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OPÓR WODNY

BEZPIECZNY TRENING DLA STAWÓW

Szczytowe osiągnięcie
W TRENINGU MOCY I WYTRZYMAŁOŚCI
FDF wprowadziło na rynek Koncentryczny System Treningowy
z oporem wodnym FluidPower – PowerZoneTM.
TM

CZYM JEST POWERZONETM?
Urządzenia PowerZoneTM umożliwiają pracę z wykorzystaniem oporu koncentrycznego, opór ten jest
stosowany w fazie napędowej ruchu, podczas gdy faza regeneracji jest praktycznie wolna od oporu. Ćwiczący
może skoncentrować się na treningu ruchów balistycznych w fazie koncentrycznej, bez konsekwencji fazy
regeneracji. Można to porównać do sztangisty, który wykonuje maksymalny wysiłek w fazie podnoszenia,
a następnie luźno opuszcza sztangę.

CZYM JEST KONCENTRYCZNY TRENING Z OPOREM WODNYM?
Urządzenia PowerZoneTM zapewniają tylko opór koncentryczny; opór jest stosowany w fazie napędowej
ruchu, podczas gdy faza regeneracji jest praktycznie wolna od oporu. Ćwiczący może skoncentrować się na
treningu ruchów balistycznych w fazie koncentrycznej, bez konsekwencji fazy regeneracji. Można to porównać
do sztangisty, który wykonuje maksymalny wysiłek w fazie podnoszenia, a następnie luźno opuszcza sztangę.
Trening koncentryczny z oporem wodnym jest idealny do ćwiczenia interwałów o wysokiej intensywności
(trening HIIT). Urządzenia PowerZoneTM mogą zapewnić zarówno pracę w fazie intensywnego wysiłku
eksplozywnego, jak i w trakcie lżejszej, rytmicznej fazie regeneracji. HIIT pomaga budować masę mięśniową
i siłę, szybko spalać kalorie w celu zmniejszenia masy ciała, a także wspomaga trening układu sercowonaczyniowego. HIIT jest efektywny w treningu grupowym, ale PowerZoneTM przeniósł trening na najwyższy
poziom.

KONCENTRYCZNY
Skurcz koncentryczny to skurcz, który powoduje zbliżanie się do siebie przyczepów mięśni. Natomiast
w trakcie skurczu ekscentrycznego przyczepy oddalają się od siebie.
Powodem, dla którego m.in. sztangiści puszczają swobodnie sztangę, jest zbyt duże ryzyko (i brak korzyści)
związane z kontrolowanym opuszczaniem tak dużego obciążenia. Taki ruch mógłby skutkować urazem
stawów, więzadeł czy mięśni.
Opatentowana technologia oporu wodnego we wszystkich urządzeniach PowerZoneTM umożliwia
wykonywanie koncentrycznych treningów praktycznie z każdą prędkością, ponieważ w zbiorniku z płynem
nie rozwija się wewnętrzny pęd. Ćwiczący może „eksplodować” mocą, a następnie powtarzać ten ruch
wielokrotnie, za każdym razem bezpiecznie powracając do pozycji wyjściowej w fazie regeneracji.
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PŁYN
Ruch eksplozywny z ciężarami w większości treningów jest nieproduktywny. Przenoszenie ciężarów przy
wyższych prędkościach powoduje nabieranie przez masę rozpędu, który powoduje zmniejszenie obciążenia
w kolejnych etapach ruchu. Opatentowana przez FDF technologia Fluid zastosowana w urządzeniach
PowerZoneTM ogranicza powstawianie tego efektu. Dzięki technologii podwójnego, wodoodpornego
zbiornika praktycznie przy każdej prędkości praca odbywa się ze stałym obciążeniem.
Niski pęd kojarzy się często z nierównomiernym oporem. Dzięki zastosowanej technologii Fluid Technology
Tank gwarantuje płynny ruch, równomierny opór, przyjemny dźwięk o niskim natężeniu i profesjonalny
wygląd.

