
84

Translated from English to Swedish - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Innehåll

Viktig säkerhetsinformation ................................................... ............................................ 2

Specifikationer och delar................................................... ................................................................ ..... 3

Introduktion................................................. ................................................................ ........................ 4

Monteringsanvisningar ................................................ ...................................................5-18

Delarlista/exploderad vy ........................................ ........................................19-20

Skötsel och förvaring ................................................... ................................................................ ........... 21

Riktlinjer för träning ................................................... ................................................................ .22-23

Bio ForceÆSystem och träning ................................................... ............................ 24

Komma igång
Remskivors positioner ................................................... ................................................................ ...... 25

Justering av Slide-N-Lock-växelreglaget........................................... ........................ 26

Justering av sits och benfäste ................................................ ......... 26

8 veckors kroppsförvandlingsplan ................................................ .....................27-34

Stretch för uppvärmning och nedkylning........................................... ........................35-36

Bio ForceÆÖvningar ................................................... ...................................................37-78
Ben ................................................... ................................................................ .....................40-50 

Bröst & Rygg.......................... ................................................................ ............................51-60 

Axlar................... ................................................................ ........................................61-66 

Armar..... ................................................................ ................................................................ ..............67-76 

Abs & ländrygg .................................. ................................................................ ..........77-78

Kardiovaskulär konditionering
Progressivt kardiovaskulärt träningsprogram...................................79-80 
Konditionsträningsblad..... ................................................................ ............... 81

1



VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

1) Innan du påbörjar denna eller någon annan övning
program, rådfråga din läkare.Din läkare bör hjälpa dig att 
bestämma den målpulszon som är lämplig för din ålder och 
fysiska kondition. Vissa träningsprogram eller typer av 
utrustning kanske inte är lämpliga för alla människor. Detta är 
särskilt viktigt för personer över 35 år, gravida kvinnor eller de 
med redan existerande hälsoproblem
eller balansförsämringar.Om du tar medicin som kan 
påverka din hjärtfrekvens,en läkares råd är absolut 
nödvändigt.

10) DENNA UTRUSTNING ÄR INTE FÖR ANVÄNDNING AV BARN.
Föräldrar och andra som ansvarar för barn bör vara medvetna om sitt 
ansvar eftersom den naturliga lekinstinkten och lusten att 
experimentera
av barn kan leda till situationer och beteenden
som träningsutrustningen inte är avsedd för. För att förhindra skada

Förvara denna och all träningsutrustning utom räckhåll för barn.

2) Börja långsamt och gå framåt på ett förnuftigt sätt.
Även om du är en erfaren motionär, börja med 
nybörjarpasset och bli bekant med alla
av övningarna innan du går vidare till mer avancerade pass 
eller övningar. För bästa resultat, utför alla övningar i det 
tempo som visas i videon.

11) Andas normalt, håll aldrig andan under en träning. Du bör 
kunna föra en konversation under träningen.

12) Värm ner efter träning, med 5 till 10 minuters långsam 
gång följt av stretching.

3) Överansträng dig inte med detta eller något annat 
träningsprogram.Lyssna på din kropp och svara på alla 
reaktioner du kan ha. Du måste lära dig att skilja "bra" smärta, 
som trötthet, från "dålig" smärta, som gör ont.Om du upplever 
smärta eller tryck över bröstet, oregelbundna hjärtslag, yrsel, 
illamående eller andnöd, sluta träna omedelbart och kontakta 
din läkare omedelbart.

13) Funktionshindrade personer bör ha medicinskt 
godkännande innan de tränar med denna 
träningsutrustning. Under träning bör de övervakas.

14) Endast en person bör använda denna utrustning. 
Aldrig mer än en person åt gången.

15) Håll aldrig kroppsdelar eller andra föremål nära 
föremålen i närheten av enheten när den används, 
medan den används.

4) Värm uppföre något träningsprogram genom att göra 5 
till 10 minuters aerob aktivitet, följt av stretching.

5) Inspektera utrustningen visuellt före VARJE användning. Använd aldrig 
utrustningen om utrustningen är det
inte fungerar korrekt.

Se till att fingrar eller händer inte får fingrar eller att 
händerna inte fastnar i rörliga delar under montering 
och användning.6) VARA FÖRSIKTIGT när du går på och av utrustningen.Ställ upp och 

använd din utrustning på ett stabilt, jämnt,
yta. Följ instruktionerna som visas i din video och enligt 
instruktionerna med övningarna på sidorna
44 till 82 för korrekt träningsteknik.

7) Använd ENDAST denna utrustning för avsedd användning 
som beskrivs i denna manual.Låt blimodifiera 
utrustningen eller använd tillbehör som inte 
rekommenderas av tillverkaren.

8) Ha gott om utrymme på alla sidor av din 
utrustning.Det är viktigt att behålla barn,
husdjur, möbler och andra föremål ur vägen när du använder 
din utrustning.

9) Bär lämpliga kläder när du tränar.Träningskläder ska vara 
bekväma och lätta och ska ge rörelsefrihet. Bär bekväma 
atletiska skor gjorda av bra stöd med halkfria sulor, som 
löpar- eller aerobicsskor.
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FRAMSTEGSTABEL

Använd tabellen nedan för att registrera dina framsteg. Gör ett lämpligt antal kopior i början. Vi föreslår att du 
sparar dessa poster i en mapp.
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SPECIFIKATIONER & DELAR

Sammansatta ungefärliga specifikationer: Dimensioner 

baseras på enheten som är inställd för användning.

Längd:134 cm
Bredd:165 cm
Höjd:208 cm

NOTERA:

ALLA PLATSREFERENSER, SOM FRAM, BAK, VÄNSTER ELLER

RÄTT, GJORT I DESSA INSTRUKTIONER ÄR FRÅN ANVÄNDAREN 

SOM SITTER PÅ TRÄNINGEN OCH MOTTER-

Kromremskivor

AVDELNING.

Latbar

HÖGER Höger toppram VÄNSTER
Vänster toppram

Remskiva med logga

Front Top Cover Cap med logotyp

Höger justerare Perforerat lock

Vänster justerare
Rückenlehne

Tvärstång Vänster svängarm

Höger svängarm

Remskiva med logotyp

Vadderad remskiva
Rückenlehne

Kabel
Motståndscylinder

Hantera Sitz

Vadderad remskiva

Rolle
Benböjare Övre benstång

Basram

Fotsele

Fotsele

Basplatta Underbensstång
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INTRODUKTION

Grattis...
. . . vid köp av ditt Bio ForceTM TNT-system! Du har precis tagit ett viktigt steg mot att 
nå dina träningsmål. Oavsett om det är en stark manlig bröstkorg, smala sexiga ben 
eller komplett kroppsträning, kan Bio ForceTM TNT-systemet hjälpa dig att uppnå dessa 
mål. Bio ForceTM är en träningsmaskin som använder kvävefyllda cylindrar för att ge 
dig konsekvent motstånd under hela rörelsen. Med över 100 träningsalternativ har du 
allt du behöver för ditt träningsprogram. Bio Force låter dig träna hela din kropp med 
bara en utrustning. Detta gäller för alla – oavsett ålder, kön eller nuvarande 
konditionsnivå.

För att hjälpa dig komma igång har vi inkluderat en "8 veckors träningsplan". Den visar 
beskrivningar av alla möjliga träningsalternativ för din Bio Force. Läs dessa instruktioner noggrant 
innan du börjar träna.
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PROGRESSIVT KARTIOVASKULÄRT TRÄNINGSPROGRAM

trianingsprogrammet som följer är ett progressivt program för kardiovaskulär konditionering. Det kan 
användas för vilken aerob aktivitet du väljer.

KONDITIONERING
BAS

HUR OFTA PÅ VILKET SÄTT

LÅNG
REPSVECKA HUR HÅRD BESKRIVNING

1 2 - 3 5 - 15 40 - 50 2 - 4 lätt till medium

2 2 - 3 5 - 15 40 - 50 2 - 4 lätt till medium

3 2 - 3 10 - 17 40 - 50 2 - 4 lätt till medium

4 2 - 3 10 - 17 50 - 60 2 - 4 lätt till medium

5 3 15 - 20 50 - 60 2 - 4 lätt till medium

6 3 - 4 15 - 20 50 - 60 2 - 4 lätt till medium

RÖR PÅ SIG
UTAN BASEN

NIVÅ FITNESS

HUR OFTA PÅ VILKET SÄTT

LÅNGVECKA PÅ VILKET SÄTT

HÅRD
REPS BESKRIVNING

7 - 9 3 - 4 20 - 25 60 - 65 3 - 4 medium till intensiv

10 - 13 3 - 4 21 - 25 65 - 70 4 - 5 medium till intensiv

14 - 16 3 - 4 26 - 30 65 - 70 4 - 5 medium till intensiv

17 - 19 3 - 5 26 - 30 70 - 75 4 - 5 medium till intensiv

20 - 23 3 - 5 31 - 35 70 - 75 4 - 5 medium till intensiv

24 - 27 3 - 6 31 - 35 70 - 75 4 - 5 medium till intensiv

UNDERHÅLL HUR OFTA PÅ VILKET SÄTT

LÅNG
PÅ VILKET SÄTT

HÅRD
REPSWEEL BESKRIVNING

efter 4-6
Monaten 3 - 6 30 - 60 40 - 85 3 - 6 lätt till medium

81



PROGRESSIVT KARTIOVASKULÄRT TRÄNINGSPROGRAM

Hur ofta, hur länge och hur hårt Hur hård. Riktlinjer för aerob intensitet för friska 
vuxna är i allmänhet satt till 60 till 85 procent av 
hjärtfrekvensen. Men om du är ur form, kom ihåg att 
måttlig till låg nivå och konsekvent kardiovaskulär 
träning – långt under standardrekommendationerna 
som anges – kan resultera i betydande och 
fördelaktiga effekter på din hälsa och avsevärt kan 
förbättra kardiovaskulär uthållighet.

De val du gör om frekvensen (hur ofta), varaktigheten 
(hur länge) och intensiteten (hur hårt) du ska träna på, 
kommer direkt att påverka dina träningsresultat. Hur 
ofta. Om du vill se allvarliga förbättringar i din kondition, 
gå ner i vikt och utveckla en bra träningsbas måste du 
träna konditionsträning tre till sex gånger i veckan.

Om du precis har börjat ett program eller är ur form, låt inte 
dessa rekommendationer avskräcka eller vilseleda dig. Inse att 
konditionsträning två till tre gånger i veckan fortfarande 
kommer att resultera i betydande konditionsförbättringar och 
hälsofördelar. Ditt långsiktiga mål är att bygga upp till att träna 
ditt hjärta de flesta dagar i veckan. Hur länge. Hur länge du 
tränar beror på din nuvarande konditionsnivå. Återigen, om du 
precis har startat ett program eller är ur form, följ inte strikta 
läroboksrekommendationer. Börja istället med 5 till 10 minuter 
en eller två gånger om dagen. Du kommer att se betydande 
konditionsförbättringar.
Ditt långsiktiga mål är att bygga upp till en varaktighet på 30 
till 60 minuter av kardiovaskulär aktivitet de flesta dagar i 
veckan.

Du kan använda följande beräkning för att avgöra 
vilken procentandel av din puls du arbetar med:

% puls = (220 - ålder) x %.

Med denna beräkning skulle en 70 % puls för en 40-
åring vara (220 - 40) x 70 % eller 126. Den här 
individen skulle alltså behöva nå 126 slag per minut 
för att motsvara en 70 % puls. Ovanstående är 
riktlinjer, personer med medicinska begränsningar 
bör diskutera denna formel med sin läkare.
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MONTERINGSANVISNINGAR

NOTERA:
ALLA PLATSREFERENSER, SOM FRAM, BAK, 
VÄNSTER ELLER
RÄTT, Gjorda I DENNA INSTRUKTION ÄR 
FRÅN

S

ANVÄNDARE SITTER PÅ TRÄNINGEN OCH 
VÄNDER FRAMÅT.

Höger VÄNSTER

TIPS Ibland innehåller våra produkter komponenter som är försmorda

på fabriken. Vi rekommenderar att du skyddar golv eller något 
annat
delarna kan komma i kontakt med tidningar eller tyg.
Se till att du har läst manualen fullständigt och lokalisera alla delar

och verktyg som visas på sidan 8.
Produkten behöver ca. 83” vid tiltning för transport. Se till

du har ordentligt utrymme innan du monterar. Vi rekommenderar att du 
monterar din utrustning i det område du ska använda den! VARNING! Vid 
transport för förvaring rekommenderar vi två personer
ple
flytta enheten.
Alla muttrar och bultar är monterade fram-till-bak - och lämnar muttern på 
baksidan.
Vissa enheter kan behöva lyftas av 2 personer.
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MONTERINGSANVISNINGAR

STEG 1 - Baseframe
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Hjärt- och kärlkonditionering

Träning som utmanar hjärtat är en enkel del av ett 
träningsprogram – nästan alla kan gå, springa, löpband, 
klättra i steg eller cykla. Men att skapa ett progressivt, 
tidseffektivt och resultatorienterat konditionsprogram 
kräver lite planering. Ett korrekt utformat och 
konsekvent utfört kardiovaskulärt träningsprogram är 
en viktig del av ditt program om du vill förbättra din 
hälsa och gå ner i vikt, eller behålla en hälsosam livsstil. 
Aerob träning Aerob träning är nyckeln till att bygga ett 
starkare hjärta och kan minska dina risker för 
hjärtsjukdomar, samt bränna massor av fett och kalorier. 
Aerob träning är all aktivitet som du kan hålla på i flera 
minuter eller längre och som ökar din puls. Aktiviteter 
som har potential att konditionera hjärtat involverar 
vanligtvis de stora musklerna i höfter, lår och skinkor.

Värmer upp och kyler ner

Uppvärmning och nedkylning är avgörande för ett balanserat och 
säkert träningsprogram. En ordentlig uppvärmning och nedkylning 
kan:

• Gör dina träningspass säkra och enklare att utföra,

• Begränsa risken för onödig stress på ditt hjärta,

• Gör dig redo för din aktivitet,

• Förbättra din uthållighet och uthållighet (du tröttnar inte lika 
snabbt),

• Minska risken för skador,

• Öka njutningen av dina träningspass, och

• Hjälper dig att hålla fast vid din hälsa och kondition

program.

Uppvärmning
Fördelar med aerob träning

Hälsofördelarna med aerob träning inkluderar

följande:

1. Ett starkare och friskare hjärta.

För att förebygga skador och maximera prestandan 
rekommenderar vi att varje träningsperiod börjar med en 
uppvärmning. Din uppvärmning bör försiktigt förbereda dina 
muskler för den kommande ansträngningen. Börja med att göra 5 
till 10 minuters skonsam träning som gradvis ökar din puls och 
lossar dina muskler.2. Ökat HDL. Detta "goda" kolesterol hjälper till att hålla dina 

artärer urkopplade och friska.
Din uppvärmningsövning bör vara aerob till sin natur och 
endast kräva en enkel, oförmörd rörelseomfång. Detta bör 
följas av 5 till 10 minuters stretching. Se sträckorna som finns 
på sidorna 40 och 41 i denna handbok. Pressa dig aldrig 
bortom en punkt av lätt spänning eller ansträngning. Håll dina 
rörelser mjuka, rytmiska och kontrollerade.

3. Sänkt totalkolesterol. Detta är skräpet i ditt blod 
som kan täppa till dina artärer.

4. Sänkt blodtryck. Även måttlig träning kan hjälpa.

5. Minskad risk för hjärtinfarkt och stroke.
Cool Down och Stretching

6. Minskat kroppsfett och en förmåga att hjälpa dig att nå din 
önskade vikt. Du kommer att bli en bättre fettförbrännare och 
bränna många kalorier varje pass.

Ditt träningspass bör följas av en nedkylning. 
Nedkylningen bör bestå av 5 till 10 minuters långsam 
gång följt av stretching. Referera till

7. Minskad risk för diabetes.

8. Minskade känslor av ångest, spänningar och depression.

9. Förbättrad sömn.

sträckor som finns på sidorna 40 och 41 i denna handbok. Pressa 
dig aldrig bortom en punkt av lätt spänning eller ansträngning. 
Håll våra rörelser mjuka, rytmiska och kontrollerade.

10. Högre nivåer av energi. Effektiv leverans och användning 
av blod och syre är
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BIO FORCE® ÖVNINGAR
ABS & NEDRE RYGG

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

109 SIDOBÖJNING

START:Stå mot sidan. Fötter höftbredd isär 
på basen. Ta tag i ett handtag med insidan.

RÖRELSE:Böj bålen i sidled, bort från 
handtaget. Paus vid slutet av rörelsen. 
Återgå till startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armen rak. Böj bålen i sidled, 
snarare än att dra med armen. Dra ihop 
magen för att stabilisera ryggraden. 
Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Abdominals, obliques, lateral 
flexors
SVÅRHETSNIVÅ:Mellanliggande

SITTE: PÅ/NEDST

PLACERA
110 SITSIDA RYGGFRÄNGNING

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:

HANDTAG

REMSKISSLÄGE

START:Sitt vänd ram. Grepphandtag framför 
bröstet. Dra armbågarna till midjan.

RÖRELSE:Förläng ryggraden. Paus vid slutet 
av rörelsen. Återgå till startposition.

TIPS:Lyft bröstkorgen och förläng ryggraden medan du 

förlänger den. Förläng inte ryggraden för mycket. Håll 

armbågarna nära kroppen. Undvik att dra med armarna. 

Dra ihop magen för att stabilisera nedre delen av ryggen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Spinalextensorer
SVÅRHETSNIVÅ:Mellanliggande

78



MONTERINGSANVISNINGAR

STEG 2 – BAKRAM

7



MONTERINGSANVISNINGAR

STEG 3 – RYGGSTÖDSRAM
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BIO FORCE® ÖVNINGAR ABS & NEDRE RYGG

SITTE: PÅ/NEDST

PLACERA

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:

106 BAUCH CRUNCHER
START:Sitt bortvänd. Grepphandtag i 
axelhöjd. Armbågarna pekar fram.

RÖRELSE:Böj ryggraden, dra nederkanten av 
bröstkorgen mot höfterna. Paus vid slutet av 
rörelsen. Återgå till startposition.

HANDTAG/LAT
TORN

REMSKISSLÄGE

TIPS:Dra inte ner med armarna. Fokusarbete i 
magmusklerna. Dra ut bålen till upprätt 
sittande läge efter varje repetition. Håll nacken 
i linje med ryggraden.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Magar
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare x

SITTE: PÅ/NEDST

PLACERA107 SKÅT KNÄS

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:START:Sitt bortvänd. Grepphandtag på 
axelnivå. Armbågarna pekar fram.

