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En Oöverträffad träningsupplevelse. Tryck på spaken och 
släpp lös vibrationskraften och din inneboende potential.
Inspirerad av elitcyklisterna på kullerstenarna i Paris-
Roubaix, den mest utmanande terrängen i sporten, är 
denna paradigmförändrande produkt den första i sitt slag 
att integreras i konditionsträning.  Konceptet är enkelt: 
vibrationer, när de tillämpas på cykling, har visat sig 
generera betydligt högre muskelaktivering, ökat syreupptag 
och större kaloriförbränning än traditionell träning*.Den här 
typen av träning har aldrig varit möjlig förrän nu.

Power Plate® REV™ kan se bekant ut, 
men den är långt ifrån vanlig. VibeShift™-
teknologi (patentsökt) ger konsekvent, 
säker, exakt och förutsägbar effektiv 
vibration genom pedalerna - 
ett tryck på spaken växlar läget från 
standard till full vibration.

Accelerationer i det här läget ger 
maximala fördelar för kondition, styrka och 
välbefinnande på kort tid genom att dom 
ger ökad en muskelaktivering.
*jämfört med träning utan vibrationer.

Accelerates and Maximizes Results 

Equipped with VibeShiftTM Technology

Six Levels of Resistance

Built-In Heart Rate Calculator

Intuitive Digital Display



Power Plate®  REV™ Funktioner

Färg (Standard)

Mått (B x D x H)

Max användarvikt
60.5cm B x 137cm D)

150 kg

 Silver Standard: 71-REV-3100
Silver utökad höjd: 71-REV-3190

Mattsvart Standard: 71-REV-3900
Mattsvart utökad höjd: 71-REV-3990

Drivning & Vibrations System

Pedaler

Svänghjul
Säte och Styre justering

Remdrift med VibeShiftTM-teknik

Dubbelsidig, SPD och tåbur

Bak, aluminium

Vertikal och Fram-Bak

Uppladdningsbart batteri eller extern strömförsörjning

Matt Svart eller Silver

LED - Puls (Real & Avg.), RPM (Real & Avg.), Hastighet, Watt (Real & Avg.), Distans, 
Kalorier, Motståndsnivå, Vibration (på/av) Förfluten tid, Bluetooth-indikatorDisplay

Display Elförsorjning

VibeShift växellåda

Dubbelsidiga pedaler med 
SPD och tåbur Transporthjul

Styrets höjd 
Justeringsspak
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För träningstips, träningspass och ännu fler sätt att få 
ut det mesta av våra produkter, ladda ner Power Plate-

REV1122

Styre

Säte Fram-Bak 
Justeringsspak

Spak för justering av säteshöjd
Digital skärm

Växla för justering av styre 
framåt/bakåt

Spak för vibrationsinkop-
Motståndsjusteringsspak

Minsta sitthöjd
Maximal sitthöjd

Standard REV: Ca. 92cm Utökad höjd REV: Ca. 96cm
Standard REV: Ca. 104.5cm  Utökad höjd REV: Ca. 109cm

Styrets höjd Min: 114cm     Max: 120cm

Vikt (utan förpackning)
Vikt (med förpackning)

Användarhöjd Lämplig för användare mellan ca. 155 cm och 215 cm
Garanti Ram & växellåda/mekanisk - 2 år, display - 1 år, slitag delar - 6 månader

55.0 kg

65 kg


