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MED 7.0S 
 

HELSTU EIGINLEIKAR 

Aðallega fyrir líkamsræktarstöðvar og stofnanir þar sem notkun er mikil. 

Heilbrigðisvottað þjálfunartæki (Medically Approved). 

Stillanlegt fyrir víðtækan líkamlega vaxinn notendahóp. 

Stór LED skjár. 

Nákvæmt þjálfunarforrit sem samhæfir vöðvaþjálfun beggja líkamshliða. 

Púlsmælir á snertifleti og tengimöguleiki fyrir utanaðkomandi púlsmæli. 

Stórt sæti með bakstuðningi sem er hægt að snúa í 360 gráður sem 

auðveldar að fara í og úr þjálfunartækinu. 

Stór fjölgripa handföng með mjúkri áferðarhúð sem tryggir öruggt grip. 

Innbyggt Bluetooth FTMS sem tengist smáforritum (apps) frá 3ja aðila. 

Stillanleg kælivifta og USB hleðslutengi að framan. 

Hægt er að fá griphanska og stuðning við kálfa fyrir tækið  (sjá í viðauka) 

Hámarksþyngd notanda er 200 kg. 

 

Wireless remote handle controls allow quick changes to resistance. 

Fold-up frame design for easy storage. 

Commercial grade handle strap is both smooth and reliable. 

Solid steel frame with aluminium monorail. 

Durable stainless steel fan cover. 

Flex pedals with easy-adjust numbered settings. 

880.400 kr. 
710.000 kr. án vsk. 

fjölþjálfi 
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CRS800S+ 
 

HELSTU EIGINLEIKAR 

Aðallega fyrir líkamsræktarstöðvar og stofnanir þar sem notkun er mikil. 

Stillanlegt fyrir víðtækan líkamlega vaxinn notendahóp. 

Stór LED skjár. 

Púlsmælir á snertifleti og tengimöguleiki fyrir utanaðkomandi púlsmæli. 

Stórt sæti með bakstuðningi sem hægt að snúa í 360 gráður sem 

auðveldar að fara í og úr þjálfunartækinu. 

Stór fjölgripa handföng með mjúkri áferðarhúð sem tryggir öruggt grip. 

Armpúðar er auðvelt að stilla eða fjarlæga þegar þeirra er ekki þörf. 

Innbyggt Bluetooth FTMS sem tengist smáforritum (apps) frá 3ja aðila. 

Stillanleg kælivifta og USB hleðslutengi að framan. 

Hámarksþyngd notanda er 205 kg. 

 

Wireless remote handle controls allow quick changes to resistance. 

Fold-up frame design for easy storage. 

Commercial grade handle strap is both smooth and reliable. 

Solid steel frame with aluminium monorail. 

Durable stainless steel fan cover. 

793.600 kr. 
640.000 kr. án vsk. 

fjölþjálfi 
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CR800+ 
  

HELSTU EIGINLEIKAR 

Aðallega fyrir líkamsræktarstöðvar og stofnanir þar sem notkun er mikil. 

Púlsmælir á snertifleti og tengimöguleiki fyrir utanaðkomandi púlsmæli.neðr 

Rafalaknúið stjórnborð, engar rafmagnssnúrur.i hluta 

Stórt  sæti með bakstuðningi. með 1 t 

Stór fótstig með auðveldum festingum.o  

Stillanleg loftkæling og USB hleðslutenging að framan. Sæti snúist ráður sem 

40 mismunandi mótstöðuþrep fyrir byrjerndur sem til lengra komna.fara inn 

Innbyggt Bluetooth FTMS sem tengist smáforritum (apps) frá þriðja aðila. 

Hámarksþyngd notanda er 205 kg. 

 

396.800 kr. 
320.000 kr. án vsk. 

þrekhjól 
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CR800ENT+ 
  

HELSTU EIGINLEIKAR 

Aðallega fyrir líkamsræktarstöðvar og stofnanir þar sem notkun er mikil. 

Stór 15,6” snertiskjár með sjónvarpi, skjáspeglun fyrir iOS/Android, og 

innbyggðu streymi-, frétta-, og samfélagsmiðla smáforrit (apps). 

Púlsmælir á snertifleti og tengimöguleiki fyrir utanaðkomandi púlsmæli.neðr 

Tengt í rafmagn, AC 100-240V.i hluta 

Stórt  sæti með bakstuðningi. með 1 t 

Stór fótstig með auðveldum festingum.o  

Stillanleg loftkæling og USB hleðslutenging að framan.  