HANDTAG/LAT
RÖRELSE:Curl ryggraden och samtidigt TORN

REMSKISSLÄGErotera bålen mot ett knä. Paus vid slutet 
av rörelsen. Återgå till startposition.
TIPS:Dra inte ner med armarna. Fokus
arbete i magmusklerna. Dra ut bålen till 
upprätt sittande läge efter varje 
repetition. Håll halsen i linje.

TRÄNDA GRUPPER:Magar, sneda
SVÅRHETSNIVÅ:Mellanliggande x

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

108 STÅENDE TRAKEL
ROTATION

START:Stå mot sidan. Fötter höftbredd isär på 
basen. Rotera bålen inåt. Ta tag i ett handtag 
med båda händerna.

RÖRELSE:Vrid stammen utåt. Paus vid slutet 
av rörelsen. Rotera inåt för att starta

REMSKISSLÄGE

placera.

TIPS:Håll armarna raka framför bålen. Rotera 
bålen istället för att dra med armarna. Behåll en 
upprätt hållning under hela träningen. Runda 
inte nedre delen av ryggen medan du roterar. 
Utför på båda sidor.TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Magar, sneda

SVÅRHETSNIVÅ:Mellanliggande
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BIO FORCE® ÖVNINGAR VAPEN

SITTE: PÅ/TOPP

PLACERA

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:

HANDTAG

105 TRICEPS FÖRLÄNGNING MED KORROPP

START:Sitt bortvänd. Böj ena armbågen och sträck 
dig över kroppen för att greppa handtaget på 
motsatt axel.

RÖRELSE:Dra ut armbågen och tryck på handtaget 
framför kroppen. Paus vid slutet av rörelsen. Böj 
tillbaka armbågen till startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armbågen i axelhöjd. Böj inte 
handleden när du sträcker ut armbågen. 
Behåll upprätt ställning i sittande läge. Dra 
ihop magen för att stabilisera bålen. Utför 
på båda sidor.beid-seitig ausführen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Triceps
SVÅRHETSNIVÅ:Mellanliggande
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MONTERINGSANVISNINGAR

STEG 4- Huvuddelar
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MONTERINGSANVISNINGAR

STEG 4-2

STEG 4-3
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BIO FORCE® ÖVNINGAR VAPEN

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

102 TVÅARMAT Oväntat GREPP TRICEPS 

KICKBACK

START:Stativ vänd ram. Grepphandtag i 
underhandsgrepp med handflatorna uppåt. 
Böj armbågarna 90 grader.

RÖRELSE:Dra ut armbågarna och dra handtagen 
nedåt och bakåt. Paus vid slutet av rörelsen. Böj 
tillbaka armbågarna till startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armarna nära sidorna av kroppen. Låt 
inte handlederna böjas när du trycker bakåt. 
Behåll en upprätt hållning under hela 
träningen. Luta dig inte framåt medan du 
trycker bakåt. Dra ihop magen för att 
stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Triceps
SVÅRHETSNIVÅ:Mellanliggande

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

103 TRICEPS DIPS

START:Stå bortvänd. Grepphandtag i 
midjehöjd. Böj armbågarna 90 grader. 
Kablar bakom armarna. HANDTAG/LAT

TOWERPOSITION
RÖRELSE:Dra ut armbågarna och tryck ner 
handtagen. Paus vid slutet av rörelsen. Böj 
tillbaka armbågarna till startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armarna nära kroppens sidor. Tryck 
ner och något framåt. Behåll en upprätt 
hållning under hela träningen. Undvik att 
runda ryggraden framåt medan du trycker 
ner. Dra ihop magen för att stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Triceps, anterior
deltoider, pectoralis

SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG/LATTORN

PLACERA

104 ENARMA TRICEPS DIPS
START:Stå bortvänd. Ta tag i ett 
handtag i midjehöjd. Böj armbågen 90 
grader. Kabel bakom arm.

RÖRELSE:Dra ut armbågen och tryck ner 
handtaget. Paus vid slutet av rörelsen. Böj tillbaka 
armbågen till startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armen nära sidan av kroppen. Tryck 
ner och något framåt. Behåll en upprätt 
hållning under hela träningen. Undvik att 
runda ryggraden framåt medan du trycker ner. 
Dra ihop magen för att stabilisera bålen. Utför 
på båda sidor

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Triceps, främre 
deltoider, pectoralis
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat
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SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

99 ENARMA TRICEPS
TILBAKESLAG

START:Stativ vänd ram. Ta tag i ett handtag i 
överhandsgrepp med handflatan nedåt. Böj 
armbågen 90 grader. Luta dig lite framåt och 
placera den andra handen på ryggstödet.

REMSKISSLÄGE

RÖRELSE:Dra ut armbågen och dra handtaget 
nedåt och bakåt. Paus vid slutet av rörelsen. Böj 
tillbaka armbågen till startpositionen.

TIPS:Håll armen nära sidan av kroppen. Låt 
inte handleden böjas när du trycker tillbaka. 
Håll rak ryggrad medan du lutar dig framåt. 
Dra ihop magen för att stabilisera bålen. 
Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Triceps
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

100 ENARMIG OVERSÄTT GRIP 
TRICEPS TILBAKESLAG

START:Stativ vänd ram. Fatta ett handtag i 
underhandsgrepp med handflatan uppåt. Böj 
armbågen 90 grader. Luta dig lite framåt och 
placera den andra handen på ryggstödet.

REMSKISSLÄGE
RÖRELSE:Dra ut armbågen och dra handtaget 
nedåt och bakåt. Paus vid slutet av rörelsen. Böj 
tillbaka armbågen till startpositionen.

TIPS:Håll armen nära sidan av kroppen. Låt 
inte handleden böjas när du trycker tillbaka. 
Håll rak ryggrad medan du lutar dig framåt. 
Dra ihop magen för att stabilisera bålen. 
Utför på båda sidor.TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Triceps

SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

101 TVÅARMA TRICEPS
TILBAKESLAG

START:Stativ vänd ram. Grepphandtag i 

överhandsgrepp med handflatorna nedåt. 

Böj armbågarna 90 grader.

RÖRELSE:Dra ut armbågarna och dra handtagen 
nedåt och bakåt. Paus vid slutet av rörelsen. Böj 
tillbaka armbågarna till startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armarna nära sidorna av kroppen. Låt 
inte handlederna böjas när du trycker bakåt. 
Behåll en upprätt hållning under hela 
träningen. Luta dig inte framåt medan du 
trycker bakåt. Dra ihop magen för att 
stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Triceps
SVÅRHETSNIVÅ:Mellanliggande
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SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

96 SPLIT GRIP TRICEPS PushDOWN
START:Stativ vänd ram. Fötter höftbredd 
isär på basen. Grepphandtag i midjehöjd. 
Böj armbågarna 90 grader. HANDTAG/LAT

TOWERPOSITION
RÖRELSE:Dra ut armbågarna och tryck ner 
handtagen. Paus vid slutet av rörelsen. Böj 
tillbaka armbågarna till startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armarna nära sidorna av kroppen. 
Tryck ner handtagen och något bakåt. Behåll 
en upprätt hållning under hela träningen. 
Undvik att runda ryggraden framåt medan du 
trycker ner. Dra ihop magen för att stabilisera 
bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Triceps
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG/LATTORN

PLACERA

97 SINGEL ARM TRICEPS 
PushDOWN

START:Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär på 
basen. Ta tag i ett handtag i överhandsgrepp 
med handflatan nedåt. Böj armbågen 90 
grader. REMSKISSLÄGE

RÖRELSE:Dra ut armbågen och tryck ner 
handtaget mot låret. Paus i botten av 
rörelsen. Böj tillbaka armbågen till 
startpositionen.

TIPS:Håll armbågen vid sidan av bröstkorgen. 
Rör inte överarmen när du sträcker ut armbågen. 
Behåll en upprätt hållning under hela träningen. 
Undvik att runda ryggraden framåt medan du 
trycker ner. Dra ihop magen för att stabilisera 
bålen. Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Triceps
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG/LAT

98 ENARMIG BAKÅT GREPP 
TRICEPS NEDDRAD

START:Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär 
på basen. Fatta ett handtag i 
underhandsgrepp med handflatan uppåt. Böj 
armbågen 90 grader.

REMSKISSLÄGE
RÖRELSE:Dra ut armbågen och tryck ner 
handtaget mot låret. Paus i botten av 
rörelsen. Böj tillbaka armbågen till 
startpositionen.

TIPS:Håll armbågen vid sidan av bröstkorgen. 
Rör inte överarmen när du sträcker ut armbågen. 
Behåll en upprätt hållning under hela träningen. 
Undvik att runda ryggraden framåt medan du 
trycker ner. Dra ihop magen för att stabilisera 
bålen. Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Triceps
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat
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SITTE: PÅ/TOPP

PLACERA

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:

HANDTAG

93 ENARM OVERHEAD TRICEPS 
FÖRLÄNGNING

START:Sitt bortvänd. Ta tag i ett handtag 
bakom huvudet. Peka fram armbågen i 
axelhöjd.

RÖRELSE:Dra ut armbågen och tryck på 
handtaget ovanför. Paus vid toppen av 
rörelsen. Böj tillbaka armbågen till 
startpositionen. TIPS:Håll armbågen i 
startposition under hela träningen. Öppna 
inte armbågen åt sidan. Behåll upprätt 
ställning i sittande läge. Undvik att luta eller 
rotera åt ena sidan när du sträcker ut armen. 
Dra ihop magen för att stabilisera bålen. Utför 
på båda sidor.

REMSKISSLÄGE

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Triceps
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

94 STÅENDE TRICEPS PushDOWN SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR: LAT

START:Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär 
på basen. Grip latstång i överhand, axelbrett 
grepp med handflatorna nedåt. Böj 
armbågarna 90 grader.

BAR/LAT TOWER
PLACERA

RÖRELSE:Dra ut armbågarna och tryck ner 
stången mot låren. Paus i botten av rörelsen. 
Böj tillbaka armbågarna till startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armbågarna på sidorna av bröstkorgen. 
Rör inte överarmarna när du sträcker ut 
armbågarna. Behåll en upprätt hållning under hela 
träningen. Undvik att runda ryggraden framåt 
medan du trycker ner. Dra ihop magen för att 
stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Triceps
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

95 REVERSE GRIP TRICEPS
TRYCK NER

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR: LAT

BAR/LAT TOWER

START:Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär 
på basen. Grip lat bar i underhand, axelbrett 
grepp med handflatorna uppåt. Böj 
armbågarna 90 grader. PLACERA

REMSKISSLÄGE
RÖRELSE:Dra ut armbågarna och tryck ner 
stången mot låren. Paus i botten av rörelsen. 
Böj tillbaka armbågarna till startpositionen.

TIPS:Håll armbågarna på sidorna av bröstkorgen. 
Rör inte överarmarna när du sträcker ut 
armbågarna. Behåll en upprätt hållning under hela 
träningen. Undvik att runda ryggraden framåt 
medan du trycker ner. Dra ihop magen för att 
stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Triceps
SVÅRHETSNIVÅ:Mellanliggande

72



MONTERINGSANVISNINGAR

STEG 7 Legcurler

13



MONTERINGSANVISNINGAR

STEG 8-1–Montering av svingarm och cylinder, vänster sida

14



BIO FORCE® ÖVNINGAR VAPEN

SITTE: PÅ/NEDST

PLACERA

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

90 SITTANDE HANDLEDSKURL

START:Sitt bortvänd. Luta dig framåt och vila 
underarmarna på nedre lår. Grepphandtag i 
underhandsgrepp med handflatorna uppåt och 
handlederna utsträckta.

RÖRELSE:Böj handlederna och böj handtagen mot 
underarmarna. Paus vid toppen av rörelsen. Förläng 
handlederna till startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Luta dig framåt med rak rygg. Runda inte 
övre eller nedre ryggraden. Undvik att böja 
armbågar eller lyfta underarmarna medan du 
böjer handlederna. Dra ihop magen för att 
stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Underarmsböjare
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

SITTE: PÅ/NEDST

PLACERA

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

91 SITANDE BAKÅT HANDLEDSKURL

START:Sitt bortvänd. Luta dig framåt och vila 
underarmarna på nedre lår. Grepphandtag i 
överhandsgrepp med handflatorna nedåt och 
handlederna böjda.

RÖRELSE:Dra ut handlederna och böj handtagen 
mot underarmarna. Pausa vid toppen av rörelse 
Böj handlederna till startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Luta dig framåt med rak rygg. Runda inte 
övre eller nedre ryggraden. Undvik att böja 
armbågar eller lyfta underarmarna när du 
sträcker ut handlederna. Dra ihop magen för att 
stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Underarmsförlängare
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

SITTE: PÅ/TOPP

PLACERA

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:

HANDTAG

92 SÄTT OVERHEAD TRICEPS 
FÖRLÄNGNING

START:Sitt bortvänd. Grepphandtag 
bakom huvudet. Peka armbågarna fram i 
axelhöjd.

RÖRELSE:Dra ut armbågarna och tryck på 
handtagen ovanför. Paus vid toppen av rörelsen. 
Böj tillbaka armbågarna till startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armbågarna i startposition under 
hela träningen. Öppna inte armbågarna åt 
sidorna. Håll handlederna raka. Behåll 
upprätt ställning i sittande läge. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Triceps
SVÅRHETSNIVÅ:Mellanliggande
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S ÄTA: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR: LAT

87 BÖJD STÅNG BICEPS CURL
START:Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär på 
basen. Grip latstången i underhandsgreppet med 
tummarna vända utåt. BAR/FRAM

PLACERARÖRELSE:Böj armbågarna och rullstången mot 
framsidan av axlarna. Paus vid toppen av 
rörelsen. Sänk armarna till startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armbågarna på sidorna av bröstkorgen. 
Sväng inte armbågarna framåt medan du curlar. 
Behåll en upprätt hållning under hela träningen. 
Undvik att luta bålen bakåt när du böjer armarna. 
Dra ihop magen för att stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Biceps, underarmsböjare
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR: LAT

88 BÖJD STÅNG REVERSE BICEPS 
CURL

START:Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär 
på basen. Grip latstången i överhandsgrepp 
med tummarna vända inåt.

BAR/FRAM
PLACERA

RÖRELSE:Böj armbågarna och rullstången mot 
framsidan av axlarna. Paus vid toppen av 
rörelsen. Sänk armarna till startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armbågarna på sidorna av bröstkorgen. 
Sväng inte armbågarna framåt medan du curlar. 
Behåll en upprätt hållning under hela träningen. 
Undvik att luta bålen bakåt när du böjer armarna. 
Dra ihop magen för att stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Biceps, underarmssträckare
SVÅRHETSNIVÅ:Mellanliggande

SITTE: PÅ/NEDST

PLACERA

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

REMSKISSLÄGE

89 SITANDE KONCENTRATIONSKURL

START:Sitt bortvänd. Luta dig framåt och vila 
en arm på insidan av knät. Fatta ett handtag i 
underhandsgrepp med handflatan uppåt.

RÖRELSE:Böj armbågen och böj handtaget 
mot framsidan av axeln. Paus vid toppen av 
rörelsen. Sänk armen till startposition. TIPS:
Luta dig framåt med rak rygg. Runda inte 
övre eller nedre ryggraden. Håll överarmen i 
stabil position på benet. Dra ihop magen för 
att stabilisera bålen. Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Biceps, underarmsböjare
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare
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SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

84 ENARMIG STÅENDE HAMMER
RINGLA

START:Stå bortvänd. Fötter höftbredd isär på 
basen. Grip ett handtag i neutralt grepp med 
tummen vänd framåt.

RÖRELSE:Böj armbågen och böj handtaget 
mot framsidan av axeln. Paus vid toppen av 
rörelsen. Sänk armen till startposition. TIPS:
Håll armbågen vid sidan av bröstkorgen. 
Sväng inte armbågen framåt medan du curlar. 
Behåll en upprätt hållning under hela 
träningen. Undvik att luta bålen åt sidan när 
du böjer armen. Dra ihop magen

REMSKISSLÄGE

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Biceps, underarmssträckare
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

för att stabilisera bålen. Utför på båda sidor.

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

85 STÅENDE REVERSE CURL
START:Stå bortvänd. Fötter höftbredd isär på 
basen. Grepphandtag i överhandsgrepp 
med tummarna vända inåt.

RÖRELSE:Böj armbågarna och böj handtagen mot 
framsidan av axlarna. Paus vid toppen av rörelsen. 
Sänk armarna till startposition. TIPS:Håll 
armbågarna på sidorna av bröstkorgen. Sväng inte 
armbågarna framåt medan du curlar. Behåll en 
upprätt hållning under hela träningen. Undvik att 
luta bålen bakåt när du böjer armarna. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen.

REMSKISSLÄGE

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Biceps, underarmssträckare
SVÅRHETSNIVÅ:Mellanliggande

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

86 ENARM STÅENDE REVERSE
RINGLA

START:Stå bortvänd. Fötter höftbredd isär på 
basen. Ta tag i ett handtag i överhandsgrepp 
med tummen vänd inåt. RÖRELSE:Böj 
armbågen och böj handtaget mot framsidan 
av axeln. Paus vid toppen av rörelsen. Sänk 
armen till startposition. TIPS:Håll armbågen 
vid sidan av bröstkorgen. Sväng inte armbågen 
framåt medan du curlar. Behåll en upprätt 
hållning under hela träningen. Undvik att luta 
bålen åt sidan när du böjer armen. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen. Utför på båda 
sidor.

REMSKISSLÄGE

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Biceps, underarmssträckare
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat
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SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

81 STÅENDE BICEPS CURL
START:Stå bortvänd. Fötter höftbredd isär 

på basen. Grepphandtag i underhandsgrepp 
med tummarna vända utåt. RÖRELSE:Böj 
armbågarna och böj handtagen mot framsidan 
av axlarna. Paus vid toppen av rörelsen. Sänk 
armarna till startposition. TIPS:Håll armbågarna 
på sidorna av bröstkorgen. Sväng inte 
armbågarna framåt medan du curlar. Behåll en 
upprätt hållning under hela träningen. Undvik 
att luta bålen bakåt när du böjer armarna. Dra 
ihop magen för att stabilisera bålen.