MOC
Moc jest połączeniem siły oraz szybkości. Jest mierzona w watach.
Dzięki pracy bez efektu pędu, niezależnej od prędkości, szerokiemu zakresowi oporu możliwe jest uzyskanie
ogromnej mocy wyjściowej. Dostępna moc jest wystarczająca, aby zapewnić wystarczający poziom treningu
każdemu sportowcowi. Jednocześnie przyrost obciążenia jest tak niewielki, a praca tak płynna, że zapewni
efektywny trening nawet poczatkującym sportowcom, czy osobom, które chcą poprawić ogólny stan swojego
zdrowia.

TECHNOLOGIA OPORU WODNEGO
NISKI
OPÓR
Pełny zbiornik
pasywny

Niski poziom
zbiornika

ŚREDNI
OPÓR
Równy poziom
w zbiorniku
aktywnym i
pasywnym

WYSOKI
OPÓR
Pełny zbiornik
aktywny

Niski poziom
zbiornika pasywnego

DLACZEGO TRENING OBWODOWY NA POWERZONETM TO NOWA JAKOŚĆ TRENIGU?
PowerZoneTM może być integrowany z każdym urządzeniem treningowym lub stanowić oddzielny,
niezależny system. Trenerzy lub ćwiczący mogą tworzyć samodzielnie procedury, aby zapewnić
najlepszy efekt ćwiczeń. Indywidualny trening we własnej strefie mocy nigdy nie był łatwiejsze
i przyjemniejszy.
Monitor PowerZoneTM poprowadzi Cię podczas treningu, aby upewnić się, że pozostaniesz
w strefie i osiągniesz swoje cele.
PowerZoneTM oferuje coś dla każdego obiektu. Sprawdzi się zarówno w centrach rehabilitacji,
ośrodkach rekreacyjnych oraz wszędzie gdzie potrzebny jest kompaktowy i kompleksowy
sprzęt do ćwiczeń.
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TM

Power CubeTM to efektywny przyrząd do treningu funkcjonalnego oraz tylnego łańcucha
mięśniowego, angażujący największe i najsilniejsze mięśnie ciała przy dużej objętości treningowej
bez ich przeciążania. Podstawą Power CubeTM jest martwy ciąg, co czyni go doskonałym trenerem
core i dostępnym dla wszystkich poziomów umiejętności.
Zaprojektowany do treningu procedur podnoszenia, składający się z sekwencji kilku ćwiczeń, Power
CubeTM eliminuje słabe mięśniowe lub mechaniczne połączenie tradycyjnego treningu siłowego,
aby zapewnić Progressive Concentric Load CycleTM (progresywny koncentryczny cykl obciążenia)
ukierunkowany na wybrane mięśnie.

UNIKALNE CECHY URZĄDZEŃ
+ Łączy ogromny zakres opcji ruchu w jednym
urządzeniu.
+ Może służyć jako trener funkcjonalny i siłowy,
zapewniający te same korzyści co zestaw
kettlebell, ciężarów olimpijskich, bram do
przysiadów czy systemów linowych.
+ Działa zarówno na kończyny górne jak i dolne
oraz ułatwia wzory funkcjonalne, takie jak ruchy
ukośne lub wahadłowe.
+ Nadaje się do zastosowań rehabilitacyjnych
i sportowych.
+ Trenuje podnoszenia, które uzupełniają siłę
wiosłowania, a także wspiera ruchy w stylu

olimpijskim bez umiejętności technicznych
oraz ryzyka kontuzji, na przykład podnoszenie
wagi ciężkiej z przyspieszeniem w górę
bez wsparcia siły jej powrotu w powrotnej
drodze.
+ Poziom oporu jest zarządzany w trzech
oddzielnych punktach koła pasowego,
jak również na dźwigni zbiornika
z płynem, zapewniając cztery punkty
regulacji.
+ Natychmiastowy chwyt, brak
opóźnień i poślizgu. Przyłóż moc,
poczuj opór.

