידות: אורך 132 ס"מ, רוחב 78 ס"מ, גובה 78 ס"מ

מתאים לחדרי כושר 

מתאים לחדרי כושר 

מתאים לחדרי כושר 
מתאים לחדרי כושר 

מתכוונן לגובה
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BOWFLEX

דגם 2080 עד 36 ק"ג

סטנד למוטות

BOWFLEX תוספת 18 ק"ג למוטות

KETTLEBELL

W סט המוטות האוניברסליים הכולל מוט ישר ומוט
הינו הפיתרון המיטבי לאימון כוח מהיר ויעיל לכל שרירי הגוף.

מאפשר חיסכון במקום וזמן יקר ולאימן כולל של כל המשקלים בבית או במשרד.
ניתן להתאמן עם המוטות בכל מקום ובכל זמן, עיצוב קומפקטי לאחסון קל.

המערכת החדשנית מהווה תחלופה ל-7 משקלים שונים על כל אחד מהמוטות.
החלפה קלה ומהירה בין המוטות באמצעות הבסיס הכלול ומעבר חלק בין מגוון

רחב של תרגילים.
עוצב ופותח במיוחד לאימון אפקטיבי וקל לביצוע.

שינוי משקל בקלות באמצעות חוגה לבחירת המשקל הרצוי.

 

הקטלבל האוניברסלי הינו הפיתרון המיטבי לחיסכון במקום וזמן 
קר ולאימון כולל של כל המשקלים בבית או במשרד.

ניתן להתאמן עם הקטלבל בכל מקום ובכל זמן,
משקולת קלה ונוחה לאחסון.

מהווה תחלופה ל-6 משקולות קטלבלים.
עוצב ופותח במיוחד לאימון אפקטיבי וקל לביצוע.

שינוי משקל בקלות באמצעות חוגה לבחירת המשקל הרצוי.
מידות: אורך 22.5 ס"מ, רוחב 18 ס"מ, גובה 32 ס"מ

 

מתכוונן ע"י סיבוב

משקלים:9,13.5,18,22.5,27,31.5,36 ק"ג

מתכוונן: 3.5,5.5.9.11.16,18 ק"ג 

סטנד ייחודי לאחסנת מוטות בופלקס המקוריים - כולל 2 קומות לאחסון המוטות בו זמנית.
עיצוב ארגונומי וקומפטקי להגנה על הגב התחתון וחיסכון במקום.

מדף מדיה מובנה להנחת טאבלט/סמארטפון.
מאפשר גישה נוחה לתוכניות אימונים וסרטוני הדרכה בזמן האימון,

לביצוע התרגילים בטכניקה הנכונה.
משקל: 12 ק"ג

מידות: אורך 150.5 ס"מ,
רוחב 60.5 ס"מ, 

גובה 81.5 ס"מ

תוספת 4 פלטות משקל המגדילות את טווח
אפשרויות כוונון המשקל מ-7 ל-11 אופציות. (54 ,49.5 ,45 ,40.5)

משקל מקסימלי - 54 ק"ג. 
התוספת מגדילה את אורך המוט מ-150.5 ס"מ ל-159 ס"מ.

 

BOWFLEX סטנד מקורי נוח, מסיבי ובטוח לאחסנת מוטות

BOWFLEX Adjustable Barbell
 

 BOWFLEX
 

חדש
חדש

הזהרו

מחיקויים!!!
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סטנד מקורי נח מסיבי ובטוח לאחסנת
זוג משקולות  

בופלקס הפתרון לאימון מהיר ובטוח
ללא החלפת משקולות. 

מצב עומד לאיחסון

BOWFLEX  סטנד למשקולות
אפלקציית בופלקס ניתנת להורדה ומאפשרת חווית אימון מקצועית

ספה מקצועית  

ספה מסיבית
ספת כושר מתקפלת מתכווננת ל-6 מצבים.

זוויות לכוונון: 90, 60, 45, 30, שטוח (0), שלילי (-20
קומפקטית ומאפשרת אחסון במצב אנכי וחיסכון מרבי בשטח רצפה.

מסגרת פלדה כבדה ומסיבית בעיצוב יוקרתי.
ריפודים עבים ונוחים מחומר מונע הזעה.

ידית וגלגלים אחוריים לניוד נוח וקל ממקום למקום.
משקל העמסה מרבי: 272 ק"ג.

ספת כושר מתקפלת מתכווננת ל-4 מצבים
זוויות לכוונן: 90, 45, שטוח (0), שלילי (-20)

קומפקטית ומאפשרת אחסון במצב אנכי וחיסכון מרבי 
בשטח רצפה.

מסגרת פלדה כבדה ומסיבית בעיצוב יוקרתי.
ריפודים עבים ונוחים מחומר מונע הזעה.

ידית וגלגלים אחוריים לניוד נוח וקל ממקום למקום.
משקל העמסה מרבי: 218 ק"ג

x 66.0 x 50.8 142.2 ס"מ
(אורך x רוחב x גובה)

BOWFLEX

BOWFLEX

BOWFLEX

.1

. 2 הזהרו

מחיקויים!!!

5.1s עם בסיס המאפשר העמדה בצורה אנכית  

3.1s

משקולות בופלקס הן הפתרון המיטבי לחיסכון במקום ולאימון
כולל של כל המשקלים בבית או במשרד.

מהוות חלופה מעל ל- 30 משקוליות יד (15 זוגות ויותר).
עוצבו ופותחו במיוחד לאימון אפקטיבי וקל לביצוע.