REMSKISSLÄGE

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Biceps, underarmsböjare
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

82 ENARMSTÅENDE BICEPS
RINGLA

START:Stå bortvänd. Fötter höftbredd isär på 
basen. Ta tag i ett handtag i underhandsgrepp 
med tummen vänd utåt. RÖRELSE:Böj 
armbågen och böj handtaget mot framsidan av 
axeln. Paus vid toppen av rörelsen. Sänk armen 
till startposition. TIPS:Håll armbågen vid sidan 
av bröstkorgen. Sväng inte armbågen framåt 
medan du curlar. Behåll en upprätt hållning 
under hela träningen. Undvik att luta bålen åt 
sidan när du böjer armen. Dra ihop magen för 
att stabilisera bålen. Utför på båda sidor 
beanspruchte muskelgruppen: Bizeps,

REMSKISSLÄGE

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Biceps, underarmsböjare
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

83 STÅENDE HAMMARSLÖSNING

START:Stå bortvänd. Fötter höftbreddad på 
basen. Grepphandtag i neutralt grepp med 
tummarna vända framåt.

RÖRELSE:Böj armbågarna och böj handtagen 
mot framsidan av axlarna. Paus vid toppen av 
rörelsen. Sänk armarna till startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armbågarna på sidorna av bröstkorgen. 
Sväng inte armbågarna framåt medan du curlar. 
Behåll en upprätt hållning under hela träningen. 
Undvik att luta bålen bakåt när du böjer armarna. 
Dra ihop magen för att stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Biceps, underarmssträckare
SVÅRHETSNIVÅ: Nybörjare
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BIO FORCE® ÖVNINGAR AXLAR

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

78 RAK ARM TILLBAKA
START:Stativ vänd ram. Fötter höftbredd 
isär på basen. Grepphandtag framför 
kroppen med tummarna uppåt.

RÖRELSE:Dra armarna rakt bakåt bakom 
kroppen. Paus vid slutet av rörelsen. Återgå till 
startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armbågarna raka. Behåll en upprätt 
hållning under hela träningen. Luta dig inte eller 
luta dig inte framåt. Håll handlederna raka 
medan du drar dig tillbaka. Dra ihop magen för 
att stabilisera bålen. Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Bakre deltoider, latissimus
SVÅRHETSNIVÅ:

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

ACCESSO

79 ROTATORMANSCHETT - 
DIAGONAL YTTRE ROTATION

START:Stå mot sidan. Grepp handtag över 
kroppen med utvändig arm. Ta tag i ryggstödet 
med insidan av handen.

RÖRELSE:Vrid axeln utåt och dra armen 
diagonalt över kroppen. Paus vid slutet 
av rörelsen. Återgå till startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armbågen nästan rak när du 
öppnar armen. Böj inte handleden. Håll 
axlarna raka. Vrid inte bålen åt sidan. 
Dra ihop magen för att stabilisera bålen. 
Utför på båda sidor.TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Externa axelrotatorer

SVÅRHETSNIVÅ:Mellanliggande

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

80 ROTATORMANSCHETT - 
DIAGONAL INRE ROTATION

START:Stå mot sidan. Grepphandtag framför 
kroppen med insida arm. Placera handen 
utanför på höften.

RÖRELSE:Vrid axeln internt och dra 
armen diagonalt över kroppen. Paus vid 
slutet av rörelsen. Återgå till 
startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armbågen nästan rak medan 
du drar armen över kroppen. Böj inte 
handleden. Håll axlarna raka. Vrid inte 
bålen åt sidan. Dra ihop magen för att 
stabilisera bålen. Utför på båda sidor.TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Invändiga axelrotatorer

SVÅRHETSNIVÅ:Mellanliggande
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SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

75 ROTATORMANSCHETT - 

LÅG YTTRE ROTATION

START:Stå mot sidan. Böj utvändig armbåge 90 
grader och grepphandtag framför midjan. Ta 
tag i ryggstödet med insidan av handen.

REMSKISSLÄGE
RÖRELSE:Vrid armen utåt utåt. Pausa 
vid slutet av rörelsen. Återgå till 
startposition.
TIPS:Håll armbågen mot kroppen 
medan du roterar axeln. Undvik att lyfta 
överarmen från bålen. Håll axlarna raka. 
Vrid inte bålen åt sidan. Dra ihop magen 
för att stabilisera bålen. Utför på båda 
sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Externa axelrotatorer
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

76 ROTATORMANSCHETT - INRE 
ROTATION

START:Stå mot sidan. Böj insidan av armbågen 
90 grader och grepphandtag framför midjan. 
Placera handen utanför på höften.

RÖRELSE:Vrid armen internt över 
kroppen. Paus vid slutet av rörelsen. 
Återgå till startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armbågen mot kroppen medan 
du roterar axeln. Undvik att dra 
överarmen över bålen. Håll axlarna raka. 
Vrid inte bålen åt sidan. Dra ihop magen 
för att stabilisera bålen. Utför på båda 
sidor.TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Invändiga axelrotatorer

SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

77 ROTATORMANSCHETT - HÖG YTTRE 
ROTATION

START:Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär 
på basen. Böj ena armbågen 90 grader vid 
axeln. Grepphandtag med handflatan nedåt.

REMSKISSLÄGE
RÖRELSE:Utvändigt rotera axeln, dra handen 
ovanför armbågen. Paus vid toppen av 
rörelsen. Återgå till startposition.

TIPS:Håll armbågen i axelhöjd medan du 
roterar. Håll handleden rak. Dra inte armen 
bakåt eller rotera inte bålen. Dra ihop magen 
för att stabilisera bålen. Utför båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Externa axelrotatorer
SVÅRHETSNIVÅ:Mellanliggande
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DELLISTA

POSITION # Del # Beskrivning Kvantitet POSITION # Del # Beskrivning Kvantitet

3 BFSPORT-16 underbensstångsenhet 1
5 BFSPORT-17 övre benstångsenhet 1
6 BFSPORT-15 Avtagbart benrör 1
8 BFSPORT-29 Stolsstödram 1
19 BFPRO-16 vadderad remskiva 2
25 0100147 Lat Bar Cap 2
26 0700023 Lat Bar Grip 2
27 0100148 1" fyrkantig rörlock 2
28 BFSPORT-13 Ryggstöd m/bultar 1
29 BFSPORT-12 sits med bultar 1
30 0100149 Benstångsskydd 4
31 0700024 Foam Pad 4
34 0100151 Plastbussning 10
35 0100152 Stötfångare 3
36 0100153 Basplatta Pad 9
38 0600016 Remskiva 2
40L 0100154 Vänster plastrullkåpa 1
40R 0100155 Höger plastrullkåpa 1
41 0100156 Roller 2
43 0500006 Bakre kåpa 2
44 0700025 Fotsele med liten klämma 2
45 BFSPORT-21 Handtagsmontering 2
49L 0700026 Vänster justeringsenhet 1
49R 0700027 Höger justeringsenhet 1
55 0700028 Krokgrepp 2
56 0500005 Front Top Cover Cap with Logo 1
59 0100158 M8 x 110 mm axelbult 2
60 0100014 M10 Acorn Nut 12
63 0600012 Remskiva med logotyp 4
65 0100160 M6 x 30 mm Phillips Bolt 6
66 0100161 ST4,2 x 19 mm Phillips Skruv 10
73 0100005 M8 Acorn Nut 5
76 0100162 M8 x 49 mm sexkantsbult 2
77 0600013 Motståndscylinder 2
79 0100164 M8 x 30 mm x 2t Bricka 2
80 0100165 M8 x 20 mm sexkantsbult 4
82 0100166 M8 x 20 mm x 2t bricka 2
83 BFPRO-06 Large Clip 4
84 0100168 Liten klämma 2
85 0100169 M10 x 72 mm insexbult 2
86 0100170 M10 x 30 mm insexbult 6
87 0100171 M10 fjäderbricka 6
88 0100045 M8 x 45 mm insexbult 2
89 0100004 M8 nylonmutter 2
92 0100172 M8 x 25 mm insexbult 4
93 0100173 M5 x 5 mm Phillips Bolt 2111 
X16472-10
114
115
116
117
118
120
121
124
126
127
129
130
131
132

133L
133R
134
135
136
137
138L
138R
139
151

BFSPORT-04
BFSPORT-05
0100146A
0100150A
0100157A
BFSPORT-08
BFSPORT-06
BFSPORT-07
BFSPORT-03

Rahmen oben, linke Seite
Rahmen oben, rätte sidan
Ovale Kunststoffkappe
Runde Kunststoffkappe
Runde Kunststoffkappe
Horisontal Rahmen
Widerstandsverstellarm, länka sidan
Widerstandsverstellarm, höger sida
Senkrechter Rahmen
Ab-rem
Abdeckkappen
Schraubensatz
Montierte Kabelzugsatz
Anleitung

1
1
2
6
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0500004
BFSPORT-22
BFPRO-34
BFSPORT-34

M5x16 Kreuzschlitzschraube
Kabel
M10 x 107mm Innensechskantschraube
Kabelführung A
kleine Abstandshalter
große Abstandshalter
Kunststoffkappe
Gummianschlag
Latstange
Bodenplatte
Rollen verchromt
Lochblech
Hauptrahmen
Beincurler
Rahmen für Rückenpolster

2
2
6

12
10
2
4
2
1
1
2
1
1
1
1

BF-SPORT-18
BFPRO-19
BFPRO-35
BFPRO-36
BFPRO-37
0100188
0100189
BFSPORT-20
BFSPORT-02
0600014
BFSPORT-10
BFSPORT-01
BFSPORT-14
BFSPORT-09
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BIO FORCE® ÖVNINGAR AXEL

SITTE: PÅ/TOPP

PLACERA

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:

HANDTAG

72 ENARMSIDANDE 
FRAMHÖJNING

START:Sitt bortvänd. Ta tag i ett handtag med 
armen vid sidan, tummen vänd inåt.

RÖRELSE:Lyft armen framför kroppen. 
Paus vid toppen av rörelsen. Sänk armen 
till startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Lyft armen till axelnivå eller något 
högre. Håll armbågen nästan rak. Låt inte 
handleden böjas när du lyfter. Behåll 
upprätt ställning i sittande läge. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen. Utför på 
båda sidor

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Främre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

SITTE: PÅ/TOPP

PLACERA

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:

HANDTAG

73 SITTIDS SIDA HÖJNING
START:Sitt bortvänd. Grepphandtag med armar 
i sidorna, tummarna vända framåt. RÖRELSE:
Lyft armarna i sidled. Paus vid toppen av 
rörelsen. Sänk armarna till startposition.

REMSKISSLÄGE
TIPS:Lyft armarna till axelnivå eller något 
högre. Håll armbågarna nästan raka. Låt 
inte handlederna böjas när du lyfter. 
Behåll upprätt ställning i sittande läge. Dra 
ihop magen för att stabilisera bålen

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Mediala deltoider
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

SITTE: PÅ/TOPP

PLACERA

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:

HANDTAG

74 ENARMSIDANDE 
SIDÅHÖJNING

START:Sitt bortvänd. Ta tag i ett handtag med 
armen vid sidan, tummen vänd framåt. 
RÖRELSE:Lyft armen i sidled. Paus vid toppen 
av rörelsen. Sänk armen till startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Lyft armen till axelnivå eller något 
högre. Håll armbågen nästan rak. Låt inte 
handleden böjas när du lyfter. Behåll 
upprätt ställning i sittande läge. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen. Utför på 
båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Mediala deltoider
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat
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BIO FORCE® ÖVNINGAR AXLAR

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

69 ENARM STÅENDE BAKRE 
DELTOIDRADER

START:Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär 
på basen. Ta tag i ett handtag framför 
kroppen med handflatan nedåt. RÖRELSE:Böj 
armbågen och dra uppåt och bakåt. Paus vid 
toppen av rörelsen. Räta ut armbågen och 
återgå till startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Dra armbågen något bakom din 
axellinje. Håll armbågen upplyft och böjd i 
90 graders vinkel.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Bakre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

70 BAKRE KABELCROSSOVER

START:Stativ vänd ram. Fötter höftbredd 
isär på basen. Korsa kablar och 
grepphandtag framför din kropp

.RÖRELSE:Öppna armar åt sidan. Paus vid 
toppen av rörelsen. stäng armarna och återgå 
till startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Öppna armarna tills armbågarna är i 
linje med dina axlar.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Bakre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

SITTE: PÅ/TOPP

PLACERA

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:

HANDTAG

71 SITANDE FRAMHÖJNING

START:Sitt bortvänd. Grepphandtag med 
arm i sidan, tummen vänd in.

RÖRELSE:Lyft upp armarna framför kroppen. 
Pausa vid toppen av rörelsen. Sänk armarna 
till startposition.

REMSKISSLÄGE
TIPS:Lyft armen till axelnivå eller något 
högre. Håll armbågen nästan rak. Låt inte 
handleden böjas när du lyfter. Behåll 
upprätt ställning i sittande läge. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen. Utför på 
båda sidor

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Främre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare
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SKÖTSEL OCH FÖRVARING

- Se till att din enhet står på ett fast underlag och att det finns tillräckligt med utrymme framför och 
bakom dig. Som en allmän regel, använd a

golvvänlig yta.

- Håll din apparat säker från barn.

- Torka av din maskin med en mjuk, fuktig trasa för att förhindra att svett och damm samlas.

- Vi rekommenderar att ibland smörja om de rörliga delarna.

- Kontrollera regelbundet följande delar för slitage eller skador: Handtag, fotremmar, rep, 
remskivor, karbinhakar och ram. Du bör inte använda enheten förrän en defekt del har 
bytts ut.

- Se till att alla bultar är i deras föreskrivna läge.

- Se till att linan löper rent i alla remskivor.

- Se till att kromrullarna kan luta.

- Se till att fotfästarnas skydd sitter stadigt på rören.

- Latissimus-stången ska alltid förvaras i den medföljande hållaren när den inte används.

- Kontrollera då och då att skruvarna är åtdragna.

.

Transport av Bio Force:
Vi rekommenderar två personer att transportera enheten.

Ta tag i ramen bakifrån och placera ett ben på den nedre tvärbalken (som i figur 
1) för att luta enheten. Luta endast enheten bakåt tills båda hjulen nuddar 
marken.

Sänk enheten långsamt genom att ta tag i den upptill och placera en fot bakåt på den nedre 
tvärbalken för att stabilisera den.
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RIKTLINJER FÖR ÖVNING

VIKTIG

Läs igenom detta avsnitt innan du börjar träna.
VIKTIG: Viktinställningen på svängarmarna visas i 

amerikanska pund. Tabellen nedan visar 
jämförelsevärdet i kilogram.Om du är över 35 och har varit inaktiv i flera år, bör du 

rådfråga din läkare, som kan eller inte kan 
rekommendera ett graderat träningstest. Din läkare 
kan också hjälpa dig att bestämma den målpulszon 
som är lämplig för din ålder och fysiska kondition. Du 
bör också rådfråga din läkare om du UMRECHNUNGTABELLE:

amerikanskt pund KG
har följande: 5 2,27

10 4,54• Högt blodtryck 15 6,81
• Högt kolesterol 20

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110

9,08
11,35
13,62
15,89
18,16
20,43
22,07
24,97
27,24
29,51
31,78
34,05
36,32
38,59
40,86
43,13
45,40
47,23
49,94

• Astma

• Hjärtproblem

• Familjehistoria med tidiga dödsfall i stroke eller hjärtinfarkt

• Frekventa yrselanfall

• Extrem andnöd efter mild ansträngning

• Artrit eller andra benproblem

• Allvarliga problem med muskler, ligament eller senor

• Annan känd eller misstänkt sjukdom

• Om du upplever smärta eller tryck över bröstet, 
oregelbundna hjärtslag eller andnöd, sluta träna 
omedelbart. Rådgör med din läkare innan du 
fortsätter.

• Gravid

• Balansnedskrivning

• Tar mediciner som påverkar hjärtfrekvensen
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BIO FORCE® ÖVNINGAR AXLAR

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

66 STÅENDE SIDOHÖJNING
START:Stå bortvänd. Fötter höftbreddad 
på basen. Grepphandtag med armar i 
sidorna, tummarna vända fram.

RÖRELSE:Lyft armarna i sidled. Paus vid 
toppen av rörelsen. Sänk armarna till 
startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Lyft armarna till axelnivå eller något 
högre. Håll armbågarna nästan raka. Behåll en 
upprätt hållning under hela träningen. Luta dig 
inte eller luta dig inte bakåt. Håll handlederna 
raka medan du höjer armarna. Dra ihop magen 
för att stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Mediala deltoider
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

67 ENARM STÅENDE SIDA
HÖJA
START:Stå bortvänd. Fötter höftbredd isär på 
basen. Ta tag i ett handtag med armen vid 
sidan, tummen vänd framåt.

RÖRELSE:Lyft armen i sidled. Paus vid 
toppen av rörelsen. Sänk armen till 
startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Lyft armen till axelnivå eller något högre. 
Håll armbågen nästan rak. Behåll en upprätt 
hållning under hela träningen. Luta dig inte 
eller luta dig inte bakåt. Håll handleden rak 
medan du höjer armen. Dra ihop magen för att 
stabilisera bålen. Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Mediala deltoider
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

68 STÅENDE BAKRE DELTOIDRADER

START:Stativ vänd ram. Fötter höftbredd 
isär på basen. Grepphandtag framför 
kroppen med handflatorna nedåt.

RÖRELSE:Böj armbågarna och dra uppåt och 
bakåt. Paus vid toppen av rörelsen. Räta ut 
armbågarna och återgå till startpositionen. 
TIPS:Dra armbågarna något bakom axellinjen. 
Håll armbågarna lyfta och böjda i 90 graders 
vinkel. Lyft inte handleder högre än armbågar 
eller axlar. Dra ihop magen för att stabilisera 
bålen.

REMSKISSLÄGE

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Bakre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare
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BIO FORCE® ÖVNINGAR AXEL

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR: LAT

BAR/FRONT PO

63 UPPSTA RADEN

START:Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär 
på basen. Ta tag i latstången framför låren 
med tummarna inåt.

RÖRELSE:Böj armbågarna och dra stången upp 
till brösthöjd. Paus vid toppen av rörelsen. Sänk 
stången till startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Behåll en upprätt hållning under hela 
träningen. Luta dig inte bakåt när du lyfter 
stången. Lyft armbågarna till axelhöjd eller 
något högre. Håll handlederna raka. Dra 
ihop magen för att stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Trapezius, deltoider
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

64 STÅENDE FRAMHÖJNING

START:Stå bortvänd. Fötter höftbredd isär på 
basen. Grepphandtag med armar i sidorna, 
tummarna inåt.

RÖRELSE:Lyft upp armarna framför kroppen. 
Paus vid toppen av rörelsen. Sänk armarna till 
startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Lyft armarna till näsnivå. Håll armbågarna 
nästan raka. Håll upprätt hållning under hela 
träningen. Luta dig inte eller luta dig inte bakåt. 
Håll handlederna raka medan du höjer 
armarna. Dra ihop magen för att stabilisera 
bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Främre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

65 ENARM STÅENDE FRAM
HÖJA
START:Stå bortvänd. Fötter höftbredd isär på 
basen. Ta tag i ett handtag med armen vid 
sidan, tummen vänd in.