PRZYKŁADY KOMBINACJI RUCHU
+ Martwy ciąg – górne przyciąganie – wiosłowanie w zgięciu - zgięcia
górne
+ Zgięcia górne – górne przyciąganie – wiosłowanie w zgięciu –
martwy ciąg
+ Ciągnięcie po przekątnej, ruchy wahadłowe dla pracy kończyn
górnych i dolnych.
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KLUCZOWE CECHY

Akcesoria:
Pas biodrowy i do
przysiadów, uchwyt
pojedynczy, pasek
na kostkę i udo oraz
przystawki z prostym
drążkiem (obrotowym)

Poziom
automatyczny,
monitor Bluetooth
– moc w czasie
rzeczywistym

Ergonomiczny drążek
podtrzymujący do pracy
z linką kończyn dolnych
i do przysiadów

3 oddzielne punkty
mocowania z różnymi
obciążeniami
mechanizmu

10 x Fluid Force
- ogromny zakres
oporu przy obrocie
dźwignią

stosunek 1:1
mocy i prędkości
- przysiady do skoku,
wysokie przyciągania,
zgięcia złożone.

Szerokie
podnóżki dla
zapewnienia
maksymalnej
stabilności

Kółka
transportowe

stosunek 1:2
trening funkcjonalny i sportowy
– wzorce chopping, wzorce
kettlebell, rehabilitacja, wzorce
odwodzenia / przywodzenia
kończyn górnych oraz kończyn
dolnych.

stosunek 2:1
mocy i prędkości
– przysiady, martwe
ciągi.
TM
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TM

Power ErgTM to narzędzie do treningu funkcjonalnego i przedniego łańcucha mięśniowego, które
łączy masę ciała i opór wodny, aby uzyskać trening bez wstrząsów. Regulowany opór wodny pozwala
użytkownikowi na zwiększenie oporu w całym zakresie ruchu podczas treningu z maksymalną mocą.
Ukierunkowany na tułów, tricepsy, pośladki i mięśnie czworogłowe, Power ErgTM tworzy masę
bezwładnościową, na którą wpływa nie tylko opór wodny, ale także obciążenie własna masa ciała
podczas podnoszenia z pozycji przysiadu.

UNIKALNE CECHY URZĄDZEŃ
+ Niezależne ramiona z głowicami przegubowymi
umożliwiające ruchy po przekątnej, wahadłowe
i chopping.
+ Wspomaga naprzemienne, symetryczne oraz
diagonalne ciągi ramion.

+ Nadaje się do zastosowań rehabilitacyjnych
i sportowych.
+ Natychmiastowy chwyt, brak opóźnień
i poślizgu. Przyłóż moc, poczuj opór.

+ Działa zarówno na kończynach górnych, jak
i dolnych – zwiększenie obciążenia poprzez
pokonywanie oporu masy własnego ciała przy
ruchu w górę

PRZYKŁADY KOMBINACJI RUCHU
+ Wzorzec wciągania bocznego na nartach – naprzemienny wzorzec pływania –
wyprost mięśnia trójgłowego – wzorzec cięcia w dół w płaszczyźnie skośnej.
+ Równoległa lub rozdzielna pozycja stojąca.
+ Wzorzeć ciągnienia po przekątnej, ruch wahadłowy i wzorzec cięcia
w płaszczyźnie skośnej

6

KLUCZOWE CECHY

Obrotowe koło
pasowe do
wykonywania
diagonalnych

Niezależny opór ramion
dla ruchu obustronnego
i jednostronnego

Linka Dyneema o
dużej średnicy

Automatyczny poziom,
monitor Bluetooth - moc
w czasie rzeczywistym
w watach na powtórzenie

10 x Fluid Force –
ogromny zakres
oporu przy
obrocie dźwignią

Kółka transportowe

Szerokie
podnóżki dla
zapewnienia
maksymalnej
stabilności

TM
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TM

Power UbeTM to ergonomiczny ergometr klasy komercyjnej, na którym można prowadzić trening
interwałowy o najwyższej intensywności, przedłużone kondycjonowanie aerobowe i dwukierunkową
rehabilitację ramion w jednym potężnym pakiecie.
Ten element wytrzymałościowy jest zorientowany aerobowo i uzupełnia urządzenia skoncentrowane
na sile w PowerZoneTM. Ostateczna moc Power UbeTM powinna być utrzymywana pomiędzy 50-65.
Wszystko poniżej 50 może wydawać się zbyt ciężkie i powodować niepotrzebne obciążenie stawów,
podczas gdy prędkość obrotowa powyżej 65 może spowodować, że obciążenie jest zbyt lekkie.

