
ZM1801 WIOŚLARZ MAGNETYCZNY HMS

Wioślarz ZM1801 HMS - to połączenie wysokiej jakości, funkcjonalności i prostoty obsługi. Produkt posiada magnetyczny 
system oporu oraz 8 – stopniową regulację obciążenia. 

 Masywna stalowa konstrukcja i wytrzymały system linowy to idealne połączenie. Umożliwia ono na długi, a zarazem intensywny 
trening. Produkt marki HMS pozwala na przeprowadzenie kompleksowych ćwiczeń wytrzymałościowych (cardio). 

Jest urządzeniem fitness nie  docenianym. Pewnie dlatego, że się nie wywyższa , a wręcz przeciwnie trzeba uważać , żeby się o niego 
nie potknąć . Angażuje aż 90 procent mięśni. Jak żadne inne jest mistrzem w spalaniu nadmiaru tkanki tłuszczowej. Pół godzinny 
trening spala ok 400 kalorii czyli ok 2-3 razy więcej niż jazda na rowerze.
Oprócz wielu zalet , kobiety z małym biustem mogą się w nim zakochać ze względu na to iż udowodniono, że regularne ćwiczenie na 
nim wpływa na jego powiększenie.
To doskonałe urządzenie cardio , budujące naszą wytrzymałość i wydolność znacznie lepiej niż bieżnia , rower czy orbitrek.
Wpływa korzystnie na pracę układu krążeniowo-oddechowego i wzmacnia mięsień sercowy.
Doskonałe w rehabilitacji wielu kontuzji i urazów. Zaraz po pływaniu, ćwiczenie na nim jest drugim , które odciąża tak dużą ilość 
stawów.

Wykaz mięśni zaangażowanych podczas ćwiczenia na WIOŚLARZU : Prostownik grzbietu , prosty brzucha, naramienny przedni i 
tylny, piersiowy większy, grzbietu, obły większy, mięsień dwugłowy ramienia, ramienny, ramiennopromieniowy, trójgłowy ramienia, 
zginacze dłoniowe i grzbietowe nadgarstka, mięsień prosty uda, mięsień napinający powięź szeroką, krawiecki, półbłoniasty, 
półścięgnisty, czworogłowy uda, trójgłowy łydki i piszczelowy przedni.

Funkcje:

• Przyrząd pozwala harmonijnie kształtować mięśnie: 
• górnej części nóg- czworogłowy uda, dwugłowy uda 
• dolnej części nóg- łydki 
• klatki piersiowej
• pośladków 
• pleców 
• barków 
• ramion 
• brzucha 

• Wyświetlacz: 
• czas 
• liczba powtórzeń na minutę 
• spalone kalorie 
• scan 
• puls 

• Pomiar pulsu: 
• pas telemetryczny (brak w zestawie) 

Specyfikacja:

• Opór: magnetyczny 
• Obciążenie: 8 stopni 
• Koło zamachowe: 6 kg 
• Wymiary rozłożonego produktu: 

• długość: 191 cm 
• szerokość: 60 cm 
• wysokość: 49 cm 

• Wygodna podpórka na stopy o długości 29,5 cm z możliwością zapięcia pasami na rzep 
• Wygodne siedzisko poruszające się płynnie po płozie; odległość od siedziska do podstawki na nogi maksymalnie 

102 cm 
• Możliwość składania 
• Wymiary złożonego produktu: 

• długość: 80 cm 
• szerokość: 60 cm 
• wysokość: 127,5 cm 

• Wymiary siedziska: 
• długość: 21 cm 
• szerokość: 31 cm 

• Waga: 26 kg 
• Max. waga użytkownika: 120 kg 

Uwagi:  Gwarancja 24 miesiące 
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