RÖRELSE:Lyft armen framför kroppen. Paus vid 
toppen av rörelsen. Sänk armen till 
startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Lyft armen till näsnivå. Håll armbågen 
nästan rak. Behåll en upprätt hållning under 
hela träningen. Luta dig inte eller luta dig inte 
bakåt. Håll handleden rak medan du höjer 
armen. Dra ihop magen för att stabilisera 
bålen. Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Främre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat
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RIKTLINJER FÖR ÖVNING

När ska man träna Kläder
Timmen strax före kvällsmaten är en populär tid för träning. Det 
sena eftermiddagsträningen ger en välkommen taktförändring i 
slutet av arbetsdagen och hjälper till att lösa dagens bekymmer 
och spänningar.

Alla träningskläder ska vara löst sittande för att tillåta 
rörelsefrihet och ska få bäraren att känna sig bekväm 
och självsäker.
Bär aldrig gummerade kläder eller plastkläder, plagg som 
dessa kan störa avdunstningen av svett och kan få 
kroppstemperaturen att stiga till farliga nivåer.

En annan populär tid att träna är tidig morgon, innan arbetsdagen 
börjar. Förespråkare för den tidiga starten säger att det gör dem 
piggare och mer energiska på jobbet. Bär bekväma, stödjande atletiska skor med halkfria 

sulor, som löpar- eller aerobicsskor.Bland de faktorer du bör tänka på när du utvecklar ditt 
träningsschema är personliga preferenser, jobb och 
familjeansvar, tillgång till träningsmöjligheter och väder. Det är 
viktigt att schemalägga dina träningspass för en tid då det är liten 
chans att du kommer att behöva avbryta eller avbryta dem på 
grund av andra krav på din tid.

Tips för att hålla dig igång

1. Anta en specifik plan och skriv ner den.

2. Fortsätt att sätta upp realistiska mål medan du går och påminn 
dig själv om dem ofta.Du bör inte träna ansträngande under extremt varmt, fuktigt väder 

eller inom två timmar efter att ha ätit. Värme och/eller matsmältning 
ställer båda stora krav på cirkulationssystemet och kan i kombination 
med träning vara en överbelastad dubbel belastning.

3. Håll en logg för att registrera dina framsteg och se till att hålla den 
uppdaterad. Se diagram i detta häfte.

4. Inkludera mått på vikt och/eller procent kroppsfett i din 
logg. Extrakilon kan lätt krypa tillbaka.

Mäta din puls
5. Anlita din familjs och dina vänners stöd och sällskap.
6. Uppdatera andra om dina framgångar.

När du kontrollerar hjärtfrekvensen under ett träningspass, ta din puls 
inom fem sekunder efter att du avbrutit träningen eftersom den börjar 
sjunka när du slutar röra dig. Räkna pulsen i 10 sekunder och multiplicera 
med sex för att få frekvensen per minut.

7. Undvik skador genom att ta fart på dig själv och inkludera en uppvärmnings- 

och nedkylningsperiod som en del av varje träningspass.

8. Belöna dig själv med jämna mellanrum för ett väl utfört arbete!

Målpuls
Riktlinjer för aerob intensitet för friska vuxna är i allmänhet satt till 
60 till 85 procent av hjärtfrekvensen. Men om du är ur form, kom 
ihåg att måttlig till låg nivå och konsekvent konditionsträning – 
långt under de standardrekommendationer som anges – kan 
resultera i betydande och gynnsamma effekter på din hälsa och 
avsevärt kan förbättra kardiovaskulär uthållighet.

Du kan använda följande beräkning för att avgöra vilken 
procentandel av din puls du arbetar med:
% puls = (220 - ålder) x %.
Med denna beräkning skulle en 70 % puls för en 40-åring vara 
(220 - 40) x 70 % eller 126. Den här individen skulle alltså behöva 
nå 126 slag per minut för att motsvara en 70 % puls.

Ovanstående rekommendationer är riktlinjer. Personer med 
medicinska begränsningar bör diskutera denna formel med sin 
läkare.
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BIO FORCE® SPORT SYSTEM

Bio Force® Sport-motionären är mer än bara en 
styrketräningsmaskin; det är ett komplett kroppsövnings- och 
näringssystem. Det är en "fitness for life"-plan som går hand i 
hand med en allmänt hälsosam livsstil. Detta inkluderar 
regelbundna kontroller, hälsosamma matvanor och träning för 
resten av ditt liv.

effektiv konditionsträning från en mängd olika aktiviteter, såsom 
promenader, vandring, simning och jogging. Vi rekommenderar 
att du gör ett konditionsträning i minst 30 minuter, 3 gånger i 
veckan. Du kan enkelt varva dagar för dina Bio Force®- och 
konditionsträning. Återigen kommer frekvensen och 
varaktigheten av dina träningspass att bero på din nuvarande 
konditionsnivå och mål. Se avsnittet Kardiovaskulär träning på 
sidorna 83 och 85 för att avgöra vilket träningspass som är 
lämpligt för dig.

Idag rekommenderar all fitnessforskning både 
konditionsträning och styrkekonditionering för att uppnå 
balanserad kondition. Genom att förbättra din 
kardiovaskulära kondition stärker du ditt hjärta och lungor, 
ökar din uthållighet och uthållighet och hjälper dig med 
viktminskning. Styrkekonditionering tillför magra muskler till 
din kropp, vilket ökar din kropps ämnesomsättning. Och vi vet 
alla att en hälsosam kostplan är en viktig del av alla 
balanserade träningsprogram.

1. Styrka konditionering. Bio Force® Sport träningsapparat är 
designad för att hjälpa dig att stärka din över- och underkropp. 
Vi rekommenderar att du tränar minst 30 minuter, 3 gånger i 
veckan. Däremot kommer frekvensen och varaktigheten av dina 
träningspass att bero på din nuvarande konditionsnivå och dina 
mål.

2. Kardiovaskulär träning. Bio Force® Sport-systemet 
inkluderar ett konditionsträningsprogram. Du kan uppnå en

BIO FORCE® SPORT TRÄNING

jagVIKTIG ÖVNING

OCH SÄKERHETSTIPS

4. Håll koll på hur många set och repetitioner av varje övning 
du kan göra till en början. Du kommer att bli förvånad över hur 
snabbt du går framåt. På bara några veckor kommer du 
förmodligen att kunna slutföra alla set och repetitioner på den 
motståndsnivå du väljer.1. Läs igenom den här bruksanvisningen/träningsboken 

och videon helt innan du påbörjar ditt träningsprogram. 
Kom ihåg att följa instruktionerna exakt – de har tagits 
fram med din hälsa och säkerhet i åtanke.

5. Framsteg långsamt. Om du är väldigt öm och trött efter vårt 
träningspass så jobbar du på en nivå som är för hård. Bra 
resultat kan uppnås genom att arbeta på en nivå som utmanar 
dig, men som inte skapar ömhet och överdriven trötthet.2. Utför övningarna i långsam och kontrollerad hastighet. 

För bästa resultat, utför alla övningar i det tempo som 
visas i videon. Att arbeta i högt tempo rekommenderas 
inte och kan äventyra din säkerhet och resultat. 6. Det är viktigt att du vet hur du tränar säkert och 

korrekt. Dessa säkerhetssteg är till din fördel och du 
bör följa dem noga för att maximera effektiviteten i 
din träningsrutin.3. Du kanske inte kan slutföra alla uppsättningar och 

repetitioner som föreslagits först. När du känner att dina 
muskler tröttnar eller inte kan arbeta med bra form och 
teknik, minska din motståndsnivå eller ta en kort paus 
och vila

7. Du bör börja känna resultat inom en till två veckor efter 
att du tränat med din utrustning. Leta efter bättre 
hållning och känslan av mer styrka och effektivitet i dina 
muskler.
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BIO FORCE® ÖVNINGAR AXLAR

SITTE: PÅ/TOPP

PLACERA
60 AXELPRESS SIDDA

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:

HANDTAG

START:Sätt dig på maskinen och håll i 
handtagen med tummarna inåt. 
Armbågar i 90 graders vinkel i 
axelhöjd.

REMSKISSLÄGE
RÖRELSE:Sträck ut armarna över huvudet. Håll 
spänningen kort och återgå till startpositionen.

TIPS:Sträck ut armarna i en båge tills de nästan 
rör vid varandra. Håll armbågar och handleder 
i linje med axlarna. Låt inte armbågarna falla 
under axelhöjd.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Deltoider
SVÅRHETSNIVÅ:NYBÖRJARE

SITTE: PÅ/TOPP

PLACERA
61 SKULLA MED EN ARM TRYCKS

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:

HANDTAG

START:Sitt på maskinen och håll ett 
handtag med tummarna inåt. Armbågar i 
90 graders vinkel i axelhöjd.
RÖRELSE:Dra ut armen över huvudet. Håll 
spänningen kort och återgå till 
startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Förläng armen i en båge. Håll armbågar 
och handleder i linje med axlarna. Låt inte 
armbågarna falla under axelhöjd.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Deltoider
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerad

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:

HANDTAG

62 axeln rycker på axlarna

START:Stå säkert framför maskinen 
och ta tag i latissimusstången 
underifrån. Tummarna pekar inåt.
RÖRELSE:Dra åt axlarna. Håll spänningen 
kort och återgå till startpositionen.

REMSKISSLÄGE
TIPS:Se till en upprätt position under 
träningen. Håll armarna utsträckta

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Trapezius
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare
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BIO FORCE® ÖVNINGAR BRÖST & RYGG

SITTEN: AV

BENLYFT: AV
59 STÅR RAKT

ARM DRAG NER
TILLBEHÖR:
LAT BAR/LAT TOWER
PLACERA

START:Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär 
på basen. Grip latstång i brett grepp med 
handflatorna nedåt.

RÖRELSE:Dra armarna rakt ner mot höfterna. 
Paus vid slutet av rörelsen. Lyft armarna 
tillbaka till startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armarna raka under hela träningen. 
Böj inte armbågarna när du drar ner. Behåll 
upprätt hållning. Luta dig inte framåt eller 
bakåt. Dra ihop magen för att stabilisera 
bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Latissimus, posterior deltoideus
SVÅRHETSNIVÅ:Mellanliggande
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KOMMA IGÅNG MED DIN BIOKRAFTA ÆMOTIONÄR

Bio Force ÆRemskiva positioner
Biokraften
Krokar för att utföra över 100 kroppsformningsövningar. Nedan hittar du ett 
diagram som indikerar den möjliga positionen för rörlig remskiva och 
tillbehörskrokar.

Æmotionären använder ett enkelt system av kablar, remskivor och

Lattornkrokar

Skjut- och låsjustering

Tvärstång
krokar

Upprätt ram
sidokrokar

Bakre baskrokar

Mellanbaskrokar

främre baskrokar

Benfäste
krok
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KOMMA IGÅNG MED DIN BIOKRAFTA ÆMOTIONÄR

Din Bio Force
rekommenderar att du innan du börjar träna läser hela bruksanvisningen och tittar 
på träningsvideon som följde med din utrustning.

Æmotionär är en seriös träningsutrustning! Vi

Justera motståndet med Slide-N-Lock-
teknikSkjut och lås

justerare
Motstånd
indikatorn visar
röd när
låst

För att ändra motståndet tar det bara sekunder. Dra helt enkelt upp 
Slide-N-Lock Adjuster för att koppla ur den från sin nuvarande position. 
Håll sedan justeraren urkopplad, skjut den helt enkelt till nästa önskade 
viktposition och släpp den. Se till att låsmekanismen har låst sig i det nya 
motståndsläget. Till
dubbelkolla, motståndsindikatorfönstret ska visa "rött".

Justering av sätet
Biokraften
kanske vill använda den nedre positionen för att få största möjliga 
rörelseomfång från Lat Tower-övningarna. Om du är kortare kanske du 
föredrar den högre positionen för att lättare nå Lat Bar. Det är
upp till dig!

Æsätet har två höjdlägen. Om du är längre, du

Om du vill ändra position tar du helt enkelt bort den långa dragstiftet och 
drar upp sätet för att frigöra det från positioneringsstiften. Flytta den till 
den nya positionen och placera sätet på positioneringsstiften. När den är 
på plats, sätt tillbaka den långa dragstiftet
att säkra.Använd inte sätet om inte den långa dragstiftet är 
på plats.

Benlyftrör
hål

Stolsjustering-
menade Justering av benfästet

Den nedre skumdynan på benlyftröret har 4 positioner. Dessa är för att 
passa användarens benlängd och komfort.

För att byta skumdyna, ta helt enkelt bort benstångsskyddet från ena änden 
av dynan. Dra av skumdynan från den sidan. Skjut nu ut röret och den 
återstående dynan ur benmonteringshålet. Sätt tillbaka till den nya önskade 
positionen. Byt ut det första skummet
Pad och sätt tillbaka benstångslocket. Se till att benstångskåpan 
är säkrad.
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BIO FORCE® ÖVNINGAR BRÖST & RYGG

SITTE: PÅ/NEDST
PLACERA56 ENARM

STÅENDE RAD -
OVERHAND POSITION BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:
HANDTAG

START:Stativ vänd ram. Vila benen mot 
kuddar. Böj lätt på knäna. Ta tag i ett 
handtag med tummen vänd inåt.

REMSKISSLÄGE
RÖRELSE:Böj armbågen och dra handtaget mot 
midjan. Paus vid slutet av rörelsen. Förläng 
armbågen och återgå till start
placera.

TIPS:Håll armbågen nära sidan medan du 
drar. Behåll upprätt hållning. Luta dig inte 
framåt eller bakåt. Håll axlarna jämna. Vrid 
inte sidan medan du drar. Dra ihop magen 
för att stabilisera ryggen. Utför på båda 
sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps,
bakre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

SITTE: PÅ/NEDST
PLACERA57 STÅENDE RAD -

UNDERHÅNDSSTÄLLNING
BENLYFT: PÅ

START:Stativ vänd ram. Vila benen mot 
kuddar. Böj lätt på knäna. Grepphandtag 
med tummarna vända utåt.

TILLBEHÖR:
HANDTAG

RÖRELSE:Böj armbågarna och dra handtagen mot 
midjan. Paus vid slutet av rörelsen. Dra ut 
armbågarna och återgå till startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armbågarna nära sidorna medan 
du drar. Pressa ihop skulderbladen. Behåll 
upprätt hållning. Luta dig inte framåt eller 
bakåt. Dra ihop magen för att stabilisera 
ryggen.TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps,

bakre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

SITTE: PÅ/NEDST
PLACERA58 ENARM

STÅENDE RAD -
UNDERHÅNDSSTÄLLNING BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:
HANDTAG

START:Stativ vänd ram. Vila benen mot 
kuddar. Böj lätt på knäna. Ta tag i ett 
handtag med tummen vänd utåt.

REMSKISSLÄGE
RÖRELSE:Böj armbågen och dra handtaget 
mot midjan. Paus vid slutet av rörelsen. Dra 
ut armbågen och återgå till startpositionen.

TIPS:Håll armbågen nära sidan medan du 
drar. Behåll upprätt hållning. Luta dig inte 
framåt eller bakåt. Håll axlarna jämna.
Vrid inte sidan medan du drar. Dra ihop 
magen för att stabilisera ryggen. Utför på 
båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps,
bakre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat
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BIO FORCE® ÖVNINGAR BRÖST & RYGG

SITTE: PÅ/NEDST
PLACERA53 STÅENDE RAD -

NEUTRAL LÄGE
BENLYFT: PÅ

START:Stativ vänd ram. Vila benen mot 
kuddar. Böj lätt på knäna. 
Grepphandtag med tummarna uppåt.

TILLBEHÖR:
HANDTAG

RÖRELSE:Böj armbågarna och dra handtagen mot 
midjan. Paus vid slutet av rörelsen. Dra ut 
armbågarna och återgå till startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armbågarna nära sidorna medan 
du drar. Pressa ihop skulderbladen. Behåll 
upprätt hållning. Luta dig inte framåt eller 
bakåt. Dra ihop magen för att stabilisera 
ryggen.TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps,

bakre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

SITTE: PÅ/NEDST
PLACERA54 ENARM

STÅENDE RAD -
NEUTRAL LÄGE BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:
HANDTAG

START:Stativ vänd ram. Vila benen mot 
kuddar. Böj lätt på knäna. Ta tag i ett 
handtag med tummen uppåt.

REMSKISSLÄGE
RÖRELSE:Böj armbågen och dra handtaget 
mot midjan. Paus vid slutet av rörelsen. Dra 
ut armbågen och återgå till startpositionen.

TIPS:Håll armbågen nära sidan medan du 
drar. Behåll upprätt hållning. Luta dig inte 
framåt eller bakåt. Håll axlarna jämna.
Vrid inte sidan medan du drar. Dra ihop 
magen för att stabilisera ryggen. Utför på 
båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps,
bakre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

SITTE: PÅ/NEDST
PLACERA55 STÅENDE RAD -

ÖVER HAND
PLACERA BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:
HANDTAG

START:Stativ vänd ram. Vila benen mot 
kuddar. Böj lätt på knäna. Grepphandtag 
med tummarna vända inåt.

REMSKISSLÄGE
RÖRELSE:Böj armbågarna och dra handtagen mot 
midjan. Paus vid slutet av rörelsen. Dra ut 
armbågarna och återgå till startpositionen.

TIPS:Håll armbågarna nära sidorna medan du 
drar. Pressa ihop skulderbladen. Behåll 
upprätt hållning. Luta dig inte framåt eller 
bakåt. Dra ihop magen för att stabilisera 
ryggen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps,
bakre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare
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8 VECKOR PLAN FÖR KROPPSOMVÄNDNING

PLAN INTRODUKTION:

Varje träningsplan har tre delar: styrketräning, rätt kost och aerob träning. Varje del är avgörande för framgång. Om du 
missar någon av elementen kommer du inte att se de resultat du är ute efter. Min 8-veckorsplan innehåller alla tre. Ta en titt 
på konturerna nedan. Gå igenom varje del och gör dem till en del av ditt liv.

KOMMA IGÅNG:

Alla måste börja någonstans ... och så här är det. Ta ett foto av dig själv i din baddräkt idag. Killar - av skjortor! Damer
- gör det till en tvådelad! Nu är det dags att göra en
ärlig bedömning av var du är ... och vart du vill åka. Ta också dina mått. Du 
hittar en kroppsmätningsguide i slutet av denna manual.
Observera att vi inte kommer att bry oss för mycket om kroppsvikten. Detta beror på att kroppsvikten inte alltid berättar 
hela historien. Det är ett faktum att fett väger
mindre än muskler, men muskler är smalare och mer kompakt än fett. Så ... du kan vara
gå ner tum och få den smala, sexiga kroppen du alltid velat ha, men gå inte ner så mycket i vikt. Det beror på att du 
byter fett mot muskler. Därför en bättre
indikatorn är tumförlust...Ännu lättare än så är att märka hur mycket bättre dina kläder passar. Okej...så du har tagit din bild 
och dina mått. Förvara dem på ett säkert ställe.

