


UNLEASH 
EXPLOSIVE 
ATHLETIC 
PERFORMANCE
WITH MATRIX S-DRIVE PERFORMANCE TRAINER



RESISTANSTYP: Släde och fallskärmsbroms 
SELE: Vadderad med justerbar höjd
DÄCK: Vändbart (2.5 cm)
LÖPYTA: 152 x 51 cm 
STEP-ON HÖJD: 18 cm 
LUTNING: 7° 
HHASTIGHET: Upp till användaren

SPECIFIKATIONER



INTUITIV ANVÄNDNING
Passar perfekt i sammanhang där flera 
idrottare använder S-Drive såväl som för 
gruppcirkelträning där snabba övergångar 
krävs.

IDEALISK LUTNING
Den 7-gradiga lutningen är idealisk för 
uppbyggandet av styrka och explosivitet 
för sprintträning. Med S-Drive behöver du 
inte ändra på idrottarens naturliga gång.

SKAPAD FÖR MAXIMAL 
ALLSIDIGHET & INTENSIVITET



PARACHUTE
Elva olika motståndsnivåer 
ger användaren en känsla av 
äkta fallskärmsmotstånd. 

SLED BAR
Inbyggd sled bar för att kunna 
stimulera pushing and pulling 
som i sin tur bygger upp explosiv 
styrka.



SELF POWERED
Placera din S-Drive Performance Trainer där den 
passar in allra bäst - du behöver inget uttag!

HANDRAILS
Handräcket finns till stöd vid start och stop så väl som 
under sidorörelseövningar.



CIRKELTRÄNING
S-DriS-Drive Performance Trainer är inte bara skapad för elitidrottare som 
strävar efter att nå sin fulla potential utan kan även tillföra en ny 
dimension till ditt gruppträningsutbud. Vi erbjuder överskådliga 
nyckelprogram anpassade till både små och stora grupper för att hjälpa 
dig komma igång. Vi visar dig hur enkelt det är att använda S-Drive 
Performance Trainer som komplement till CasallPROs Body Trainer, 
dumbells, coreträningsstationer och mycket mer.





REHABILITATION & AKTIVT ÅLDRANDE
S-DriS-Drive Performance Trainer har även fördelar i sammanhang där 
användarna återhämtar sig från en skada alternativt äldre användare 
som strävar efter att behålla hälsan. Fullt omkretsande handräcken 
underlättar på- och avstigning och en true zero km/h starthastighet 
anpassar sig till användare på alla träningsnivåer. Den självförsörjande 
designen bidrar till en mer naturlig gång jämfört med traditionella 
löpband.
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