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STROJ SE PŘIZPŮSOBÍ UŽIVATELI
Filozofií společnosti Cybex je perfektní přizpůsobení strojů 

uživateli. Bez ohledu na počáteční pozici, patentovaná vačka 

Smart cams pracuje synchronizovaně s každým uživatelem 

individuálně. Volitelná funkce RLD (omezení rozsahu) umožňuje 

zachovat správnou úroveň síly v celém rozsahu pohybu, 

současně zohledňuje schopnosti a případná omezení uživatele. 

RLD lze nastavit buď pouze na výchozí pozici (Start RLD), nebo 

na výchozí i konečnou pozici (Total RLD). Pro počáteční                 

i koncovou pozici je na výběr deset úrovní. 

Stroj je dobře přístupný a snadno nastavitelný. Holeně pod 

zdvihací rameno umístíte intuitivně a prakticky bez námahy. 

Není potřeba žádných zámků či knoflíků. Pouze vložit nohy 

pod rameno a tlačit vzhůru.

Posunovací rameno umožňuje zapřít holeně bez ohledu na 

úhel v kolenou. Kontaktní část ramene je plochá, ne kulatá, 

takže se váha rozloží a uživatel cítí menší tlak na holeně.   

Opěrku zad lze nastavit v úhlu až 100° k sedadlu, což    

je mnohem větší rozsah než u většiny posilovacích 

strojů napředkopávání.  Větším úhlem uživatel redukuje 

napětí v podkoleních šlachách. 

Díky čtyř kloubovému uchycení opěrky zad, může uživatel 

pohodlně nastavit oporu zad vsedě. Označení jednotlivých 

pozic umožňuje uživateli jednoduše a rychle nastavit 

odpovídající pozici při dalším cvičení. 

VRS LEG EXTENSION - PŘEDKOPÁVÁNÍ

Specifikace
Číslo produktu

Rozměry (D × Š × V)

Hmotnost stroje/standard sada

Hmotnost standardní sady

Hmotnost stroje / těžká sada

Těžká sada

Barva

21050

124 x 104 x 147 cm

565 lbs (257 kg)

245 lbs (111 kg)

625 lbs (284 kg)

305 lbs (138 kg)

Pět standardních barev nebo barva dle přání 
zákazníka
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JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

BEZPEČNÉ PRO HOLENĚ

MENŠÍ TLAK NA PODKOLENNÍ ŠLACHY

NASTAVENÍ OPĚRKY ZAD