Om 8 veckor kommer du att bli förvånad över skillnaden!

8 VECKOR Träningsövningar för kroppsförvandling

Följande träningspass består av totalt 32 pass. Förutom att äta ordentligt 
kommer du att göra ett aerobt pass och träna på Bio ForceÆmotionär 4 
gånger i veckan, i 8 veckor. Se till att vila mellan dagarna.

Nu när du startar Bio Force
utvecklas till tyngre motstånd. Hur vet du hur mycket vikt som är rätt för 
dig? Lätt ... när du tränar bör dina muskler bli trötta
i slutet av de 15 reps. Om de inte är trötta i slutet av 15 repetitioner, måste du lägga till mer 
motstånd ... och om du inte kan göra det till 15 repetitioner behöver du
att subtrahera motstånd.

Æträna, använd lite motstånd och långsamt

Granska hur du justerar motståndet med Slide-N-Lock Technology på sidan 29 i denna 
handbok.

Nu sätter vi igång! Här är de 32 individuella Bio Force
innehåller en lista över övningar du ska utföra. Den första siffran bredvid varje 
övning är antalet "set" du ska utföra. Den andra siffran anger antalet "repetitioner" 
i varje set. Så för den allra första övningen i träningspass #1, 15 knäböj motsvarar 1 
komplett set. Och du ska slutföra tre set.

Æträningspass. Varje

Efter att ha avslutat din Bio Force
Transformation Workout genom att slutföra 20 minuters aerob träning. Se 
avsnittet Aerobic Exercise i denna handbok för en komplett lista över aerobic 
övningar och ytterligare riktlinjer.

Æträning, bör du avsluta din kropp

Observera också att du före och efter VARJE Träningspass måste utföra den allmänna 
uppvärmnings-, nedkylnings- och stretchningsrutinen som rekommenderas i denna 
manual. Se sidan 25 för specifika detaljer om rutinerna för stretching, uppvärmning 
och nedkylning.
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8 VECKOR PLAN FÖR KROPPSOMVÄNDNING

VECKA 1TRÄNING #1 (45 sek vila mellan alla set)
• Squats - 3 set med 15 reps (3 x 15)
• Sittande bröstpress - 3 x 15
• Single Leg Squats - 2 x 15
• Incline Chess Press - 2 x 15
• Sittande benförlängningar - 2 x 15
• Chest Flyes - 2 x 15
• Lat Bar Pull Down (framtill) - 3 x 15
• Stående Triceps Pushdowns - 3 x 15
• Ab Crunch - 2 x 15 – När den är böjd (böjd position) håll denna position i 2 sekunder 

innan du släpper till en avslappnad position.
• Oblique Crunch - 2 x 15 + 15 (15 reps på vänster sida och 15 reps på höger sida)

TRÄNING #2 (45 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 3 x 15
• Sittande axelpress - 3 x 15
• Bencurl - 3 x 15 + 15
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående fronthöjningar - 3 x 15 3 

set om 15 för varje övning (3 x 15 + 15 + 15)
• Stående höftböjning, bortförande av liggande höft och adduktion - 3 x 10 + 10 + 10
• Stående bicepscurls - 3 x 15
• Vadhöjningar - 3 x 10 + 10 + 10 (tårna in, ut och rak)
• Sittande ryggradsförlängning - 3 x 15

TRÄNING #3 (45 sek vila mellan alla set)
• Single Leg Squats - 3 x 15 + 15
• Enkelarms sittande bröstpress - 3 x 15 + 15
• Sittande enkelbensförlängning - 3 x 15 + 15
• Enkelarms lutande bröstpress - 3 x 15 + 15
• Stående rader - 3 x 15
• Reverse Grip Pull Down - 2 x 15
• Sittande tricepsförlängning ovanför - 2 x 15
• Ab Crunch - 2 x 15 – 2 sekunders håll i böjt läge
• Oblique Crunch - 2 x 15 + 15

TRÄNING #4 (45 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 4 x 15
• Enkelarmsaxelpress - 4 x 15 + 15
• Bencurl - 4 x 15 + 15
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående bakre deltoidsrader - 3 x 15 + 15 + 15
• Stående höftböjning, bortförande av liggande höft och adduktion - 3 x 10 + 10 + 10
• Stående bicepscurls - 3 x 15
• Vadhöjningar - 3 x 10 + 10 + 10 (tårna in, ut och rak)
• Sittande ryggradsförlängning - 3 x 15

VECKA 2TRÄNING #5 (60 sek vila mellan alla set)
• Knäböj - 4 x 15
• Sittande bröstpress - 4 x 15
• Single Leg Squats - 2 x 12
• Lutande bröstpress - 2 x 12
• Sittande benförlängningar - 2 x 12
• Chest Flyes - 2 x 12
• Lat Bar Front Pull Down - 4 x 12
• Stående Triceps Pushdowns - 4 x 15
• Ab Crunch - 3 x 15 – 2 sekunder håller i böjt läge
• Oblique Crunch - 3 x 15 + 15
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BIO FORCE® ÖVNINGAR BRÖST & RYGG

SITTE: PÅ/NEDST
PLACERA50 ENARM

SITTA PULL OVER BENLYFT: PÅ
START:Sitt bortvänd. Fötter på basen. Ta tag i ett 
handtag med handflatan vänd framåt.

TILLBEHÖR:
HANDTAG/LAT
TORNRÖRELSE:Dra armen framåt och nedåt tills 

handtaget är i midjehöjd. Paus vid slutet 
av rörelsen. Lyft armen tillbaka till 
startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armen rak under hela träningen. 
Böj inte armbågen när du drar nedåt. Behåll 
upprätt hållning. Tippa eller rotera inte 
bålen. Dra ihop magen för att stabilisera 
bålen. Prestera
på båda sidor.TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Latissimus, posterior deltoideus

SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

SITTE: PÅ/NEDST
PLACERA51 RAK ARM

SIDA NEDDRAG BENLYFT: PÅ

START:Sitt bortvänd. Fötter på basen. 
Grepphandtag med handflatorna vända 
utåt.

TILLBEHÖR:
HANDTAG/LAT
TORN

RÖRELSE:Dra ner armarna i sidled tills 
handtagen är i midjehöjd. Paus vid slutet av 
rörelsen. Lyft armarna tillbaka till 
startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armarna raka under hela träningen. 
Böj inte armbågarna när du drar ner. Behåll 
upprätt hållning. Runda inte nedre delen av 
ryggen. Ha kvar
axlarna neddragna från öronen. Dra 
ihop magen för att stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Latissimus
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

SITTE: PÅ/NEDST
PLACERA52 ENKEL RAK ARM

SIDA NEDDRAG BENLYFT: PÅ
START:Sitt bortvänd. Fötter på basen. Ta 
tag i ett handtag med handflatan vänd 
utåt.

TILLBEHÖR:
HANDTAG/LAT
TORN

RÖRELSE:Dra ned armen i sidled tills 
handtaget är i midjehöjd. Paus vid slutet 
av rörelsen. Lyft armen tillbaka till 
startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armen rak under hela träningen. 
Böj inte armbågen när du drar nedåt. Behåll 
upprätt hållning. Tippa eller rotera inte 
bålen. Dra ihop magen för att stabilisera 
bålen. Utför på båda sidor.TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Latissimus

SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat
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BIO FORCE® ÖVNINGAR BRÖST & RYGG

SITTE: PÅ/NEDST
PLACERA47 NEUTRALT GREPP

DRA NER BENLYFT: PÅ

START:Sitt vänd ram. Luta dig lite bakåt. 
Grepphandtag i neutralt läge med 
handflatorna vända inåt.

TILLBEHÖR:
HANDTAG/LATTORN

RÖRELSE:Böj armbågarna och dra handtagen ner 
till bröstet. Paus i botten av rörelsen. Sträck ut 
armbågarna och höj till
start position.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll lutande position under hela träningen. 
Flytta inte bålen framåt och bakåt. Håll rak 
ryggrad medan du lutar dig. Runda inte nedre 
delen av ryggen. Dra ihop magen för att 
stabilisera bålen.TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps

SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

SITTE: PÅ/NEDST
PLACERA48 ENARM

NEUTRALT GREPP
DRA NER

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:
HANDTAG/LAT
TORN

REMSKISSLÄGE

START:Sitt vänd ram. Luta dig lite bakåt. 
Ta tag i ett handtag i neutralt läge 
med handflatan vänd inåt.

RÖRELSE:Böj armbågen och dra handtaget ner 
till bröstet. Paus i botten av rörelsen. Förläng 
armbågen och höj till
start position.
TIPS:Håll lutande position under hela 
träningen. Flytta inte bålen framåt eller 
bakåt. Håll rak ryggrad medan du lutar 
dig. Tippa eller vrid inte åt sidan. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen. Utför på 
båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps
SVÅRHETSNIVÅ: Medel/Avancerat

SITTE: PÅ/NEDST
PLACERA49 SITTA PULL OVER

START:Sitt bortvänd. Fötter på basen. Grepphandtag 
med handflatorna vända framåt.

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:
HANDTAG/LAT
TORN

REMSKISSLÄGE

RÖRELSE:Dra armarna framåt och nedåt tills 
handtagen är i midjehöjd. Paus vid slutet 
av rörelsen. Lyft armarna tillbaka till 
startpositionen.

TIPS:Håll armarna raka under hela träningen. 
Böj inte armbågarna när du drar ner. Behåll 
upprätt hållning. Runda inte nedre delen av 
ryggen. Ha kvar
axlarna neddragna från öronen. 
Dra ihop magen för att 
stabilisera bålen.TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Latissimus, posterior deltoideus

SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare
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TRÄNING #6 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 4 x 15
• Sittande axelpress - 4 x 15
• Bencurl - 4 x 15 + 15
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående fronthöjningar - 4 x 15 + 15 + 15
• Stående höftböjning, bortförande av liggande höft och adduktion - 3 x 10 + 10 + 10
• Stående bicepscurls - 4 x 15
• Vadhöjningar - 4 x 10 + 10 + 10 (tårna in, ut och rak)
• Sittande ryggradsförlängning - 4 x 15

TRÄNING #7 (60 sek vila mellan alla set)
• Single Leg Squats - 4 x 15 + 15
• Enkelarms sittande bröstpress - 4 x 15 + 15
• Sittande enkelbensförlängning - 2 x 15 + 15
• Enkelarms lutande bröstpress - 2 x 15 + 15
• Stående rader - 4 x 15
• Reverse Grip Pull Down - 4 x 15
• Sittande Tricepsförlängning ovanför - 4 x 15
• Ab Crunch - 3 x 15 – 2 sekunder håller i böjt läge
• Oblique Crunch - 3 x 15 + 15

TRÄNING #8 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 4 x 15
• Enkelarms sittande axelpress - 4 x 15 + 15
• Bencurl - 4 x 15 + 15
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående deltoider bak - 4 x 15+15+15
• Stående höftböjning, bortförande av liggande höft och adduktion - 4 x 10 + 10 + 10
• Stående bicepscurls - 4 x 15
• Vadhöjningar - 3 x 10 + 10 + 10 (tårna in, ut och rak)
• Sittande ryggradsförlängning - 4 x 15

VECKA 3 TRÄNING #9 (60 sek vila mellan alla set)
• Knäböj - 4 x 12
• Sittande bröstpress - 4 x 12
• Single Leg Squats - 2 x 12
• Lutande bröstpress - 2 x 12
• Sittande benförlängningar - 2 x 12
• Chest Flyes - 2 x 12
• Liggande höftförlängning - 3 x 10 + 10

• Lat Bar Front Pull Down - 4 x 12
• Stående Triceps Pushdowns - 4 x 12
• Ab Crunch - 3 x 12 – 3 sekunder håller i böjt läge
• Oblique Crunch - 3 x 12 + 12

TRÄNING #10 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 4 x 12
• Sittande axelpress - 4 x 12
• Bencurl - 4 x 12 + 12
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående fronthöjningar - 4 x 12 + 12 + 12
• Stående höftflexion, liggande höftabduktion och adduktion - 4 x 8 + 8 + 8
• Stående bicepscurls - 4 x 12
• Vadhöjningar - 4 x 10 + 10 + 10 (tårna in, ut och rak)
• Sittande ryggradsförlängning - 4 x 12
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TRÄNING #11 (60 sek vila mellan alla set)
• Single Leg Squats - 4 x 12 + 12
• Enkelarms sittande bröstpress - 4 x 12 + 12
• Sittande enkelbensförlängning - 2 x 12 + 12
• Enkelarms lutande bröstpress - 2 x 12 + 12
• Stående rader - 4 x 12
• Reverse Grip Pull Down - 4 x 12
• Sittande Tricepsförlängning ovanför - 4 x 12
• Ab Crunch - 2 x 12 – 2 sekunder håller i böjt läge
• Oblique Crunch - 2 x 12 + 12
• Stående trunkrotation - 2 x 12 + 12

TRÄNING #12 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 4 x 12
• Enkelarmsaxelpress - 4 x 12 +12
• Bencurls - 4 x 12 +12
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående bakre deltoidsrader - 4 x 12 + 12 + 12
• Stående höftböjning, bortförande av liggande höft och adduktion - 3 x 10 + 10 + 10
• EnkelarmStående rader - 4 x 12
• Stående bicepscurls - 4 x 12
• Vadhöjningar - 4 x 10 + 10 + 10 (tårna in, ut och rak)
• Sittande ryggradsförlängning - 4 x 12

VECKA 4TRÄNING #13 (60 sek vila mellan alla set)
• Knäböj - 4 x 12
• Sittande bröstpress - 4 x 12
• Single Leg Squat - 2 x 12+12
• Sittande benförlängningar - 2 x 12
• Chest Flyes - 2 x 12
• Lat Bar Pull Down (framtill) - 4 x 12
• Stående Triceps Pushdowns - 4 x 12
• Ab Crunch - 4 x 12 – 4 sekunder håller i böjt läge
• Oblique Crunch - 2 x 12 + 12

TRÄNING #14 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 4 x 12
• Sittande axelpress - 4 x 12
• Bencurl - 4 x 12 + 12
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående fronthöjningar - 4 x 10 + 10 + 10
• Stående höftböjning, bortförande av liggande höft och adduktion - 4 x 10 + 10 + 10
• Stående bicepscurls - 4 x 12
• Vadhöjningar - 4 x 10 + 10 + 10 (tårna in, ut och rak)
• Sittande ryggradsförlängning - 4 x 12

TRÄNING #15 (60 sek vila mellan alla set)
• Single Leg Squats - 4 x 12 + 12
• Enkelarms sittande bröstpress - 4 x 12 + 12
• Sittande enkelbensförlängning - 2 x 12 + 12
• Enkelarms lutande bröstpress - 2 x 12 + 12
• Stående rader - 4 x 12
• Reverse Grip Pull Down - 4 x 12
• Sittande overhead tricepsförlängning - 4 x 12
• Bröstpress med stängt grepp - 2 x 12

• Ab Crunch - 2 x 12 – 3 sekunders håll i böjt läge
• Oblique Crunch - 2 x 12 + 12
• Stående trunkrotation - 2 x 12 + 12
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SITTE: PÅ/NEDST
PLACERA44 ENARM

ÖVER HAND
DRA NER BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:
HANDTAG/LAT
TORN

START:Sitt vänd ram. Ta tag i ett 
handtag med handflatorna vända 
framåt. Luta dig lite bakåt.

REMSKISSLÄGE
RÖRELSE:Böj armbågen och dra handtaget ner 
till bröstet. Paus i botten av rörelsen. Förläng 
armbågen och höj till
start position.
TIPS:Håll lutande position under hela 
träningen. Flytta inte bålen framåt eller 
bakåt. Håll rak ryggrad medan du lutar 
dig. Tippa eller vrid inte åt sidan. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen. Utför på 
båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

SITTE: PÅ/NEDST
PLACERA45 BAKGRIP

DRA NER
BENLYFT: PÅ

START:Sitt vänd ram. Luta dig lite bakåt. 
Grepphandtag i underhandsläge. TILLBEHÖR:

HANDTAG/LAT
TORNRÖRELSE:Böj armbågarna och dra handtagen ner 

till bröstet. Paus i botten av rörelsen. Sträck ut 
armbågarna och höj till
start position.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll lutande position under hela träningen. 
Flytta inte bålen framåt och bakåt. Håll rak 
ryggrad medan du lutar dig. Runda inte nedre 
delen av ryggen. Dra ihop magen för att 
stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

SITTE: PÅ/NEDST
PLACERA46 ENKELARM REVERSE

GREPP DRA NED
BENLYFT: PÅ

START:Sitt vänd ram. Luta dig lite bakåt. Ta 
tag i ett handtag i underhandsläge. TILLBEHÖR:

HANDTAG/LAT
TORNRÖRELSE:Böj armbågen och dra handtaget ner 

till bröstet. Paus i botten av rörelsen. Förläng 
armbågen och höj till
start position.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll lutande position under hela 
träningen. Flytta inte bålen framåt eller 
bakåt. Håll rak ryggrad medan du lutar dig. 
Tippa eller vrid inte åt sidan. Dra ihop 
magen för att stabilisera bålen. Utför på 
båda sidor.TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps

SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat
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SITTE: PÅ/TOPP
PLACERA41 STÄNGT GREPP

BRÖSTTRYCK
BENLYFT: PÅ

START:Sitt bortvänd. Grepphandtag med 
handflatorna vända inåt. Armbågar böjda 90 
grader i midjehöjd. Kablar under armarna.

TILLBEHÖR:
HANDTAG

RÖRELSE:Sträck ut armbågarna och pressa armarna 
rakt framåt. Paus vid slutet av rörelsen. Böj 
tillbaka armbågarna till startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Pressa armarna framåt i bågande rörelse. Håll 
armbågarna i linje med
axlar och handleder raka. Behåll upprätt 
ställning i sittande läge. Dra ihop magen 
för att stabilisera ryggen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Pectoralis, triceps,
främre deltoider

SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

SITTE: PÅ/TOPP
PLACERA42 LAT STÅNG DRAG NED

START:Sitt vänd ram. Grip latstången mot 
utsidan av handtagen, handflatorna 
vända framåt. Luta dig lite bakåt.