3 mismunandi stillingar gefur notandanum margvíslega þjálfunarkosti.Sæti 

40 mismunandi mótstöðuþrep fyrir byrjendur sem til lengra komna.fara inn 

Innbyggt Bluetooth FTMS sem tengist smáforritum (apps) frá þriðja aðila. 

Hámarksþyngd notanda er 205 kg. 

 737.800 kr. 
595.000 kr. án vsk. 

þrekhjól 
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CU800+ 
  

HELSTU EIGINLEIKAR 

Aðallega fyrir líkamsræktarstöðvar og stofnanir þar sem notkun er mikil. 

Púlsmælir á snertifleti og tengimöguleiki fyrir utanaðkomandi púlsmæli. 

Rafalaknúið stjórnborð, engar rafmagnssnúrur. 

Stór fótstig með auðveldum festingum. 

Bólstrað vinnuvistfræðilegt sæti með fram/aftur/upp og niður stillingum. 

40 mismunandi mótstöðuþrep fyrir byrjendur sem og lengra komna. 

Innbyggt Bluetooth FTMS sem tengist smáforritum (apps) frá þriðja aðila. 

Stillanleg kælivifta að framan og USB hleðslutengi. 

Hámarksþyngd notanda er 205 kg. 

341.000 kr. 
275.000 kr. án vsk. 

þrekhjól 

Styrking.is 



CB900 
  

HELSTU EIGINLEIKAR 

Aðallega fyrir líkamsræktarstöðvar og stofnanir þar sem notkun er mikil. 

64 kg hjólagrind sem er gerð úr 2,5 mm þykkum sporöskjulaga rörum og 

kringlóttum stöngum sem eykur stöðugleika og endingu. 

Hjólagrindin er með tvöfaldri duftlökkun sem er húðuð til að koma í veg 

fyrir svitatæringu. 

Kasthjól er 20 kg. 

Hlífin á kasthjólinu dreifir svita og eykur endingu. 

Hámarksþyngd notanda er 160 kg. 

 

260.400 kr. 
210.000 kr. án vsk. 

spinning hjól 

Styrking.is 



JB950 
  

390.600 kr. 
315.000 kr. án vsk. 

spinning hjól 

 

HELSTU EIGINLEIKAR 

Aðallega fyrir líkamsræktarstöðvar og stofnanir þar sem notkun er mikil. 

Hannað af Johnny G sem er upphafsmaður að innanhúsþjálfun á spinning 

hjóli.  https://krankcycle.com/johnny-g/johnny-g-biography/ 

Heilsteypt hjólagrind (engin samskeyti). 

Hjólagrind úr stáli með þrefaldri lakkhúðun til að koma í veg fyrir svitatæringu. 

Rafrænir snertihnappar til að skipta um gír. 

Sæti sem er sérstaklega hannað m.t.t. líkamsburðar. 

Fjölnota stýri sem er varið af einkaleyfi. 

 
Innbyggt Bluetooth og ANT+ tengimöguleikar sem tengist smáforritum frá 
þriðja aðila. 

Hámarksþyngd notanda er 160 kg. 

 

Styrking.is 



AB900 
  

HELSTU EIGINLEIKAR 

Aðallega fyrir líkamsræktarstöðvar og stofnanir þar sem notkun er mikil. 

Notandaknúin (án rafmagns) og æfir efri og neðri hluta líkamans samtímis.  

Bluetooth®-tengjanlegt stjórnborð með stillihnöppum og skjá. 

Gerir notandanum kleift að leggja áherslu á að ýta eða toga. 

Sterkt og endingargott tæki sem þolir mjög mikið notkunarálag. 

Vindvörn framan á viftu til að tryggja hámarksþægindi fyrir notanda. 

Skjár sýnir tíma, vegalengd, kaloríur, hraða, wött, RPM og púls. 

Hámarksþyngd notanda er 150 kg. 

 

198.400 kr. 
160.000 kr. án vsk. 

lofthjól 
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CT850+ 
 

HELSTU EIGINLEIKAR 

Aðallega fyrir líkamsræktarstöðvar og stofnanir þar sem notkun er mikil. 

4,0 hestafla AC mótor veitir yfirburða tog og áreiðanleika. 

Bjart LED stjórnborð sem er einfalt í notkun og auðvelt aflestrar. 

Stillihnappar fyrir mismunandi hraða og halla. 

Púlsmælir á snertifleti og tengimöguleiki fyrir utanaðkomandi púlsmæli. 