UNIKALNE CECHY URZĄDZEŃ
+ Dzięki niewielkiej powierzchni i szerokim
płytom podnóżków użytkownik zyskuje szybki
dostęp i całkowitą stabilność.
+ Moc szczytowa jest generowana od podstaw,
integrując ruch tułowia użytkownika i górnej
części ciała

+ Dwukierunkowa
praca
z
ergonomicznymi
zmniejszającymi
moment
nadgarstka.
+

Idealny do celów rehabilitacyjnych,
umożliwiając balans reciprokalnych grup
mięśniowych w zamkniętym łańcuchu,

PRZYKŁADY KOMBINACJI RUCHU
+ tylko ramiona

+ całe ciało

+ ramiona i barki

+ pchanie i ciągnięcie
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ramion
uchwytami
obrotowy

KLUCZOWE CECHY

Nieruchome
ramie korbowe
[185mm]

Automatyczny poziom, monitor
Bluetooth - moc w czasie rzeczywistym

e-powłoka
odporna na
rdzę
Ergonomiczne
uchwyty
samopoziomujące
zmniejszają
moment obrotowy

Szerokie podnóżki
dla osób na wózku
inwalidzkim

Ruch
dwukierunkowy
10 x Fluid
Force- ogromny
zakres oporu
przy obrocie
dźwignią

Kółka
transportowe

TM
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TM

Power RowTM FDF’s to najsilniejsza platforma wioślarska FDF, oferująca solidną wydajność i wyjątkową
konstrukcję ramy do treningu z maksymalną mocą. Opatentowana konstrukcja podwójnego
zbiornika oferuje ogromny zakres oporu 10 x Fluid Force z zamontowanym z boku zbiornikiem do
zmiany rozmieszczonego poziomu.
Doświadcz naturalnego chwytu oraz stałego oporu ergometru wioślarskiego. Ten wytrzymały
ergometer wioślarski przeznaczony jest dla osób w każdym wieku oraz z każdym poziomem
sprawności.

UNIKALNE CECHY URZĄDZEŃ
+ Mocna konstrukcja odrzutu zapewniająca
bardzo szybki suw wiosłowania.
+ Medycznie zatwierdzone przez Unię Europejską
urządzenia odpowiednie do rehabilitacji
i zastosowań medycznych.
+ Ogromny zakres oporu dla treningu
interwałowego oraz stopniowego postępu.
+ Przesuwne podnóżki z uchwytem
wspomagającym podparcie nóg.

+ Rolki powietrzne siedziska.
+ Automatyczny monitor Bluetooth - moc
w czasie rzeczywistym w watach na
powtórzenie.
+ Statyw o krótszej długości i wysokości
„fotela biurowego” dla ułatwienia
wejścia i wyjścia z urządzenia.

pięt

PRZYKŁADY KOMBINACJI RUCHU
+ Wiosłowanie pionowe – ramiona i plecy – pół-ślizg – pełen ślizg
+ Tylko nogi – nogi i plecy – pół-ślizg – pełen ślizg
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KLUCZOWE CECHY

Automatyczny poziom,
monitor Bluetooth - moc
w czasie rzeczywistym w
watach na powtórzenie

10 x Fluid Force - ogromny
zakres oporu przy obrocie
dźwignią

Profilowane,
antypoślizgowe
siedzisko

“krzesło biurowe”
wysokie siedzisko
ułatwia siadanie i
schodzenie
Kółka
transportowe

Ukryte rolki
podsiodełkowe
Wysokiej
jakości
ergonomiczny

Bezpieczne regulowane
uchwyty na pięty

TM
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TM

Power ClimbTM to urządzenie wspinaczkowe z oporem wodnym, wymagające od użytkowników
intensywnego treningu z ogromną aktywacją mięśni całego ciała. Oparty na złożonym, wielostawowym
ruchu Power ClimbTM zapewnia stabilność tłowie i wymaga integracji pracy kończyny górnej i dolnej.
W przeciwieństwie do innych urządzeń wspinaczkowych na rynku, Power ClimbTM utrzymuje środek
ciężkości użytkownika w neutralnej pozycji, dzięki czemu kolana i stopy są ustabilizowane, a ciężar
przechodzi przez tyłostopie, zwiększając prace mięśni, odciążając stawy.