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR: LAT
BAR/LAT TOWER

RÖRELSE:Böj armbågarna och dra ner stången till 
bröstet. Paus i botten av rörelsen. Förläng 
armbågarna och höj till start
placera.

POS.
REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll lutande position under hela 
träningen. Flytta inte bålen framåt och 
bakåt. Håll rak ryggrad medan du lutar dig 
bakåt. Runda inte nedre delen av ryggen. 
Dra ihop magen för att stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

SITTE: PÅ/TOPP
PLACERA43 LAT BAR FRONT

DRA NER
BENLYFT: PÅ

START:Sitt bortvänd. Fötter på basen. Grip 
latstången mot utsidan av handtagen, 
handflatorna vända framåt.

TILLBEHÖR: LAT
BAR/LAT TOWER
POS.

REMSKISSLÄGERÖRELSE:Böj armbågarna och dra ner stången till 
bröstet. Paus i botten av rörelsen. Förläng 
armbågarna och höj till start
placera.

TIPS:Behåll en upprätt hållning under hela 
träningen. Runda inte nedre delen av ryggen. 
Håll axlarna neddragna bort från öronen. Dra 
ihop magen för att stabilisera bålen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare
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NOTERA:Från och med träningspass #16 i programmet kommer du att märka att du ska slutföra "SUPER SET". Vad är en 
"superuppsättning?" Det är helt enkelt en kombination av två olika övningar som utförs direkt efter varandra utan vila. Så 
till exempel, i träning #16 ska du utföra ett superset bestående av stående bicepscurls och stående hammarcurls. Du 
kommer att göra 4 uppsättningar av Biceps Curls (12 reps vardera)
och börja sedan omedelbart utföra 4 set av Standing Hammer Curl (8 reps vardera.)

TRÄNING #16 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 4 x 12
• Enkelarmsaxelpress - 4 x 12 + 12
• Bencurl - 4 x 12 + 12
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående bakre deltoidrader - 4 x 10 + 10 + 10
• Stående höftböjning, bortförande av liggande höft och adduktion - 4 x 10 + 10 + 10

• SUPER SET • Stående bicepscurls - 4 x 12
• Stående Hammer Curls - 4 x 8

• Vadhöjningar - 4 x 10 +10 +10 (tårna in, ut & raka)
• Sittande ryggradsförlängning - 4 x 12

VECKA 5 TRÄNING #17 (60 sek vila mellan alla set)
• SUPER SET • Knäböj - 5 x 8

• Single Leg Squats - 5 x 8
• SUPER SET • Sittande bröstpress - 5 x 8

• Chest Flyes - 5 x 8
• SUPER SET • Sittande benförlängningar - 2 x 8

• Stående höftbortförande - 2 x 8

• SUPER SET • Lat Bar Front Pull Down - 5 x 8
• Stående Triceps Pushdowns - 5 x 8
• Bröstpress med stängt grepp - 5 x 8

• Ab Crunch - 4 x 10 – 4 sekunder håller i böjt läge
• Oblique Crunch w/Twists - 4 x 10 + 10

TRÄNING #18 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 5 x 8
• Sittande axelpress - 5 x 8
• Bencurls - 5 x 8 + 8
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående fronthöjningar - 5 x 8 + 8 + 8
• Stående höftflexion, liggande höftabduktion och adduktion - 5 x 8 + 8 + 8
• Stående bicepscurls - 5 x 8
• Vadhöjningar - 5 x 8 + 8 + 8 (tårna in, ut & raka)
• Sittande ryggradsförlängning - 5 x 8

TRÄNING #19 (60 sek vila mellan alla set)
• SUPER SET • Knäböj - 5 x 8

• Single Leg Squats - 5 x 8 + 8
• SUPER SET • Sittande bröstpress - 5 x 8

• Enkelarms sittande bröstpress - 5 x 8 + 8
• SUPER SET • Sittande benförlängning - 2 x 8

• Benkrullar - 2 x 8

• SUPER SET • Enkelarms lutande bröstpress - 2 x 8 + 8
• Enarms stående rader - 2 x 8 + 8

• SUPER SET • Reverse Grip Pull Down - 5 x 8
• Stående Triceps Pushdowns - 5 x 8

• Ab Crunch - 3 x 10 – 4 sekunders hållning - medan den är böjd

• Oblique Crunch - 2 x 10 + 10
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TRÄNING #20 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 5 x 8
• Enkelarmsaxelpress - 5 x 8 + 8
• Bencurls - 5 x 8 + 8
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående bakre deltoidrader - 5 x 8 + 8 + 8
• Stående höftflexion, liggande höftabduktion och adduktion - 3 x 8 + 8 + 8
• Stående bicepscurls - 5 x 8
• Vadhöjningar - 5 x 8 + 8 + 8 (tårna in, ut & raka)
• Sittande ryggradsförlängning - 5 x 8

VECKA 6TRÄNING #21 (60 sek vila mellan alla set)
• SUPER SET • Single Leg Squats - 5 x 8 + 8

• Knäböj - 5 x 8
• Squats - 1 x ? – Gör ett set i 45 sekunder och gör så många som möjligt utan att stanna

• SUPER SET • Enkelarms sittande bröstpress - 5 x 8
• Sittande bröstpress - 5 x 8

• Sittande bröstpress - 1 x ? – Gör ett set i 45 sekunder och gör så många som möjligt utan att stanna
• Sittande benförlängningar - 2 x 8

• SUPER SET • Chest Flyes - 5 x 8
• Lat Bar Front Pull Down - 2 x 8

• Lat Bar Pull Downs - 1 x ? – Gör ett set i 45 sekunder och gör så många som möjligt utan att stanna
• Ab Crunch - 4 x 10 – 5 sekunders hållning - medan den är böjd

• Oblique Crunch - 2 x 10 + 10
• Stående trunkrotation - 2 x 12 + 12

TRÄNING #22 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 5 x 8
• Sittande axelpress - 5 x 8
• Bencurls - 5 x 8 + 8
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående fronthöjningar - 5 x 8 + 8 + 8
• Stående höftflexion, liggande höftabduktion och adduktion -5 x 8 + 8 + 8
• Stående bicepscurls - 5 x 8
• Vadhöjningar - 5 x 8 + 8 + 8 (tårna in, ut & raka)
• Sittande ryggradsförlängning - 5 x 8

TRÄNING #23 (60 sek vila mellan alla set)
• SUPER SET • Single Leg Squats - 4 x 8, 1 x 12

• Knäböj - 4 x 8, 1 x 12

• SUPER SET • Enkelarms sittande bröstpress - 4 x 8 + 8, 1 x 12 + 12
• Sittande bröstpress - 4 x 8, 1 x 12

• SUPER SET • Sittande benförlängning - 2 x 8 + 8, 1 x 12 + 12
• Benlockar - 2 x 8, 1 x 12

• SUPER SET • Lutande bröstpress - 1 x 8, 1 x 12
• Stående rader - 1 x 8, 1 x 12

• SUPER SET • Reverse Grip Pull Down - 3 x 8, 1 x 12
• Sittande Tricepsförlängning ovanför - 3 x 8, 1 x 12
• Bröstpress med stängt grepp - 3 x 8, 1 x 12

• SUPER SET • Ab Crunch - 3 x 8, 1 x 12 – 4 sekunders hållning i böjd position
• Oblique Crunch - 3 x 8 + 8, 1 x 12 + 12
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SITTE: PÅ/TOPP
PLACERA38 LUTANDE BRÖSTFLYG

START:Sitt bortvänd. Grepphandtag med armarna 
öppna åt sidorna. Handflatorna vända fram.

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:
HANDTAGRÖRELSE:Stäng och vinkla armarna uppåt till 

huvudhöjd. Paus vid slutet av rörelsen. 
Öppna och sänk armarna till startposition. REMSKISSLÄGE
TIPS:Håll armarna nästan raka under hela 
träningen. Böj inte armbågarna i slutet av 
rörelsen. Armbågar och handleder i linje med 
axlarna. Behåll upprätt ställning i sittande 
läge. Dra ihop magen för att stabilisera 
ryggen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Pectoralis, främre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ:Mellanliggande

SITTE: PÅ/TOPP
PLACERA39 ENARM LUTNING

BRÖSTFLYG
BENLYFT: PÅ

START:Sitt bortvänd. Ta tag i ett handtag med 
armen öppen åt sidan. Handflatan framtill. TILLBEHÖR:

HANDTAG
RÖRELSE:Stäng och vinkla armen uppåt till 
huvudhöjd. Handtag till mittlinjen av 
pannan. Paus vid slutet av rörelsen. 
Öppna till startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armen nästan rak under hela 
träningen. Böj inte armbågen i slutet av 
rörelsen. Undvik att rotera bålen medan du 
trycker. Behåll upprätt ställning i sittande 
läge. Dra ihop magen för att stabilisera 
ryggen. Utför på båda sidor.TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Pectoralis, främre deltoider

SVÅRHETSNIVÅ: Medel/Avancerat

SITTE: PÅ/TOPP
PLACERA40 AVVISA BRÖST

TRYCK
BENLYFT: PÅ

START:Sitt vänd bort med höfterna framåt på 
sätet, axlarna vidrör ryggstödet. 
Grepphandtag med kablar under armarna. 
Armbågar böjda 90 grader i axelhöjd.

TILLBEHÖR:
HANDTAG

REMSKISSLÄGE
RÖRELSE:Sträck ut armbågarna och pressa 
armarna framåt och nedåt. Paus vid slutet av 
rörelsen. Böj tillbaka armbågarna
start position.
TIPS:Pressa armarna nedåt till höftnivå. Håll 
armbågarna i linje med axlar och handleder 
raka. Behåll rak ryggradsposition medan du 
lutar dig bakåt. Runda inte nedre delen av 
ryggen. Dra ihop magen för att stabilisera 
ryggen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Pectoralis, triceps,
främre deltoider

SVÅRHETSNIVÅ:Mellanliggande
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SITTE: PÅ/TOPP
PLACERA35 ENARM

LUTANDE BRÖSTPRESS
BENLYFT: PÅ

START:Sitt bortvänd. Ta tag i ett handtag med 
handflatan nedåt. Armbågen böjd 90 grader i 
axelhöjd. Kabel över arm.

TILLBEHÖR:
HANDTAG

RÖRELSE:Förläng armbågen och tryck armen till 
uppåtgående vinkel. Paus vid slutet av rörelsen. Böj 
tillbaka armbågen till startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Pressa armen framåt och uppåt i bågande 
rörelse. Handtag till huvudhöjd vid slutet av 
rörelsen. Undvik att rotera bålen medan du 
trycker. Behåll upprätt ställning i sittande läge. 
Dra ihop magen för att stabilisera ryggen. 
Utför på båda sidor.TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Pectoralis, triceps,

främre deltoider

SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

SITTE: PÅ/TOPP
PLACERA36 BRÖSTFLYG

START:Sitt bortvänd. Grepphandtag med armarna 
öppna åt sidorna. Handflatorna vända fram.

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:
HANDTAGRÖRELSE:Stäng armarna framför bröstet. 

Paus vid slutet av rörelsen. Öppna 
armarna till startposition. REMSKISSLÄGE
TIPS:Håll armarna nästan raka under hela 
träningen. Böj inte armbågarna i slutet av 
rörelsen. Armbågar och handleder i linje med 
axlarna. Behåll upprätt ställning i sittande 
läge. Dra ihop magen för att stabilisera 
ryggen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Pectoralis, främre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

SITTE: PÅ/TOPP
PLACERA37 ENARM

BRÖSTFLYG
BENLYFT: PÅ

START:Sitt bortvänd. Ta tag i ett handtag med 
armen öppen åt sidan. Handflatan framtill.

TILLBEHÖR:
HANDTAG

RÖRELSE:Stäng armen framför bröstet. Handtag till 
mittlinjen på bröstet. Paus vid slutet av rörelsen. 
Öppna armen till startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armen nästan rak under hela 
träningen. Böj inte armbågen i slutet av 
rörelsen. Undvik att rotera bålen medan du 
trycker. Behåll upprätt ställning i sittande 
läge. Dra ihop magen för att stabilisera 
ryggen. Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Pectoralis, främre deltoider
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat
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TRÄNING #24 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 3 x 8, 1 x 12
• Enkelarmsaxelpress - 3 x 8 + 8, 1 x 12 + 12
• Bencurls - 1 x 8 + 8, 3 x 6 + 6
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående bakre deltoidrader - 3 

x 8 + 8 + 8, 1 x 12 + 12 + 12
• Stående höftböjning, bortförande av liggande höft och adduktion - 3 x 8 + 8 + 8, 1 x 12 + 12 + 12

• SUPER SET • Stående bicepscurls - 3 x 8, 1 x 12
• Stående Hammer Curls - 3 x 8, 1 x 12

• Vadhöjningar - 3 x 8 + 8 + 8, 1 x 12 + 12 + 12 (tårna in, ut och rak)
• Sittande ryggradsförlängning - 3 x 8, 1 x 12

VECKA 7
TRÄNING #25 (60 sek vila mellan alla set)
• SUPER SET • Enkelbenssquats - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 1 x 20 + 20

• Knäböj - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20
• SUPER SET • Enkelarms sittande bröstpress - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 1 x 20 + 20

• Sittande bröstpress - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20
• SUPER SET • Sittande benförlängningar - 1 x 10, 1 x 15, 1 x 20

• Benlockar - 1 x 10, 1 x 15, 1 x 20
• SUPER SET • Bröstflugor - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20

• Lat Bar Front Pull Down - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20
• SUPER SET • Bröstpress med stängt grepp - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20

• Sittande tricepsförlängning ovanför - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20

• SUPER SET • Ab Crunch - 2 x 10 , 2 x 15, 1 x 20 – 5 sekunders hållningar i böjd position
• Oblique Crunch - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 1 x 20 + 20

TRÄNING #26 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20
• Sittande axelpress - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20
• Bencurl - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 1 x 20 + 20
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående fronthöjningar - 2 x 10 + 10 + 10, 2 x 

15 + 15 + 15, 1 x 20 + 20 + 20
• Stående höftflexion, liggande höftbortförande och adduktion - 2 x 10 + 10 + 10, 

2 x 15 + 15 + 15, 1 x 20 + 20 + 20
• Stående bicepscurls - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20
• Vadhöjningar - 2 x 10 + 10 + 10, 2 x 15 + 15 + 15, 1 x 20 + 20 + 20 (tårna in, ut och rak)
• Sittande ryggradsförlängning - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 1 x 20 + 20

TRÄNING #27 (60 sek vila mellan alla set)
• Squats med singelben - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20
• Enkelarms sittande bröstpress - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 2 x 20 + 20
• Sittande enkelbensförlängning - 1 x 10 + 10, 1 x 15 + 15, 1 x 20 + 20
• Enkelarms lutande bröstpress - 1 x 10 + 10, 1 x 15 + 15, 1 x 20 + 20
• SUPER SET • Stående rader - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20

• Reverse Grip Pull Down - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20
• SUPER SET • Sittande tricepsförlängning ovanför - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20

• Bröstpress med stängt grepp - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20

• SUPER SET • Ab Crunch - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20 – 4 sekunders fasthållning i böjd position
• Oblique Crunch - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 2 x 20 + 20
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8 VECKOR PLAN FÖR KROPPSOMVÄNDNING

TRÄNING #28 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20
• Enkelarmsaxelpress - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 2 x 20 + 20
• Bencurl - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 2 x 20 + 20
• Enarmsaxelryckningar, stående laterala höjningar och stående bakre deltoidrad - 2 

x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 2 x 20 + 20
• Stående höftböjning, bortförande av liggande höft och adduktion - 2 x 10 + 10 + 10, 2 x 15 + 15 + 15, 2 x 

20 + 20 + 20
• Stående bicepscurls - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20
• Vadhöjningar - 2 x 10 + 10 + 10, 2 x 15 + 15 + 15, 2 x 20 + 20 + 20 (tårna in, ut och rak)
• Sittande ryggradsförlängning - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20

TRÄNING #29 (60 sek vila mellan alla set)
• Knäböj - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, x 15
• Sittande bröstpress - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Sittande benförlängningar - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Bröstflugor - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Lat Bar Front Pull Down - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Stående triceps-pushdowns - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Ab Crunch - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Oblique Crunch - 1 x 15 + 15, 1 x 10 + 10, 1 x 8 + 8, 1 x 6 + 6, 1 x 15 + 15

VECKA 8

TRÄNING #30 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Sittande axelpress - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Bencurl - 1 x 15 + 15, 1 x 10 + 10, 1 x 8 + 8, 1 x 6 + 6, 1 x 15 + 15
• Axelryckningar, stående laterala höjningar och stående fronthöjningar - 1 x 15 + 15 + 

15, 1 x 10 + 10 + 10, 1 x 8 + 8 + 8, 1 x 6 + 6 + 6, 1 x 15 + 15 + 15
• Stående höftböjning, liggande höftabduktion och adduktion - 1 x 15 + 15 + 15, 1 x 10 + 10 + 10, 1 x 

8 + 8 + 8, 1 x 6 + 6 + 6, 1 x 15 + 15 + 15
• Stående bicepscurls - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Kalvhöjningar - 1 x 15 + 15 + 15, 1 x 10 + 10 + 10, 1 x 8 + 8 + 8, 1 x 6 + 6 + 6, 1 x 15 + 15 + 15 

(tårna in, ut och rak )
• Sittande spinalförlängning - 1 x 15 + 15, 1 x 10 + 10, 1 x 8 + 8, 1 x 6 + 6, 1 x 15 + 15

TRÄNING #31 (60 sek vila mellan alla set)
• Single Leg Squats - 2 x 15 + 15, 2 x 10 + 10, 2 x 8 + 8, 2 x 6 + 6, 1 x 15 + 15
• Enkelarms sittande bröstpress - 2 x 15 + 15, 2 x 10 + 10, 2 x 8 + 8, 2 x 6 + 6, 1 x 15 + 15
• Sittande enkelbensförlängning - 2 x 15 + 15, 2 x 10 + 10, 2 x 8 + 8, 2 x 6 + 6, 1 x 15 + 15
• Enkelarms lutande bröstpress - 2 x 15 + 15, 2 x 10 + 10, 2 x 8 + 8, 2 x 6 + 6, 1 x 15 + 15
• Reverse Grip Pull Down - 2 x 15, 2 x 10, 2 x 8, 2 x 6, 1 x 15
• Sittande tricepsförlängning ovanför - 2 x 15, 2 x 10, 2 x 8, 2 x 6, 1 x 15
• Ab Crunch - 2 x 15, 2 x 10, 2 x 8, 2 x 6, 1 x 15
• Stående trunkrotation - 2 x 15 + 15, 2 x 10 + 10, 2 x 8 + 8, 2 x 6 + 6, 1 x 15 + 15

TRÄNING #32 (60 sek vila mellan alla set)
• Marklyft med raka ben - 2 x 15, 2 x 10, 2 x 8, 2 x 6, 1 x 15
• Enkelarmsaxelpress - 2 x 15 + 15, 2 x 10 + 10, 2 x 8 + 8, 2 x 6 + 6, 1 x 15 + 15
• Bencurl - 2 x 15 + 15, 2 x 10 + 10, 2 x 8 + 8, 2 x 6 + 6, 1 x 15 + 15
• Stående höftböjning, liggande höftabduktion och adduktion - 1 x 15 + 15 + 15, 1 x 10 + 10 + 10, 1 x 

8 + 8 + 8, 1 x 6 + 6 + 6, 1 x 15 + 15 + 15
• Stående bicepscurls - 2 x 15, 2 x 10, 2 x 8, 2 x 6, 1 x 15
• Kalvhöjningar - 1 x 15 + 15 + 15, 1 x 10 + 10 + 10, 1 x 8 + 8 + 8, 1 x 6 + 6 + 6, 1 x 15 + 15 + 15 

(tårna in, ut och rak )
• Sittande ryggradsförlängning - 2 x 15, 2 x 10, 2 x 8, 2 x 6, 1 x 15
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BIO FORCE® ÖVNINGAR BRÖST & RYGG

SITTE: PÅ/TOPP
PLACERA32 SITANDE BRÖSTPRESS

START:Sitt bortvänd. Grepphandtag med 
handflatorna nedåt. Armbågar böjda 90 
grader i axelhöjd. Kablar under armarna.

