
                CATALOG เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจงรุน FT-PS 

กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 160 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 170 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 160 ซม.

FT-PS01 อปุกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ 

(แบบถ่าง-หุบยกตุ้มนํ้าหนัก)

FT-PS02 อปุกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ 

(แบบดงึยกตุ้มนํ้าหนัก)

FT-PS03 อปุกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่

(แบบโยก-เดนิสลบัเท้า)

 FT-PS04 อปุกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา 

(แบบจักรยานล้อเหลก็น่ังตรง)

FT-PS05 อปุกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา 

(แบบจักรยานล้อเหลก็น่ังพงิ)

FT-PS06 อปุกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง

(แบบถบี-ดงึล้อยาง)
กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 90 ซม.  กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 100 ซม.

FT-PS07 อปุกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง 

(แบบม้าโยก)

FT-PS08  อปุกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลงั 

(แบบดงึยกตุ้มนํ้าหนัก)

FT-PS09  อปุกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้อง 

(แบบดงึยกตุ้มนํ้าหนัก)
กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 120 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 110 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 110 ซม.

 FT-PS10 อปุกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก 

(แบบนอนยกน้ําหนัก)

 FT-PS11 อปุกรณ์บริหารข้อสะโพก 

(แบบบิดเอวเดีย่ว)

FT-PS12  อปุกรณ์บริหารหน้าท้อง-ยืดเส้น

(แบบยืนดดัหลงั)
กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 150 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 100 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 90 ซม.
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                CATALOG เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจงรุน FT-PS 

FT-PS13 อปุกรณ์บริหารหน้าท้อง-ขา-เข่า

(แบบนอนซิทอพั-ขายกตุ้มนํ้าหนัก)

FT-PS14 อปุกรณ์บริหารขา-สะโพก 

(แบบเดนิสลบัเท้า)

 FT-PS15 อปุกรณ์บริหารขา-แก้ปวดเข่า 

(แบบแกว่งขาคู่)
กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 60 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 90 ซม.  กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม. 

FT-PS16 อปุกรณ์บริหารหน้าท้อง-แขน-หัวไหล่ 

(แบบดงึยกตัว)

 FT-PS17 อปุกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ 

(แบบโยก-วิง่ล้อถ่วง)

FT-PS18 อปุกรณ์บริหารข้อสะโพก 

(แบบแกว่งตัว)
กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 100 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 160 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 120 ซม.

FT-PS19 อปุกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ 

(แบบโยก-เดนิสลบัเท้าคู่)

FT-PS20 อปุกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ 

(แบบโยก-เดนิสลบัเท้าเพลาคู่)
FT-PS21 อปุกรณ์บริหารขา-หน้าท้อง (แบบถบีล้อยาง)

กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 165 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 160 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 100 ซม.

FT-PS22 อปุกรณ์บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง 

(แบบดงึ-ถบีตุ้มนํ้าหนัก)

FT-PS23 อปุกรณ์บริหารกล้ามเน้ือแขน-หัวไหล่ 

(แบบดงึยกตัว)

FT-PS24 อปุกรณ์บริหารข้อเข่าและออกกาํลงัแขน 

(แบบถบี-ดงึยกลูกนํ้าหนัก)
กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 90 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 160 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม.

38/1 หมู ่3 ต.บางครัูด อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุ ี11110 โทร. 086-750-7142, 02-194-6114 แฟกซ ์02-194-6113 Line : next-vision 
Website : http://www.thaiplayground.net  E-mail : fitnessandtoys@gmail.com



                CATALOG เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจงรุน FT-PS 

FT-PS25 อปุกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่-ขา

(แบบถ่างหุบ-ป่ันจักรยาน)

FT-PS26 อปุกรณ์บริหารหน้าท้อง-ออกกาํลงัขา

(แบบสปริงถบี)

FT-PS27 อปุกรณ์บริหารแขน-ยืดตัว 

(แบบโหนบาร์เดีย่ว-บาร์คู่)
กว้าง 100 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 160 ซม.  กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 200 ซม. 

FT-PS28 อปุกรณ์บริหารขา-แก้ปวดเข่า

 (แบบถบีลูกนํ้าหนักขาคู่)

FT-PS29 อปุกรณ์บริหารหน้าท้อง-ออกกาํลงัขา

(แบบน่ังซิทอพั)

FT-PS30 อปุกรณ์บริหารเอว - สะโพกคู่ 

(แบบน่ังและยืนบิดเอว)
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.90 เมตร กว้าง 100 ซม. ยาว 140 ซม. สูง 110 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 100 ซม.

FT-PS31 อปุกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก 

(แบบน่ังยกนํ้าหนัก)

FT-PS32 อปุกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ 

(แบบโยก-เดนิสลบั เสาคู่)

 FT-PS33 อปุกรณ์บริหารขา-แก้ปวดเข่า 

(แบบแกว่ง-ยกสลบัขา)
กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 140 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 170 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม.