UNIKALNE CECHYURZĄDZEŃ
+ Opatentowany podwójny zbiornik FDF oferuje
10 poziomów regulowanego oporu wodnego.
+ Opór wodny oznacza, że podczas przyspieszania
woda w zbiorniku jest dynamiczna, więc bez
względu na przyłożoną moc czy zmęczenie
użytkownika
nadal
można
trenować
z maksymalną mocą.

łańcuchowo.
+ Działa zarówno na kończyny dolne, jak
i górne - integrując wiele grup mięśniowych,
aby zbudować stabilność tułowia
+ Zapewnia doskonały trening sercowonaczyniowy poprzez zaangażowanie
całego ciała, bez obciążania stawów.

+ Pełni funkcję steppera lub urządzenia do
treningu wspinaczki całego ciała o płynnym
i stałym oporze w całym zakresie ruchu,
w przeciwieństwie do urządzeń napędzanych

PRZYKŁADY KOMBINACJI RUCHU
+ Stepper
+ Urządzenie do treningu wspinaczki – całe ciało – ruch kontralateralny.
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KLUCZOWE CECHY

Wiele pozycji rąk dla
różnych typów ciała
i wzorców

Automatyczny poziom,
monitor Bluetooth - moc
w czasie rzeczywistym w
watach na powtórzenie

10 x Fluid Force
- ogromny zakres
oporu przy obrocie
dźwignią

Dodatkowe
mocne
połączenie

Kółka
transportowe

Podnóżki promują neutralny
połączony środek ciężkości,
redukując ścinanie kolana
i zwiększając aktywację
pośladków

e-powłoka
odporna na
rdzę

Super płynny
napęd pasowy
TM
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TM

Koncentryczne urządzenie do treningu siłowego Power PressTM jest urządzeniem z oporem wodnym
do wykonywania przysiadów. Wspierając ruchy siłowe całego ciała, które angażują większość
głównych grup mięśniowych w jednym ruchu, jest to idealny trener ćwiczący kontrolowane
podnoszenie w stylu olimpijskim bez ryzyka zranienia, przytłoczenia.
Eliminując ekscentryczną fazę podnoszenia, Power PressTM bezpiecznie wypracowuje wymagania
techniczne ćwiczenia, takie jak izolowana prasa militarna, zapewniając mocną formę przy szczytowej
mocy. Piękno opatentowanej przez FDF technologii oporu wodnego Fluid ForceTM oznacza, że po
osiągnięciu szczyt swojego ruchu nie ma spadku obciążenia – opór znika aby wspierać trening
o dużej intensywności i dużej sile, z ograniczonym czasem regeneracji.

UNIKALNE CECHY URZĄDZEŃ
+ Wzmocnij swoje łańcuchy kinetyczne – to
urządzenie pomaga utrzymać kręgosłup
w pozycji neutralnej, jednocześnie łącząc
przysiady z prasą górną, aby wygenerować ruch
mocy całego ciała.
+ W przeciwieństwie do ciężaru swobodnego, Fluid
ForceTM oznacza, że wszelkie słabe punkty lub
ograniczenia mięśni w zakresie ruchu sportowca
są eliminowane, aby umożliwić trenowanie tak
lekko lub ciężko, jak potrzebujesz. Wraz z oporem
płynu podczas przyspieszania zwiększasz opór
Fluid ForceTM, co sprawia, że użytkownik ma
kontrolę nad wykonywaniem ciągłego treningu
mocy szczytowej.

+ Odpowiedni do celów rehabilitacyjnych,
użytkownicy mogą bezpiecznie ćwiczyć
właściwe i wspomagać funkcjonalne układy
nerwowo-mięśniowe.
+ Na drodze w dół nie ma oporu.
W przeciwieństwie do olimpijskiego
podnośnika, który musi posiadać
umiejętności techniczne, aby sterować
zarówno amplitudą, aby rzucić ciężar
nad głowę, jak i jego oporem wodnym,
aby pozwolić każdemu bezpiecznie
przejść przez ten sam ruch.
+ Idealnie łączy się z Power ErgTM.