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:
HANDTAG

RÖRELSE:Sträck ut armbågarna och pressa armarna 
rakt framåt. Paus vid slutet av rörelsen. Böj 
tillbaka armbågarna till startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Pressa armarna framåt i bågande rörelse. Håll 
armbågarna i linje med
axlar och handleder raka. Behåll upprätt 
ställning i sittande läge. Dra ihop magen 
för att stabilisera ryggen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Pectoralis, triceps,
främre deltoider

SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

SITTE: PÅ/TOPP
PLACERA33 ENARM

SITANDE BRÖSTPRESS
BENLYFT: PÅ

START:Sitt bortvänd. Ta tag i ett handtag med 
handflatan nedåt. Armbågen böjd 90 grader i 
axelhöjd. Kabel under armen.

TILLBEHÖR:
HANDTAG

RÖRELSE:Förläng armbågen och tryck armen 
rakt framåt. Paus vid slutet av rörelsen. Böj 
tillbaka armbågen till startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Pressa armen framåt i bågande rörelse. 
Håll armbågen i linje med axeln och handleden 
rak. Undvik att rotera bålen medan du trycker. 
Behåll upprätt ställning i sittande läge. Dra 
ihop magen för att stabilisera ryggen. Utför på 
båda sidor.TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Pectoralis, triceps,

främre deltoider

SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

SITTE: PÅ/TOPP
PLACERA34 LUTANDE BRÖSTPRESS

START:Sitt bortvänd. Grepphandtag med 
handflatorna nedåt. Armbågar böjda 90 
grader i axelhöjd. Kablar över armar.

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:
HANDTAG

RÖRELSE:Förläng armbågarna och pressa armarna till 
uppåtgående vinkel. Paus vid slutet av rörelsen. Böj 
tillbaka armbågarna till startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Pressa armarna framåt och uppåt i 
bågande rörelse. Handtag till huvudhöjd 
vid slutet av rörelsen. Håll handlederna 
raka. Behåll upprätt ställning i sittande 
läge. Dra ihop magen till
stabilisera tillbaka.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Pectoralis, triceps,
främre deltoider

SVÅRHETSNIVÅ:Mellanliggande
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BIO FORCE® ÖVNINGAR BEN

31 SITTA ANKEL
INVERSION

SITTE: PÅ/TOPP
PLACERA

START:Sitt vänd mot sidan. Fotsele/manschett på 
insidan av ankeln, andra foten på golvet. Greppkant 
på sätet. Lyft benet från golvet och rotera fotleden 
så att tårna är vända utåt.

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR: FOT
SELE/FORKEL
MANSCHETT

RÖRELSE:Rotera fotleden tills tårna är vända 
inåt. Paus vid slutet av rörelsen. Vrid 
fotleden tillbaka till startpositionen.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Sitt upprätt med magen sammandragna. 
Böj inte nedre ryggen. Fortsätt att rotera 
foten cirka 6 tum från golvet. Utför på båda 
sidor

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Ankel inverters
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare
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UPPVÄRMNING OCH KYLNING

När du utför dessa sträckningar bör dina rörelser vara långsamma och mjuka, utan 
att studsa eller rycka. Flytta in i stretchen tills du känner en lätt spänning, inte 
smärta, i muskeln och håll stretchen i 20 till 30 sekunder. Andas långsamt och 
rytmiskt. Se till att inte hålla andan. Kom ihåg att alla sträckningar måste göras för 
båda sidor av kroppen.

1. Quadriceps Stretch
Stå nära en vägg, stol eller annat fast föremål. Använd en hand för att 
hjälpa din balans. Böj det motsatta knäet och lyft hälen mot rumpan. 
Nå bakåt och ta tag i toppen av din fot med samma sidohand. Håll dina 
inre lår tätt mot varandra, dra långsamt foten mot skinkorna tills du 
känner en mjuk sträckning på framsidan av låret. Du behöver inte röra 
din rumpa med hälen. Sluta dra när du känner sträckningen. Håll 
knäskålen pekande rakt nedåt och håll knäna tätt mot varandra. (Låt 
inte det lyfta knäet svänga utåt.)

Håll i 20 till 30 sekunder. Upprepa för det andra benet.

2. Kalv och Achilles Stretch
Stå ungefär en armlängd bort från en vägg eller stol med fötterna 
höftbrett isär. Håll tårna pekade framåt, rör dig
ett ben intill stolen samtidigt som du sträcker ut det andra benet bakom 
dig. Böj benet närmast stolen och håll det andra benet rakt, placera 
händerna på stolen. Håll hälen på det bakre benet på marken och flytta 
dina höfter framåt. Luta dig långsamt framåt från
fotled, håll ditt bakre ben rakt tills du känner en sträckning i 
vadmusklerna.

Håll i 20 till 30 sekunder. Upprepa för det motsatta benet.

3. Overhead/Triceps Stretch
Stå med fötterna axelbrett isär och knäna lätt böjda. Lyft ena armen 
över huvudet och böj din armbåge, sträck dig ner bakom
huvudet med handen mot det motsatta skulderbladet. Gå med 
fingertopparna nerför ryggen så långt du kan. Håll denna position. Nå upp 
med din motsatta hand och ta tag i din böjda armbåge. Hjälp försiktigt 
sträckningen genom att dra i armbågen.

Håll i 20 till 30 sekunder. Upprepa för motsatt arm.
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UPPVÄRMNING OCH KYLNING

4. Stretch på ryggen

Stå med benen axelbrett isär och knäna lätt böjda. Böj dig framåt 
från midjan med armarna löst utsträckta framför kroppen. Böj 
försiktigt från midjan och böj kroppen så långt det går.

Håll i 20 till 30 sekunder. Räta upp och upprepa.

5. Stående hamstrings Stretch
Stå med benen höftbrett isär. Dra ut ett ben framför dig och håll 
foten platt mot marken. Med händerna vilande lätt på låren, böj ditt 
bakre ben och lut dig framåt något från dina höfter tills du känner en 
sträckning i baksidan av din
lår. Var noga med att luta dig framåt från höftleden istället för 
att böja dig i midjan.

Håll i 20 till 30 sekunder. Upprepa för det motsatta benet.

6. Stretch för skinkor och höfter
Ligg platt på rygg med höfterna avslappnade mot golvet. Böj ett ben vid 
knäet. Håll båda axlarna platta på golvet, tag försiktigt tag i det böjda 
knäet med händerna och dra det över kroppen
och mot marken. Du ska känna en sträckning i höfterna, magen 
och nedre delen av ryggen.

Håll i 20 till 30 sekunder och släpp. Upprepa för motsatt sida.

7. Stretch på inre lår
Sitt på golvet och böj benen så att fotsulorna är ihop. Placera 
armbågarna på knäna. Luta dig framåt från midjan och tryck 
ner lätt på insidan av dina knän. Du bör känna en sträckning i 
musklerna på insidan av låret.

Håll i 20 till 30 sekunder och släpp.

8. Arm tillbakadragning

Stå med fötterna axelbrett isär och tårna pekade framåt och med 
lätt böjda knän. Låt armarna hänga avslappnat på vardera sidan av 
kroppen. Expandera bröstet och dra axlarna bakåt. Böj armbågarna 
lätt och knäpp händerna bakom ryggen. Räta långsamt ut armarna 
medan du lyfter händerna uppåt. Lyft händerna uppåt tills du 
känner mild spänning i axel- och bröstområdet.

Håll i 20 till 30 sekunder. Sänk armarna till sin ursprungliga position och böj 
armbågarna. Släpp händerna och sätt tillbaka dem till
dina sidor.
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BIO FORCE® ÖVNINGAR BEN

28 SITTA ENBEN
BORTFÖRANDE

SITTE: PÅ/NEDST
PLACERA

START:Sitt vänd mot sidan. Fotsele/manschett på 
utsidan av ankeln, andra foten på golvet. Lyft benet 
parallellt med golvet. Grepp toppen av sätet.

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR: FOT
SELE/FORKEL

RÖRELSE:Öppna benet åt sidan, tårna uppåt. 
Paus vid slutet av rörelsen. Återgå till 
startposition.

MANSCHETT

REMSKISSLÄGE

TIPS:Sitt upprätt med magen 
sammandragna. Böj inte nedre ryggen. 
Håll knäna och tårna peka uppåt när 
benet kidnappas. Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Höftförare
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

29 SITTA ENBEN
ADDUCTION

SITTE: PÅ/NEDST
PLACERA

START:Sitt bortvänd. Fotsele/manschett på ena 
fotleden, andra foten på golvet. Greppsäte. 
Öppna benet åt sidan, parallellt med golvet.

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR: FOT
SELE/FORKEL

MANSCHETT

REMSKISSLÄGERÖRELSE:Dra benet in i kroppens mittlinje. Paus 
vid slutet av rörelsen. Öppna benet till 
startposition.

TIPS:Sitt upprätt med magen 
sammandragna. Böj inte nedre ryggen. 
Håll knän och tår peka uppåt som 
benaddukter. Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Hip adduktorer
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

30 SITTA ANKEL
EVERSION

SITTE: PÅ/NEDST
PLACERA

START:Sitt vänd mot sidan. Fotsele/manschett på 
utsidan av ankeln, andra foten på golvet. Greppkant 
på sätet. Lyft benet från golvet och vrid fotleden så 
att tårna är vända inåt.

BENLYFT: AV

TILLBEHÖR: FOT
SELE/FORKEL

MANSCHETT

REMSKISSLÄGERÖRELSE:Vrid fotleden tills tårna är vända utåt. 
Paus vid slutet av rörelsen. Vrid fotleden 
tillbaka till startpositionen.

TIPS:Sitt upprätt med magen 
sammandragna. Böj inte nedre ryggen. 
Fortsätt att rotera foten cirka 6 tum från 
golvet. Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Ankel everters
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare
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BIO FORCE® ÖVNINGAR BEN

MUSKELGRUPPER
ÖVAT:

25 LIGGANDE HÖFTROTATION SITTEN: AV
BENLYFT: AVgluteals,

hamstrings,
höftadduktorer, höft
böjare,
buken

START:Ligg på ryggen vänd bort, axlarna på 
basen. Fotselar/manschetter på anklar. 
Greppbas på ramen. Lyft benen 6 tum från 
golvet.

TILLBEHÖR:
FOTSELE/
Vristmanschett

NIVÅ AV
SVÅRIGHET:

RÖRELSE:Öppna båda benen åt sidan. 
Fortsätt i uppåtgående cirkulär rörelse tills 
benen är över höfterna. Sänk till 
startposition. Omvänd rörelseriktning.

REMSKISSLÄGE
Mellanliggande/
Advanceduskel,
Gesäßmuskel, Bauch TIPS:Håll benen raka medan du rör dig i 

cirkulärt mönster. Böj dig inte för mycket 
från golvet. Dra ihop magen för att 
stabilisera ryggen. Uppträda i båda
vägbeskrivningar.

SCHWIERIG-
KEITSGRAD:
Fortgeschrittener /
Profi

26 ENKELBEN
LIGGANDE HÖFTROTATION

SITTEN: AV
BENLYFT: AVMUSKELGRUPPER

ÖVAT: TILLBEHÖR:
FOTSELE/
Vristmanschett

gluteals,
hamstrings,
höftadduktorer, höft
böjare, buken

START:Ligg på ryggen vänd bort, axlarna på 
basen. Fotselar/manschetter på anklar. 
Greppbas på ramen. Lyft benen 6 tum från 
golvet.

RÖRELSE:Öppna ett ben åt sidan. Fortsätt i 
uppåtgående cirkulär rörelse tills benet är 
över höften. Sänk till startposition. Omvänd 
rörelseriktning.

NIVÅ AV
SVÅRIGHET:

REMSKISSLÄGE

Avancerad

TIPS:Håll benet rakt medan du rör dig i 
cirkulärt mönster. Böj dig inte för mycket 
från golvet. Dra ihop magen för att 
stabilisera ryggen. Uppträda i båda
vägbeskrivningar. Utför på båda sidor.

SITTEN: AV
BENLYFT: AV

27 SITTA SINGEL
BENPRESS

TILLBEHÖR: FOT
SELE/ ANKEL
MANSCHETTSTART:Sitt bortvänd. Fotsele/manschett på 

ena fotleden, andra foten på golvet. Böj knä 
och lyft foten till sitthöjd.
Greppsäte. REMSKISSLÄGE

RÖRELSE:Dra ut knäet tills benet är rakt och 
parallellt med golvet. Paus vid slutet av 
rörelsen. Böj knä till start
placera.

TIPS:Sitt upprätt med magen 
sammandragna. Håll knän och tår 
peka uppåt. Pressa benet framåt. 
Låt inte benet öppna sig åt sidan. 
Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:gluteals, quadriceps,
hamstrings

SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

48



BIO KRAFT ÆÖVNINGSINDEX
Utveckla din biokraft ÆTräna
De val du gör om frekvensen (hur ofta), varaktigheten (hur länge) och intensiteten (hur hårt) du 
kommer att träna med, kommer direkt att påverka dina resultat.

Innan du påbörjar några träningspass på Bio ForceÆmotionär bör du först bestämma din 
nuvarande konditionsnivå. Följande är riktlinjer som du kan använda för att bestämma din 
konditionsnivå, men kom ihåg att dessa bara är riktlinjer. Du måste alltid lyssna på din kropp. 
Börja på en nivå som är bekväm för dig och framsteg förnuftigt.

Nybörjare – Ingen tidigare träningserfarenhet eller har inte tränat på länge.

Medellång – Har utfört övningar regelbundet i tre månader eller mer.

Avancerat – Har utfört övningar regelbundet i sex månader eller mer.
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BIO KRAFT ÆÖVNINGSINDEX

BEN 43. Lat Bar Front Pull Down
44. Enkelarm överhandsdrag nedåt

45. Reverse Grip Pull Down
46.   Enkelarm bakåtdragning nedåt
47. Neutralt Grip Pull Down

48. Enkelarms neutralt grepp dra ner
49. Sittande överdrag

50. Enkelarms sittande överdrag

51. Rak arm i sidled nedåt
52. Enkel rak arm i sidled nedåt
53. Stående rad - neutralt läge
54. Stående rad med en arm - neutralt läge
55. Stående rad - Överhandsposition
56. Enarms stående rad - överhandsläge
57. Stående rad - Underhandsposition
58. Enarms stående rad - underhandsposition
59. Stående rak arm Dra ner

1. Squat
2. Single Leg Squat
3. Omvänd utfall
4. Sittande benförlängning

5. Sittande enkelbensförlängning

6. Dödlyft med raka ben
7. Dödlyft med rak stång

8. Benkrullar

9. Kalvhöjningar

10. Eversion kalvhöjningar

11. Inversion kalv höjer
12. Enkelbensspark
13. Stående benpress
14. Stående höftböjning
15. Stående höftförlängning

16. Stående höftbortförande

17. Stående höftadduktion
18. Liggande höftförlängning

19. Liggande höftbortförande/Adduktion

20. Liggande enbensbortförande/adduktion

21. Liggande dubbelbenspress

22. Liggande enkelbenspress

23. Saxspark
24. Fladdrar kickar

25. Liggande höftrotation

26. Enkelbens liggande höftrotation

27. Sittande enkelbenspress
28. Sittande enbensbortförande
29. Sittande enkelbensadduktion

30. Sittande fotled Eversion

31. Sittande fotled Inversion

AXLAR
60. Sittande axelpress
61. Enkelarmsaxelpress
62. Axeln rycker på axlarna

63. Upprätt rad
64. Stående fronthöjning
65. Enkelarm stående fronthöjning
66. Stående lateral höjning

67. Enarms stående lateral höjning
68. Stående bakre deltoidrader
69. Enarmsstående bakre deltoidrader
70. Kabelkorsning bak
71. Sittande fronthöjning

72. Enkelarmssittande fronthöjning

73. Sittande sidohöjning
74. Enkelarmssittande sidohöjning
75. Rotatormanschett - Låg yttre rotation

76. Rotatormanschett - Intern rotation

77. Rotatormanschett - Hög extern rotation

78. Dra bakåt med rak arm

79. Rotatormanschett - Diagonal extern rotation

80. Rotatormanschett - Diagonal intern rotation

BRÖST & RYGG
32. Sittande bröstpress
33. Enarms sittande bröstpress
34. Lutande bröstpress
35. Enkelarms lutande bröstpress
36. Bröstfluga
37. Enarmad bröstfluga
38. Lutande bröstfluga

39. Enkelarms lutning på bröstet

40. Avböj bröstpress
41. Closed Grip Chest Press
42. Lat Bar Pull Down

VAPEN

81. Stående Biceps Curl
82. Single Arm Standing Biceps Curl
83. Stående Hammer Curl
84. Single Arm Standing Hammer Curl
85. Stående omvänd curl
86. Enarms stående omvänd curl

38



BIO FORCE® ÖVNINGAR BEN

22 LIGGANDE SINGEL
BENPRESS

SITTEN: AV
BENLYFT: AV

START:Ligg på ryggen vänd bort, axlarna på 
basen. Fotselar/manschetter på anklar. 
Greppbas på ramen. Böj höft och knä på ett 
ben.