Rúmgott 56 x 152,5 cm æfingasvæði sem rúmar háa einstaklinga 

Innbyggt Bluetooth FTMS sem tengist smáforritum (apps) frá þriðja aðila. 

Stillanleg kælivifta og USB hleðslutengi að framan. 

Hámarksþyngd notanda er 205 kg. 

818.400 kr. 
660.000 kr. án vsk. 

hlaupabretti 
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CT800ENT+ 
 

HELSTU EIGINLEIKAR 

Aðallega fyrir líkamsræktarstöðvar og stofnanir þar sem notkun er mikil. 

Stór 15,6" snertiskjár með sjónvarpi, skjáspeglun fyrir iOS/Android, og 

innbyggðum streymi-, frétta-, og samfélagsmiðlasmáforritum (apps). 

Marglaga færibelti sem tryggir lengri endingu. 

3 mismunandi stillingar gefa notendum margvíslega þjálfunarkosti. 

Rúmgott 56 x 152,5 cm æfingasvæði sem rúmar háa einstaklinga. 

3,0HP AC mótor. 

Innbyggt Bluetooth FTMS sem tengist smáforritum (apps) frá 3ja aðila. 

Stillanleg kælivifta og USB hleðslutengi að framan. 

Hámarksþyngd notanda er 205 kg. 

 

Wireless remote handle controls allow quick changes to resistance. 

Fold-up frame design for easy storage. 

Commercial grade handle strap is both smooth and reliable. 

Solid steel frame with aluminium monorail. 

Durable stainless steel fan cover. 

1.078.800 kr. 
870.000 kr. án vsk. 

hlaupabretti 



CRW800+ 

 

HELSTU EIGINLEIKAR 

Aðallega fyrir líkamsræktarstöðvar og stofnanir þar sem notkun er mikil. 

16 þrepa loft- og segulmótstaða fyrir þýða og stöðuga virkni. 

Stjórnhnappar eru í handfangi til að breyta mótstöðuþyngd. 

Samanbrjótanleg hönnun til að auðvelda geymslu. 

Handfang er bæði mjúkt og sterkt og framleitt skv. iðnaðar stöðlum. 

Gegnheil stálgrind með sætisbraut úr áli. 

Endingargóð viftuhlíf úr ryðfríu stáli. 

Auðvelt að stilla fótstig með númeruðum stillistærðum. 

Stjórnborðsskjár er stillanlegur fyrir besta mögulegt sjónarhorn. 

Hámarksþyngd notanda er 205 kg. 

 

Wireless remote handle controls allow quick changes to resistance. 

Fold-up frame design for easy storage. 

Commercial grade handle strap is both smooth and reliable. 

Solid steel frame with aluminium monorail. 

Durable stainless steel fan cover. 

Flex pedals with easy-adjust numbered settings. 

Adjustable console angle and height for the perfect viewing angle. 

241.800 kr. 
195.000 kr. án vsk. 

róðravél 
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CE800+ 
  

HELSTU EIGINLEIKAR 

Aðallega fyrir líkamsræktarstöðvar og stofnanir þar sem notkun er mikil. 

Notandaknúin (án rafmagns) og æfir efri og neðri hluta líkamans samtímis.  

Bluetooth®-tengjanlegt stjórnborð með stillihnöppum og skjá. 

Gerir notandanum kleift að leggja áherslu á að ýta eða toga. 

Sterkt og endingargott tæki sem þolir mjög mikið notkunarálag. 

Vindvörn framan á viftu til að tryggja hámarksþægindi fyrir notanda. 

Skjár sýnir tíma, vegalengd, kaloríur, hraða, wött, RPM og púls. 

Hámarksþyngd notanda er 150 kg. 

 

477.400 kr. 
385.000 kr. án vsk. 

þrekþjálfi 
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MED 2.2 
 

HELSTU EIGINLEIKAR 

Hjálpar þeim sem eru með meiðsli eða veikleika í hné.  Heldur fótunum 

stöðugri í tækinu. Hægt að nota með MED 7.0S tækinu. 

 

 

86.800 kr. 
70.000 kr. án vsk. 

stuðningur við kálfa 
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MED 2.3 
 

HELSTU EIGINLEIKAR 

Hjálpar þeim sem eru með ábótavant handgrip vegna meiðslum í höndum 

eða úlnliði. Hægt að nota með MED 7.0S tækinu. 

 

 

15.500 kr. 
12.500 kr. án vsk. 

griphanskar 

Styrking.is 
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