
De eXcio Force training apparatuur is veel-
zijdig inzetbaar. Of het nu in een cirkel of 
als enkele unit gebruikt, de toestellen zijn 
makkelijk integreerbaar in een bestaande 
omgeving. Afhankelijk van de doelstelling 
raden we 6 tot 10 toestellen aan. Een 
kleine krngopstelling vereist slechts 28 m2. 
 
Dankzij de hydraulische weerstand 
wordt de eXcio Force trainingsinrichting 
gekenmerkt door een bijzonder gelijkmatig 
draaien en een zacht draaipunt. Hierdoor ui-
termate geschikt om vrouwen, senioren,... 
te trainen in groep onder begeleiding. 
 
Op elk toestel kunnen twee antagonis-
tische spiergroepen tegelijkertijd getraind 
worden, waarbij de weerstand afzonderlijk 
kan worden ingesteld om zodoende de 
individuele doelstellingen van de sporter 
na te streven.

Top kwaliteit

VOORDELEN VOOR UW PRAKTIJK:

Hoge kwaliteit trainingsapparatuur 
Ruimtebesparende oplossing (al mogelijk vanaf 28 m2) 
Extra bron van inkomsten 
Verhoog je scala aan oefeningen in 
uw praktijk of fitness centra 

VOORDELEN VAN DIT TOESTEL:

Gemakkelijke bediening en gewicht aanpassing 
Voorziening voor smart card systeem 
Anatomisch aangepaste ergonomie 
Robuuste en hoge kwaliteit bekleding 
Breed scala aan bekledingskleuren 
Individueel  verpersoonlijking (bv. praktijklogo) 
Robuuste frames en materiaal van top kwaliteit

Voor verdere informatie of marketing van trainings-
concepten aarzel dan niet om contact met ons op te 
nemen. Gebruik ook de eXcio circuit training apparatuur 
als KG apparaten. 

Art.nr. Prijs

1 T3770 Legpress Excio W 102 kg l 5.199,-

2 T3771 Borst- en Roeitrainer eXcio W 76 kg l 4.999,-

3 T3772 Buik- en rugspiertrainer Excio W 86 kg l 5.199,-

4 T3773 Been buig en strekker eXcio W 84 kg l 5.199,-

5 T3774 Schouder- en nekspiertrainer Excio W 73 kg l 4.999,-

6 T3775 Borst- en Rugspieren trainer eXcio W 91 kg l 5.199,-

Art.nr. Prijs

7 T3776 Abductoren en Adductoren trainer 
eXcio W 74 kg l 5.199,-

8 T3777 Rotatie Trainer eXcio W 84 kg l 5.099,-

9 T3778 Biceps- en Triceps trainer eXcio W 56 kg l 4.699,-

10 T3779 Arm- en schoudertrainer Excio W 61 kg l 4.399,-

11 T3780 Kniebuig Trainer eXcio W 62 kg l 4.499,-

12 T3782 Kickback-been Trainer eXcio W 91 kg l 4.899,-
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Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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Cirkel trainingstoestellen