שינוי משקל בקלות באמצעות חוגה לבחירת
המשקל הרצוי.

  I 552 :דגם
15 אפשרויות כיוונון משקל. אחיזה נוחה. 

       I 1090 :דגם
34 אפשרויות כיוונון משקל. אחיזה נוחה. 

2.27 ק"ג עד 23.8 ק"ג בכל משקולת.

4.5 ק"ג עד 40.8 ק"ג בכל משקולת.

משקולות מתכווננות BOWFLEX

.(
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PEG BOARD
לוח טיפוס "מכשפה" ארוך עשוי עץ איכותי המתחבר לקיר

מגיע עם שני מוטות עץ לאחיזה וטיפוס.
מתאים לאימוני כוח, אימונים פונקציונליים וקרוספיט.

משקל משתמש מרבי - 100 ק"ג
מידות : אורך - 243 ס"מ, רוחב - 30 ס"מ

sissy squat סיסי סקווט 
מכשיר ייחודי לחיזוק שרירי הרגליים

מעניק יציבות מירבית בירידה למצב סקווט 
מידות אורך 103 ס"מ רוחב 63 ס"מ גובה 51 ס"מ

LIFEGEAR 75304
מתקן היפוך מקצועי עם פטנט נעילה בכל שלב ומתקפל

מתקן היפוך מקצועי מרופד עם מעצור המאפשר נעילה בכל זוית.
מכשיר מהפכני המאפשר תליה בהיפוך לטיפול בבעיות כאבי גם ללא עומס,

על חוליות הצוואר ומגביר את זרימת הדם לראש תוך כדי שחרור לחץ על החוליות בעמוד השידרה.
מומלץ מאוד על ידי אורטופדים מומחים.

פעולת התליה בהיפוך בעלת סגולות נוספות המחזקת את מערכת כלי הדם ותורמת
                                  לשיפור מערכת העיכול ולשיקום פציעות.

                                  יחודי: מנגנון עצירה ונעילה בכל זוית כך שניתן לעשות גם
                                  בטן בזמן התליה בהיפוך.

                                                            הריפוד עשוי מחומר רך במיוחד  עם חומר מונע זיעה.
                                                            רגליות מאסיביות ורחבות מחומר מונע החלקה.

                                                            גובה הרגליות מתכוונן לפי גובה המשתמש מ- 145 ס"מ עד 200 ס"מ.
                                                            מתאים למשתמשים עד 160 ק"ג.

                                                            מגוון זויות אימון בלתי מוגבל.
                                                            מידות: אורך 142 ס"מ, רוחב 74.5 ס"מ, גובה 144 ס"מ.         

 

 YORK ONE CRAZY FIT  
מכשיר לעיצוב הגוף

מכשיר  Hack Squat מקצועי 
Sissy Squat



לפעילות ספורטיבית המתאימה לכל המשפחה.
בעלת רגליים בקוטר 38 מ"מ היוצרות מבנה בסיס חזק ביותר ליציבות מקסימלית.

הקפיצה בטרמפולינה מפעילה את כל שרירי הגוף, מאיצה את חילוף החומרים ומסייעת לירידה במשקל.
זוהי פעילות ספורטיבית מהנה, מחטבת, מחזקת, מעוררת, מפחיתה עייפות,

תורמת לשיפור סיבולת לב ריאה, להפחתת כולסטרול ולשיפור הקואורדינאציה.
כל חלקי הטרמפולינה עשויים חומרים איכותיים המיועדים ליציבות מוחלטת.

חוזק מירבי ועמידות ממושכת בכל מזג אוויר.
שילדה, עמודים וכל חלקי המתכת בעלי גילוון כפול (חיצוני ופנימי) נגד חלודה.

רגליים בקוטר 38 מ"מ-להבטחת יציבות.
משטח קפיצה בטיחותי עשוי פוליפרופילן חזק וגמיש. מוגן UV ועמיד בכל מזג אוויר.

מערכת קפיצי אל-חלד איכותיים וחזקים במיוחד להבטחת איכות קפיצה וביצועים מושלמים.
UV מגן קפיצים היקפי ומרופד במיוחד, עמיד בקרינת

רשת בטיחות פנימית עבה, צפופה, חזקה ועמידה. גובה הרשת 154 ס"מ לבטיחות מרבית.
רצועת פיברגלס עליונה להגנה ולשמירת מבנה הרשת.

עמודי מתכת אל-חלד מגולוונים וקשיחים.
שרוולי ריפוד עבים המולבשים על עמודי הרשת.

דלת כניסה ברשת ההגנה.
כולל מותחן קפיצים ייחודי.

הרכבה קלה ומהירה.
ניתן לניוד ממקום למקום.

אחריות מפוצלת : 5 שנות אחריות על השילדה
ו-3 חודשים על הרשת ומוצרים מתכלים.

EVER-YOUNG PREMIUM
טרמפולינה ענקית, מקצועית, איכותית ובטיחותית עם רשת הגנה פנימית
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8 פיט- 2.44 ס"מ

10 פיט-3.05 ס"מ

12 פיט - 3.66 ס"מ

14 פיט- 4.25 ס"מ

מגיע במידות: 

טרמפולינה



כל הבסיס
עשוי אלומיניום

מסגרת וציפוי הפלטה
מאלומיניום

מתקפל ל2 חלקים נפרדים

פייסבוק: אביר ספורט 
אינסטגרם ABIRSPORT קוד:  QR מצב
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