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Saehan Handdynamo-
meter “SH5001”

Voor handscreening, diagnose 
van handtrauma en handziek-
ten. Verstelbare handgreep in 5 
standen - geschikt voor elke 
handgrootte. Schaalverdeling in 
kilogram en Engelse pond (lb). 
Het display blijft op de gemeten 

waarde totdat het wordt gereset. 
Incl. manual. Max. aflezing: 90 kg. Po-

sities handvat instelbaar van 3,5 cm 
tot 8,6 cm. Handdynamometer gemaakt 
van metaal. Incl. draagtas. 
99 277 5803   Stuk 210,74 255,—

Maat S, 61-81 cm 
99 261 6009 Stuk 37,98 45,95
Maat M - 68 tot 107 cm 
99 261 6012 Stuk 37,98 45,95
Maat L, 91-132 cm 
99 261 6025 Stuk 37,98 45,95
Maat XL, 117-152 cm 
99 261 6038 Stuk 37,98 45,95

Uit 100% neopreen (CR), 62% polyester 
en 38% rubber. Zwart. 
Maat S - 61 tot 81 cm 
99 101 7319 Stuk 63,60 76,95
Maat M - 68 tot 107 cm 
99 101 7306 Stuk 63,60 76,95
Maat L - 91 tot 132 cm 
99 101 7508 Stuk 63,60 76,95
Maat XL, 117-152 cm 
99 101 7511 Stuk 63,60 76,95

Elastisch trekvermogen met 
klittenbandsluiting voor een 
perfecte pasvorm.

Kintex Rugbandage “Pro”
De Kintex Rugbandage “Pro” genereert 
therapeutische warmte en biedt stabiliteit 
en bescherming. Het rugdeel is uit neo-
preen vervaardigd. Toegevoegde verster-
kingen zorgen voor een optimale steun en 
maximale bewegingsvrijheid. De verstel-
bare zijdelen zijn ademend en zorgen voor 
een hoog draagcomfort. De Kintex Rug-
bandage “Pro” biedt mensen van elke 
leeftijd stabiliteit en bescherming - onaf-
hankelijk van de uitgevoerde sporttak en 
activiteit. 65% nylon, 15% elastaan, 10% 
polyester, 10% PVC. Zwartgrijs 

McDavid Rugband
Ideaal voor actieve mensen van alle leef-
tijden. Ondersteunt, stabiliseert en geeft 
zekerheid bij algemene rugklachten. Ter 
compressie en ondersteuning van de we-
ke delen. Hoogwaardige, verstelbare, ver-
warmende en comfortabele neopreen rug-
riem met 6 verstevigingsbanden en elasti-
sche trekinrichting, draagcomfort en koe-
ling doordat zij- en frontdelen van lucht 
doorlatend materiaal zijn. Het lage profiel 
en de opbouw zonder snoering zijn ideaal 
voor tennis, squash, fietsen, ski, wande-
len, golf, teamsporten en gewichtheffen. 

Dynamometer

Saehan Hydraulische 
Vinger-Krachtmeter 
SH5005

Gebruiksvriendelijke hydrauli-
sche vinger-krachtmeter 
SH5005. Toont nauwkeurige 
drukkrachtmeetwaarden. 
De grijpkracht wordt weer-
gegeven in kilogram en En-
gelse ponden. Maximale 
waarde: 20 kg / 45 ponden. Etui 
inbegrepen. 
99 277 5904   Stuk 143,80 174,—

 4 Optimale meting 
van de kracht-
intensiteit van 
de hand

Dynamometer & Bandages

Bandages
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Baseline Hydraulische Hand-
dynamometer

Hydraulisch handkrachttoestel voor 
nauwkeurige meting van de kracht-
intensiteit. Incl. stevige opbergkoffer. 
Bevat lekvrije balgen. Kalibratie moge-
lijk. Krachtmeting tot 90 kg. Kindmodus 
instelbaar. Gemaakt van plastic en me-
taal. LxBxH: 25x13x7 cm, 0,63 kg. 
99 277 6008   Stuk 202,48 245,—
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Meer in de online-shop:
sport-thieme.nl
Dynamometer

 4 Ademende stof
 4 Geïntegreerde veerstalen stutten 
voor bescherming en stabiliteit

 4 Beter draagcomfort
 4 Verstelbare riem voor een perfecte 
pasvorm