FT-PS34 อปุกรณ์บริหารดดัหลงั-ยืดเส้น-นวดฝ่าเท้า
 FT-PS35 อปุกรณ์บริหารข้อสะโพก 

(แบบยืนบิดเอวคู่)

FT-PS36 อปุกรณ์บริหารแขน-หน้าท้อง 

(แบบกรรเชียงเดีย่ว)
กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 140 ซม. สูง 100 ซม. ขนาด  กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 100 ซม.
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                CATALOG เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจงรุน FT-PS 

 FT-PS37 อปุกรณ์บริหารแขน-หน้าท้อง 

(แบบยืน)

 FT-PS38 อปุกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา 

(แบบยํา่เท้า)

  FT-PS39 อปุกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่-ขา 

(แบบดงึยกนํ้าหนัก-ป่ันจักรยาน)
กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 155 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 135 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 160 ซม. สูง 160 ซม. 

FT-PS40 อปุกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่-ขา

(แบบแขน-ขายกนํ้าหนัก)

 FT-PS41 อปุกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่-หัวเข่า 

(แบบแขน-ขายกนํ้าหนัก)

FT-PS42 อปุกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ 

(แบบดนัสปริง)
กว้าง 100 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 160 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 160 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 160 ซม.

 FT-PS43 อปุกรณ์บริหารข้อมือ-แขน-หัวไหล่

(แบบหมุนวงล้อคู่)

FT-PS44 อปุกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-ยืดเส้น

(แบบหมุนวงล้อคู่)

 FT-PS45 อปุกรณ์บริหารเอว-แผ่นหลงั-ขา

(แบบน่ังบิดเอวนวดหลงั และขา)
กว้าง 100 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 140 ซม.  กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 160 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 100 ซม.

 FT-PS46 อปุกรณ์บริหารแขน-ขา

(แบบกระสอบทราย)

 FT-PS47 อปุกรณ์บริหารขา-หัวเข่า

(แบบถบีลูกนํ้าหนัก)

FT-PS48 อปุกรณ์บริหารขา-ข้อเข่า

(แบบขาแกว่งสลบัยกนํ้าหนัก)
กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 200 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว  100 ซม. สูง  80 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม.
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                CATALOG เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจงรุน FT-PS 

  FT-PS49 อปุกรณ์บริหารขา-ข้อเข่า

(แบบขายกนํ้าหนัก-ลูกกลิง้ยาง)

  FT-PS50 อปุกรณ์บริหารแขน-หน้าท้อง

(แบบดนักรรเชียง)

FT-PS51 อปุกรณ์บริหารแขน-หน้าท้อง

(แบบดงึกรรเชียง)
 กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม. กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 100 ซม. กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 100 ซม. 

 FT-PS52 อปุกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่

(แบบยกนํ้าหนักตัว)

 FT-PS53 อปุกรณ์บริหารเอว-สะโพก

(แบบสก)ี

 FT-PS-54 อปุกรณ์บริหารแขน-ขา

(แบบโยก-ป่ัน)
กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 160 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 100 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 120 ซม.

 FT-PS55 อปุกรณ์บริหารแขน-ขา-สะโพก-หัวไหล่

(แบบล้อถ่วง)

  FT-PS56 อปุกรณ์บริหารขา-สะโพก

(แบบเตะขาด้านข้าง)

 FT-PS57 อปุกรณ์บริหารเอว-สะโพก

(แบบน่ัง-ยืนบิดเอว)
กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 160 ซม.  กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 120 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 120 ซม.

 FT-PS58 อปุกรณ์บริหารแขน-หน้าท้อง

(แบบยืน)

 FT-PS59 อปุกรณ์บริหารขา-ข้อเข่า-ข้อเท้า

(แบบน่ังเอนป่ันจักรยาน)

 FT-PS60 อปุกรณ์บริหารขา-ข้อเข่า

(แบบน่ังค่อมป่ันจักรยาน)
กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 160 ซม กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 140 ซม.
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  FT-PS61 อปุกรณ์บริหารขา-เข่า-น่อง(แบบขาดนัยกตัว)  FT-PS62 อปุกรณ์บริหารแขน-ไหล่(แบบยกนํ้าหนัก) FT-PS63 อปุกรณ์บริหารแขน-ไหล่(แบบกดยกนํ้าหนัก)

 กว้าง 160 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 100 ซม.  กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม.  กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม.

FT-PS64 อปุกรณ์บริหารแขน-ไหล่(แบบดนัยกนํ้าหนัก)
FT-PS65 อปุกรณ์บริหารขา-เข่า-น่อง(แบบขาถบีลูกนํ้า

หนัก)

 FT-PS66 อปุกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หน้าท้อง 

(แบบดงึลูกนํ้าหนัก)
กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม. กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 100 ซม.  กว้าง 100 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 100 ซม.

FT-PS67 อปุกรณ์บริหารกล้ามท้อง-เอว FT-PS68 อปุกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่(แบบบาร์ยกตัวคู่)
FT-PS69 อปุกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่

(แบบบาร์ยกตัว-ดนัข้อ)
  กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 100 ซม. กว้าง 70 ซม. ยาว 165 ซม. สูง 120 ซม. กว้าง 70 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 110 ซม. 

FT-PS70 อปุกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-เอว

(แบบบาร์ห่วงโหน-บิดตัว)

FT-PS-71 อปุกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าท้อง

(แบบบาร์โหน-ยกตัว-ดนัข้อ)
 กว้าง 70 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 220 ซม. กว้าง 70 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 220 ซม.
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