PRZYKŁADY KOMBINACJI RUCHU
+ Przysiady lub wypady w przeciwną stronę.
+ Prasa do przysiadów całego ciała lub prasa do wypadów.
+ Tradycyna prasa górna (militarna).
+ Przysiad w górze lub wypad wstecz – ramiona wyprostowane (naśladowanie
treningu w stylu olimpijskim).
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KLUCZOWE CECHY
Automatyczny poziom, monitor
Bluetooth - moc w czasie rzeczywistym w
watach na powtórzenie

10 x Fluid Forceogromny zakres
oporu przy obrocie
dźwignią

Odpowiednie profilowanie dla
każdej budowy ciała

Odpowiednie
profilowanie dla każdej
budowy ciała

Kółka
transportowe

Dostęp dla wózka
inwalidzkiego

e-powłoka odporna
na rdzę

TM
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Nowy Bluetooth,
MONITOR AUTO-REGULACJI (BAM)
Moc mierzona w watach

Integracja Bluetooth dla
połączeń aplikacji

Krzywa mocy
i wykres mocy
skumulowanej

Kompatybilny z
monitorami tętna Polar
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Automatyczna
regulacja dźwigni oporu

KLUCZOWE CECHY

)
POMIAR MOCY SZCZYTOWEJ W WATACH
PowerZoneTM mierzy moc szczytową w watach, obliczając dostarczoną siłę oraz przyspieszenie, aby
dokładnie zmierzyć moc użytkownika.

PROGRESYWNE DANE TRENINGOWE
Dane zebrane z każdego treningu są wyświetlane na krzywej mocy i wykresie mocy
skumulowanej, umożliwiając porównania w czasie rzeczywistym w celu wykonania skutecznego
treningu progresywnego.

AUTO-DOPASOWANIE
Urządzenie obsługuje imponujący zakres regulowanego oporu, wyposażone jest
w monitor, który dokładnie mierzy moc w watach i inne parametry ćwiczeń.
Monitor automatycznego poziomu PowerZoneTM z wbudowanym potencjometrem
automatycznie dostosowuje poziom oporu komputera do pozycji dźwigni siły płynu
na zbiorniku.

POŁĄCZENIE BLUETOOTH
Każde urządzenie PowerZoneTM jest wyposażone w zaawansowaną
technologię umożliwiającą łączność Bluetooth z dowolnym kompatybilnym
urządzeniem typu smart.
Konsola, zaprojektowana z myślą o integracji z aplikacjami do wioślarstwa
i fitness, pomoże w skutecznym przebiegu treningu, przechwytywaniu
i porównywaniu danych dla konkurentów.

TM
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Trening Koncentryczny
ZASOBY
TRENUJ CIĘŻEJ I REGENERUJ SIĘ SZYBCIEJ
Z TRENINGIEM KONCENTRYCZNYM
DR. JOHN RUSIN
WWW. DRJOHNRUSIN.COM/CONCENTRIC-ONLY-TRAINING/

ZASTOSOWANIE TYLKO TRENINGU KONCENTRYCZNEGO
KABUKI STRENGTH
WWW. KABUKISTRENGTH.COM/APPLICATION-OF-CONCENTRIC-ONLY-TRAINING/

ZA DUŻO MIĘŚNI, SEKRET GLENN PENDLAY
T NATION
WWW. T-NATION.COM/TRAINING/TOO-MUCH-MUSCLE

WPROWADZENIE DO TRENINGU KONCENTRYCZNEGO
MALONEY PERFORMANCE
WWW.MALONEYPERFORMANCE.COM/BLOG/?P=1055

CZĘŚCIOWE PODNOSZENIA, SANKI I PODNOSZENIA KONCENTRYCZNE DO
BUDOWANIA WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI W FOOTBALLU W SEZONIE
ELITEFTS; FOCUS, TRUST, STRENGTH
WWW.ELITEFTS.COM/EDUCATION/TRAINING/SPORTS-PERFORMANCE/PARTIAL-LIFTS-SLEDS-ANDCONCENTRIC-ONLY-LIFTS-FOR-SUPER-FOOTBALL-STRENGTH-BUILDING-IN-SEASON/

MYŚLENIE KONCENTRYCZNE NAD TWOIMI PROGRAMAMI
TRENINGOWYMI
ERIC CRESSEY
WWW.ERICCRESSEY.COM/THINKING-CONCENTRIC-STRENGTH-TRAINING-PROGRAM
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