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D modelio standartinėje įrangoje yra keliomis
kalbomis PM 3 monitorius, siūlantis daug galimybių.
Ergometrą sulankstant monitorių galima palenkti
žemyn.

MODELIS

Ilgis

Plotis

Sėdynės
aukštis

Svoris

Treniruotei reikalingas
erdvės ilgis

Laikymui reikalinga
vieta

Monitorius

240 cm

60 cm

37,5 cm

28 kg

285 cm

69 cm x 120 cm x
137 cm (augstums)

PM 3

Oro kamera sukonstruota taip, kad
sumažintų triukšmą, o judėjimas
būtų tolygus, lyg irkluojant ant
vandens.

Ergonomiška rankena užtikrina natūralią
kojų ir rankų padėtį irkluojant.

Rėmas pagamintas iš aliuminio ir padengtas nerūdijančiu plienu; todėl yra
lengvas ir patvarus. Sėdynė tolygiai rieda ritinėliais ir, atliekant traukimą,
leidžia maksimaliai treniruoti kojų raumenis.

Naujas rėmo ﬁksavimo mechanizmas leidžia
ergometrą transportavimui ar laikymui
lengvai išardyti į dvi dalis.

Spiralinis oro vožtuvas reguliuoja oro
pritekėjimą ant smagračio ir leidžia naudotojui
pasirinkti arba lengvą “greitą” valtį, arba didelę
“lėtą” valtį. Iš viso yra dešimt oro pasipriešinimo
pakopų.

Įmontuotų ratukų
pagalba ergometrą yra
lengviau perkelti.

Stabilimui ir patogumui užtikrinti Flexfoot sistema
leidžia nustatyti kojų ﬁksatorių į tinkamą padėtį,
nepriklausomai nuo kojos dydžio.

TOBULA TRENIRUOTĖ

KOJOS

APATINĖ KŪNO DALIS

Sunku rasti kitą sportinę veiklą, kuri apkrautų tiek daug raumenų grupių,
kaip irklavimas.
Keliai, klubai, rankos ir pečiai kiekvieno traukimo metu sukasi 90-130
laipsnių, kas yra daug daugiau nei kitų aerobinių pratimų metu.
Dėl to, kad veikia tiek daug raumenų, irklavimas yra puikus kalorijų degintojas, tuo pačiu vystomi jėga ir lankstumas. Irkluojant nepatiriama sutrenkimų,
o treniruotės intensyvumą besitreniruojantis gali visiškai kontroliuoti pats.

Irkluojant kiekvieno traukimo metu kojos
yra visiškai sulenkiamos ir ištiesiamos, taip
apimami blauzdų, šlaunų, pėdų, sėdmenų ir
klubų raumenys. Skirtingai nuo daugumos
kitų kojų raumenų treniravimo būdų, irklavimas yra labai geras kelių sąnariams dėl to,
kad nepatiriama sutrenkimų.

Irklavimas yra vienas iš nedaugelio sportinės veiklos
rūšių, kuri vienu metu įjungia apatinę kūno dalį, pilvo ir
nugaros raumenis. Ekspertų nuomone, geros laikysenos pagrindas yra būtent stipri apatinė kūno dalis.

VIRŠUTINĖ KŪNO DALIS
Irklavimas sustiprina viršutinę kūno dalį, nes traukimo
metu dirba tiek pečių, nugaros, tiek ir rankų raumenys.

Standartinei įrangai priklauso
PM 4 monitorius.

E

Ilgesnis monitoriaus stovas
palengvina priėjimą prie
PM monitoriaus.

MODELIS

E modelis yra penkta Concept 2 irklavimo ergometro karta.
Jis turi visas D modelio savybes, kurias papildo žemiau
išvardintos savybės.
Visiškai uždara grandinė
palengvina valymą.

Lengvai išmontuojamas.

Ilgis

Plotis

Sėdynės
aukštis

Svoris

Treniruotei reikalingas
erdvės ilgis

Laikymui reikalinga
vieta

Monitorius

240 cm

60 cm

52 cm

29,5 kg

285 cm

69 cm x 120 cm x
137 cm (aukštis)

PM 4

Vienos dalies ergometro
kojų konstrukcija užtikrina jo
stabilumą ir gerą besitreniruojančiojo savijautą.

Nikeliuota grandinė
nesusitepa ir palengvina
priežiūrą.

Dėl aukščiau patalpinto rėmo
besitreniruojančiam yra patogiau
sėdėti.

Varžybos be laido ir su laidu: PM monitorių sujungimas.

ŠIRDIS IR PLAUČIAI
Kadangi irkluojant dalyvauja
tiek daug įvairių raumenų
grupių, jis kelia didelius reikalavimus kardiovaskuliarinei
sistemai, kuri to pasėkoje
sustiprėja.