TILLBEHÖR:
FOTSELE/
Vristmanschett

REMSKISSLÄGE
RÖRELSE:Dra ut höften och knäet tills benet är 
rakt. Paus vid slutet av rörelsen. Återgå till 
startposition.

TIPS:Håll knät i linje med axeln under 
hela träningen. Böj dig inte för mycket 
från golvet när benet sträcker sig. Dra 
ihop magen för att stabilisera ryggen. 
Utför på båda sidor.TRÄNADE MUSKELGRUPPER:gluteals, quadriceps,

hamstrings, mage
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

23 SAKSPARKAR SITTEN: AV
BENLYFT: AV

START:Ligg på ryggen vänd bort, axlarna på 
basen. Fotselar/manschetter på anklar. 
Greppbas på ramen. Lyft ett ben vinkelrätt 
mot golvet.

TILLBEHÖR:
FOTSELE/
Vristmanschett

RÖRELSE:Underben rakt ner till golvet. Lyft 
det andra benet samtidigt. Fortsätt 
alternerande ben i "saxrörelser".

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll benen raka medan du lyfter och 
sänker. Låt inte benen öppna sig åt 
sidan. Håll knäna i linje med
axlar under hela träningen. Böj dig inte 
för mycket från golvet. Dra ihop magen 
för att stabilisera ryggen.TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Gluteals, hamstrings

SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

24 FLÖDRA SPARKAR SITTEN: AV
BENLYFT: AV

START:Ligg på ryggen vänd bort, axlarna på 
basen. Fotselar/manschetter på anklar. 
Greppbas på ramen. Lyft ett ben 12 tum 
från golvet.

TILLBEHÖR:
FOTSELE/
Vristmanschett

RÖRELSE:Underben rakt ner till golvet. Lyft 
samtidigt det andra benet 12 tum från 
golvet. Fortsätt alternerande ben i små 
"fladderrörelser".

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll benen raka medan du lyfter och 
sänker. Låt inte benen öppna sig åt sidan. 
Håll knäna i linje med axlarna under hela 
träningen. Böj dig inte för mycket från 
golvet. Dra ihop magen för att stabilisera 
ryggen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Gluteals, hamstrings, mage

SVÅRHETSNIVÅ:Mellanliggande
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19 LIGGANDE HÖFT
BORTFÖRANDE/

ADDUCTION

SITTEN: AV
BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:
FOTSELE/
Vristmanschett

START:Ligg på ryggen vänd bort, axlarna på 
basen. Fotselar/manschetter på anklar. 
Greppbas på ramen. Lyft benen 6 tum från 
golvet. REMSKISSLÄGE

RÖRELSE:Öppna båda benen åt sidan. Paus vid 
slutet av rörelsen. Stäng benen
tillbaka till startposition.

TIPS:Håll båda benen raka och lyft från 
golvet medan du öppnar och stänger.
Böj dig inte för mycket från golvet. Dra ihop 
magen för att stabilisera ryggen. Ändra genom 
att sänka ett ben till golvet och utföra på ena 
sidan.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Höftadduktorer, höftböjare, 
mage
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

20 LIGGANDE ENBEN
BORTFÖRANDE/

ADDUCTION

SITTEN: AV
BENLYFT: AV

TILLBEHÖR:
FOTSELE/
Vristmanschett

START:Ligg på ryggen vänd bort, axlarna på 
basen. Fotselar/manschetter på anklar. 
Greppbas på ramen. Lyft benen 6 tum från 
golvet. REMSKISSLÄGE

RÖRELSE:Öppna ett ben åt sidan. Paus vid 
slutet av rörelsen. Stäng benet tillbaka till 
startposition.

TIPS:Håll det icke-rörliga benet rakt och lyft från 
golvet medan du öppnar och stänger det andra 
benet. Böj dig inte för mycket från golvet. Dra ihop 
magen för att stabilisera ryggen. Ändra genom att 
sänka det icke-rörliga benet till golvet. Utför på 
båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Höftadduktorer, höftböjare, 
mage
SVÅRHETSNIVÅ:Avancerad

21 LIGGANDE DUBBELT
BENPRESS

SITTEN: AV
BENLYFT: AV

START:Ligg på ryggen vänd bort, axlarna på 
basen. Fotselar/manschetter på anklar. 
Greppbas på ramen. Böj höfter och knän.

TILLBEHÖR:
FOTSELE/
Vristmanschett

RÖRELSE:Dra ut höfter och knän tills benen 
är raka. Paus vid slutet av rörelsen. Återgå 
till startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll knäna i linje med axlarna under 
hela träningen. Böj dig inte för mycket från 
golvet när benen sträcker sig. Dra ihop 
magen för att stabilisera ryggen.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:gluteals, quadriceps,
hamstrings, mage
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

46



BIO FORCETM ÜBUNGS INDEX

86. Enarms stående omvänd curl
87. Curved Bar Biceps Curl
88. Bizeps-Curls mit Obergriff an gebogener Stange

89. Konzentrations-Curls sitzend

90. Unterarm-Curls sitzend
91. Unterarm-Curls mit Obergriff sitzend

92. Trizepsstrecken überkopf
93. Trizepsstrecken überkopf einarmig

94. Trizepsdrücken
95. Trizepsdrücken mit Untergriff

96. getrenntes Trizepsdrücken
97. Trizepsdrücken einarmig

98. Trizepsdrücken einarmig mit Obergriff

99. Trizeps-Kickbacks einarmig
100. Trizeps-Kickbacks einarmig mit Untergriff

101. Trizeps-Kickback
102. Trizeps-Kickbacks mit Untergriff

103. Dips
104. Dips einarmig
105. Trizeps-Streker gekreuzt

ABS & NEDRE RYGG

106. Bauch Crunches
107. Schräge Crunches
108. Oberkörperdrehen stehend

109. Seitbeugen
110. Rückenstrecker sitzend
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1 KNÄBÖJ SITTEN: AV
BENLYFT: AV

START:Stativ vänd ram. Fötter höftbredd 
isär på basen. Grepphandtag vid axlar. TILLBEHÖR:

HANDTAG
RÖRELSE:Flex knän, höfter och vrister. 
Sänk tills låren är parallella med golvet 
eller något högre. Tryck upp till 
startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll knäna i linje med tårna. Centrera 
vikten över valv, inte tår eller klackar.
Lyft bröstet och håll ryggen rak när höfterna 
sänks. Håll huvudet lyft och i linje med 
ryggraden. Dra ihop magen till
stabilisera tillbaka.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:gluteals,
hamstrings,
quadriceps

SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

2 SQUAT ENBEN SITTEN: AV
BENLYFT: AV

START:Stativ vänd ram. Delad benställning 
med bakre häl lyft. Grepp
handtag vid axlarna.

TILLBEHÖR:
HANDTAG

RÖRELSE:Flex knän, höfter och vrister. Sänk 
tills framsida lår är parallellt med golvet eller 
något högre. Tryck upp till startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll vikten på frambenet och främre knäet i 
linje med tårna. Rikta axlarna över höfterna. 
Lyft bröstet och håll ryggen rak medan du 
sänker. Kontrakt
magen för att stabilisera 
ryggen. Utför på båda sidor.TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Gluteals, hamstrings,

quadriceps

SVÅRHETSNIVÅ:Medel/Avancerad/profi

SITTEN: AV
BENLYFT: AV

3 BAKÅT LUNGE

TILLBEHÖR:
HANDTAGSTART:Stativ vänd ram. Fötter höftbredd 

isär på basen. Grepphandtag framför 
axlarna.
RÖRELSE:Gå tillbaka med ett ben i 
utfallsposition. Sänk tills framsida lår är 
parallellt med golvet eller något högre. 
Tryck tillbaka upp till startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll vikten på frambenet och främre 
knäet i linje med tårna. Lyft bröstet och håll 
ryggen rak medan du sänker. Dra ihop 
magen för att stabilisera ryggen. Utför på 
båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Gluteals, hamstrings,
quadriceps

SVÅRHETSNIVÅ:Medel/Avancerad/Profi
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16 STÅENDE HÖFT
BORTFÖRANDE

SITTEN: AV
BENLYFT: AV

START:Stå mot sidan. Fotsele/manschett 
på utsida ankel, insida fot på bas. Ta tag 
i toppen av ryggstödet.

TILLBEHÖR:
FOTSELE/
Vristmanschett

RÖRELSE:Lyft benet åt sidan, tårna vända fram. 
Paus vid slutet av rörelsen. Sänk till 
startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll benet rakt medan du lyfter. Lyft benet 
direkt åt sidan. Undvik att vinkla ben fram eller 
bak, eller att lyfta tårna. Behåll upprätt 
kroppsställning. Tippa inte kroppen när benen 
lyfts. Dra ihop magen för att stabilisera ryggen. 
Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Höft abduc-
tors
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

17 STÅENDE HÖFT
ADDUCTION

SITTEN: AV
BENLYFT: AV

START:Stå mot sidan. Fotsele/manschett 
på insida ankel, utsida fot på bas. Ta tag 
i toppen av ryggstödet.

TILLBEHÖR:
FOTSELE/
Vristmanschett

RÖRELSE:Dra insidan av benet över 
stödbenet, tårna vända fram. Paus vid 
slutet av rörelsen. Återgå till startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Dra arbetsbenet framför stödbenet. Behåll 
upprätt kroppsställning. Tippa inte kroppen 
eftersom benet drar över. Dra ihop magen för 
att stabilisera ryggen. Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Hip adduc-
tors
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare

18 LIGGANDE HÖFT
FÖRLÄNGNING

SITTEN: AV
BENLYFT: AV

START:Ligg på ryggen vänd bort, axlarna på 
basen. Fotselar/manschetter på anklar. 
Greppbas på ramen. Lyft ett ben vinkelrätt 
mot golvet.

TILLBEHÖR:
FOTSELE/
Vristmanschett

REMSKISSLÄGE
RÖRELSE:Underben rakt ner till golvet. Paus 
vid slutet av rörelsen. Lyft långsamt till 
startposition.

TIPS:Håll benet rakt medan du lyfter och 
sänker. Låt inte benet öppna sig åt sidan. Håll 
knät i linje med axeln under hela träningen. 
Böj dig inte för mycket från golvet. Dra ihop 
magen för att stabilisera ryggen. Utför på 
båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Gluteals, hamstrings
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare
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13 VÄND KALV
HÖJNINGAR

SITTEN: AV
BENLYFT: AV

START:Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär 
på basen. Tårna vända utåt. Grepphandtag 
på sidorna av kroppen.

TILLBEHÖR:
FOTSELE/
Vristmanschett

RÖRELSE:Lyft upp hälarna, böja på 
fötterna. Paus vid toppen av rörelsen. 
Sänk hälarna till startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armar och ben raka. Dra ihop 
magen för att stabilisera ryggen. Bibehåll 
upprätt position av bålen. Luta dig inte 
eller böj dig inte framåt eller bakåt.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Gastrocnemius, soleus
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

14 NVERSION KALV
HÖJNINGAR

SITTEN: AV
BENLYFT: AV

START:Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär på 
basen. Tårna vända inåt. Grepphandtag på 
sidorna av kroppen.

TILLBEHÖR:
FOTSELE/
Vristmanschett

RÖRELSE:Lyft upp hälarna, böja på 
fötterna. Paus vid toppen av rörelsen. 
Sänk hälarna till startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armar och ben raka. Dra ihop 
magen för att stabilisera ryggen. Bibehåll 
upprätt position av bålen. Luta dig inte 
eller böj dig inte framåt eller bakåt.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Gastrocnemius, soleus
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

15 ENKELBEN
SLÅ TILLBAKA

SITTEN: AV
BENLYFT: AV

START:Stativ vänd ram. Fotsele/manschett på ena 
fotleden, andra foten på basen. Luta dig framåt 
från höfterna. Ta tag i toppen av ryggstödet 
med båda händerna.

TILLBEHÖR:
FOTSELE/
Vristmanschett

REMSKISSLÄGE
RÖRELSE:Förläng höften. Dra benet rakt bakåt 
bakom kroppen. Paus vid slutet av rörelsen. 
Sänk till startposition.

TIPS:Håll benet rakt medan du lyfter. Håll dig 
framåtlutad med rak rygg. Håll armarna raka 
för att stabilisera bålen. Dra ihop magen för 
att stabilisera ryggen. Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Gluteals, hamstrings
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare
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4 SITTA BENFÖLJNING SITTE: PÅ/TOPP
PLACERA

START:Sitt bortvänd. Knän över övre 
benkuddar. Anklar under benstångsdynor. 
Greppsäte.

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:
INGENRÖRELSE:Dra ut knäna tills benen är 

raka. Paus vid toppen av rörelsen. 
Sänk till startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Sitt upprätt med magen 
sammandragna. Luta dig inte bakåt 
mot sätet. Håll knäskålarna i linje med 
rörelsepunkten på stången.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Quadriceps
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare x

5 SITTA ENBEN
FÖRLÄNGNING

SITTE: PÅ/TOPP
PLACERA

START:Sitt bortvänd. Knän över övre 
benstångsdynor. Anklar under 
benstångsdynor. Greppsäte.

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:
INGEN

RÖRELSE:Förläng ett knä tills benet är rakt. 
Paus vid toppen av rörelsen. Sänk till 
startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Sitt upprätt med magen 
sammandragna. Luta dig inte bakåt mot 
sätet. Håll knäskålarna i linje med
rörelsepunkt för bar. Utför på 
båda sidor.
TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Quadriceps
SVÅRHETSNIVÅ:Mellanliggande/ x
Avancerad

6 RAKT BEN
DÖDLÖFT

SITTE: PÅ/TOPP
PLACERA

START:Stå bortvänd. Fötter höftbredd 
isär på basen. Böj i höfterna och 
greppa handtagen mellan benen.

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:
HANDTAG

RÖRELSE:Förläng höfter och rygg. Stå upprätt, 
dra handtagen upp till framsidan av 
bäckenet. Böj i höfterna och sänk till
start position.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armar och ben raka. Gångjärn upp och ner 
från höfterna. Runda inte nedre delen av ryggen 
eller böj inte knäna. Dra ihop magen för att 
stabilisera ryggen. Böj dig framåt tills bröstkorgen 
är parallell med golvet eller något högre och lätt

stretch känns i hamstrings.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Hamstrings, 
ländryggsextensorer
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/Avancerad/ Profi
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7 RAK STÅNG
DÖDLÖFT

SITTEN: AV

BENLYFT: AV

START:Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär på 
basen med böjda knän. Böj dig framåt i 
höfterna och greppa latstången
framför smalbenen.

TILLBEHÖR:
LAT BAR/FRAM
PLACERA

REMSKISSLÄGE
RÖRELSE:Förläng höfter och rygg. Stå upprätt 
och dra stången till framsida lår. Böj knän 
och höfter och sänk till startposition.

TIPS:Håll armar och rygg raka med bröst och 
huvud lyfta. Gångjärn upp och ner från 
höfterna. Runda inte nedre delen av ryggen. 
Dra ihop magen för att stabilisera ryggen. Böj 
dig framåt tills en lätt sträckning känns i 
hamstrings.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Hamstrings, 
ländryggsextensorer, gluteals
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

8 BENLUCKAR SITTE: PÅ/TOPP
PLACERA

START:Stativ vänd ram. Ett lår mot övre 
benstångsdyna. Samma sida vrist under 
nedre bendyna. Ta tag i toppen av 
ryggstödet med samma sidoarm.

BENLYFT: PÅ

TILLBEHÖR:
INGEN

RÖRELSE:Böj knäet tills den nedre dynan är nära 
skinkorna. Paus vid toppen av rörelsen. Sänk till 
startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Luta dig något framåt med hela kroppen. 
Håll ryggen rak medan du böjer benet. Dra 
ihop magen för att stabilisera ryggen. Lyft inte 
bort låret från den övre benstångsdynan. Utför 
på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Hamstrings
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare x

9 VADPRESS SEAT: FF

BENLYFT: AVSTART:Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär på 
basen. Tårna vända framåt. Grepphandtag på 
sidorna av kroppen.

TILLBEHÖR:
LAT BAR/FRAM
PLACERARÖRELSE:Lyft upp hälarna, böja på 

fötterna. Paus vid toppen av rörelsen. 
Sänk hälarna till startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armar och ben raka. Dra ihop 
magen för att stabilisera ryggen. Bibehåll 
upprätt position av bålen. Luta dig inte 
eller böj dig inte framåt eller bakåt.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Gastrocnemius, soleus
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare x
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10 VÄND KALV
HÖJNINGAR

ÄTA: AV
BENLYFT: AV

START:Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär 
på basen. Tårna vända utåt. Grepphandtag 
på sidorna av kroppen.

TILLBEHÖR:
HANDTAG

RÖRELSE:Lyft upp hälarna, böja på 
fötterna. Paus vid toppen av rörelsen. 
Sänk hälarna till startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armar och ben raka. Dra ihop 
magen för att stabilisera ryggen. Bibehåll 
upprätt position av bålen. Luta dig inte 
eller böj dig inte framåt eller bakåt.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Gastrocnemius, soleus
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

11 INVERSIONSKALV
HÖJNINGAR

SITTEN: AV
BENLYFT: AV

START:Stativ vänd ram. Fötter höftbredd isär på 
basen. Tårna vända inåt. Grepphandtag på 
sidorna av kroppen.

TILLBEHÖR:
HANDTAG

RÖRELSE:Lyft upp hälarna, böja på 
fötterna. Paus vid toppen av rörelsen. 
Sänk hälarna till startposition.

REMSKISSLÄGE

TIPS:Håll armar och ben raka. Dra ihop 
magen för att stabilisera ryggen. Bibehåll 
upprätt position av bålen. Luta dig inte 
eller böj dig inte framåt eller bakåt.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Gastrocnemius, soleus
SVÅRHETSNIVÅ:Medel/avancerat

12 ENKELBEN
SLÅ TILLBAKA

SITTEN: AV
BENLYFT: AV

START:Stativ vänd ram. Fotsele/manschett på ena 
fotleden, andra foten på basen. Luta dig framåt 
från höfterna. Ta tag i toppen av ryggstödet 
med båda händerna.

TILLBEHÖR:
FOTSELE/
Vristmanschett

REMSKISSLÄGE
RÖRELSE:Förläng höften. Dra benet rakt bakåt 
bakom kroppen. Paus vid slutet av rörelsen. 
Sänk till startposition.

TIPS:Håll benet rakt medan du lyfter. Håll dig 
framåtlutad med rak rygg. Håll armarna raka 
för att stabilisera bålen. Dra ihop magen för 
att stabilisera ryggen. Utför på båda sidor.

TRÄNADE MUSKELGRUPPER:Gluteals, hamstrings
SVÅRHETSNIVÅ:Nybörjare
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