KŪNO SVORIO
MAŽINIMAS

SUŽALOJIMAI IR ATS
TATOMASIS GYDYMAS

DALYVAVIMAS
VARŽYBOSE

Ritmiškas viso kūno
judėjimas irklavimą
paverčia efektyviu
kalorijų degintoju,
per daug neapkraunant kojų sąnarių.

Irkliuojant nepatiriama
sutrenkimų, todėl jis yra gera
priemonė raumenų tonusui
ir jėgai atstatyti bei judrumui
ir lankstumui padidinti po
traumų.

Iš pradžių Concept2 Indoor Rower
buvo skirtas profesionalių irkluotojų
treniravimuisi žiemos metu, o šiandien
šis mechanizmas tapo nepakeičiama
treniravimosi ir ruošimosi varžyboms
priemone įvairių lygių irkluotojams
visame pasaulyje.

UNIVERSALUS TRENIRAVIMASIS
Irklavimo universalumas yra gera
natūrali papildoma treniravimosi
priemonė tiems, kurie užsiima įvairiomis
sporto sritimis: ergometrą naudoja
slidininkai, plaukikai, dviratininkai,
bėgikai, triatletai, tenisistai ir pan.

TINKA ĮVAIRAUS
AMŽIAUS ŽMONĖMS
Nesvarbu, ar tau 9 ar 90
metų, ar esi geros ﬁzinės
formos, ar tik pradedi
treniruotis, irklavimas yra
puiki galimybė pasiekti
užsibrėžtų tikslų.

O

TOR AI

Pagrindinis meniu

Visi duomenys

Graﬁnis krūvio proﬁlis

Tempo valtis

PM 3 Monitorius
• Įsijungia automatiškai. Pradėjus irkluoti variklis įsijungia pats ir duoda besitreniruojančiam
tiesioginį grįžtamąjį ryšį. Nereikia nuspausti nė vieno mygtuko.
• Tikslus treniravimosi rezultatų stebėjimas: distancijos ilgis, greitis, krūvio dydis, sunaudotos
kalorijos ir galingumas vatais.
• Ekrane rodomi penki skirtingi rodmenys: visi duomenys, graﬁnis krūvio proﬁlis, irklavimas
su tempo valtimi, viso darbo stulpinė diagrama ir dideli skaitmenys.
• Išimama kortelė įrašo treniruotės duomenis ir asmeninius įgūdžius.
• Įkomponuotas širdies susitraukimų dažnio rodmuo tuo atveju, kai su monitoriumi yra sujungtas Polar imtuvas.
• Traukimo metu susidariusi energija gamina srovę, kuri prailgina baterijos naudojimo laiką.
• Duomenų perdavimas į kompiuterį USB jungties pagalba.
• PM 3 yra lengvai valdomas, todėl galima pasirinkti įvairius treniruotės variantus:
- duotos distancijos irklavimas arba įvairios detalios treniruotės;
- savo mėgiamos treniruotės įrašymas, kad būtų galima vėliau naudoti;
- ankstesnių rezultatų pagerinimas;
- FISH GAME (Žuvelės Žaidimas) yra linksmas žaidimas traukimo stiprumui
pakeisti arba parsisiųsti iš interneto svetainės: www.concept2.com;
- animuotas irklavimo technikos mokymas;
- savo ankstesnių treniravimosi rezultatų peržiūrėjimas;
- galimybė pasirinkti įvairias kalbas.

PM 4 Monitorius
PM 4 monitorius turi visas MP 3 monitoriaus modelio savybes, kurias papildo
žemiau išvardintos savybės:

Viso darbo stulpinė
diagrama

Dideli skaitmenys

Didžiausios kasmetinės vidaus
irklavimo varžybos visame
Pabaltijyje!

• Įmontuota Suunto širdies susitraukimų parodymų (SLS) technologija užtikrina tobulą
SLS perdavimą ir apsaugo nuo arti besitreniruojančių irkluotojų keliamų trukdžių. Širdies
susitraukimų dažnio matavimui reikalinga krūtinės juosta yra komplekte.
• Kartu su monitoriumi yra įkraunamų baterijų komplektas. Baterijas galima įkrauti ir
irklavimo metu. Baterijų komplektą taip pat galima įkrauti ir sujungus su PM 4 kompiuteriu
per USB portą.
• Didesnės atminties apimties dėka, galimybes ateityje bus galima praplėsti ir patobulinti.
• Lenktynes galima organizuoti tiek be laido, tiek sujungus su laidu.
• Su PM 4 monitoriumi galima naudoti ir D-I modelį.

www.alfarace.ee
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