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FND-SP-02 
อุปกรณบริหารแขน-หนาอก-หัวไหล

(แบบดึงยกตุมนํ้าหนัก)
ขนาด 100x100x160 ซม.

FND-SP-03 
อุปกรณบริหารสะโพก-หัวไหล

(แบบโยก-เดินสลับเทา)
ขนาด 100x100x160 ซม.

FND-SP-01 
อุปกรณบริหารแขน-หนาอก-หัวไหล

(แบบถาง-หุบยกตุมนํ้าหนัก)
ขนาด 100x100x160 ซม.

FND-SP-05 
อุปกรณบริหารขอเขา-ขา

(แบบจักรยานลอเหล็กนั่งพิง)
ขนาด 100x100x80 ซม.

FND-SP-06 
อุปกรณบริหารแขน-เขา-ลดหนาทอง

(แบบถีบ-ดึงลอยาง)
ขนาด 100x100x100 ซม.

FND-SP-04
อุปกรณบริหารขอเขา-ขา 

(แบบจักรยานลอเหล็กนั่งตรง)
ขนาด 100x100x90 ซม.

FND-SP-08 
อุปกรณบริหารแขน ลดหนาทองและนวดหลัง

(แบบดึงยกตุมนํ้าหนัก)
ขนาด 100x100x110 ซม.

FND-SP-09 
อุปกรณบริหารแขน-ลดหนาทอง

(แบบดึงยกตุมนํ้าหนัก)
ขนาด 100x100x110 ซม.

FND-SP-07 
อุปกรณบริหารแขน-เขา-ลดหนาทอง

(แบบถีบ-ดึง ยกตัว)
ขนาด 100x100x120 ซม.
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FND-SP-11 
อุปกรณบริหารขอสะโพก 

(แบบบิดเอวเดี่ยว)
ขนาด 100x100x100 ซม.

FND-SP-12 
อุปกรณบริหารหนาทอง-ยืดเสน

(แบบยืนดัดหลัง)
ขนาด 100x100x90 ซม.

FND-SP-10 
อุปกรณยกนํ้าหนัก (แบบนอน)

ขนาด 100x100x150 ซม.

FND-SP-14 
อุปกรณบริหารขาและสะโพก

(แบบเดินสลับเทา)
ขนาด 100x100x90 ซม.

FND-SP-15 
อุปกรณแกปวดเขา (แบบขาคู)

ขนาด 100x100x80 ซม.

FND-SP-13 
อุปกรณซิทอัพลดหนาทอง-ขา-เขา

(แบบยกตุมนํ้าหนัก)
ขนาด 100x100x60 ซม.

FND-SP-17 
อุปกรณบริหารขา-สะโพก-หัวไหล 

(แบบโยก-วิ่งสลับเทา)
ขนาด 100x100x160 ซม.

FND-SP-18 
อุปกรณบริหารขอสะโพก

(แบบแกวงตัว)
ขนาด 100x100x120 ซม.

FND-SP-16 
อุปกรณบริหารหนาทอง-แขน-หัวไหล

(แบบดึงยกตัว)
ขนาด 100x100x100 ซม.
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FND-SP-20
อุปกรณบริหารสะโพก-หัวไหล
(แบบโยก-เดินสลับเทาเพลาคู)

ขนาด 100x100x160 ซม.

FND-SP-21 
อุปกรณบริหารขา-หนาทอง

(แบบถีบลอยาง)
ขนาด 100x100x100 ซม.

FND-SP-19 
อุปกรณบริหารสะโพก-หัวไหล

(แบบโยก-เดินสลับเทาคู)
ขนาด 100x100x165 ซม.

FND-SP-23
อุปกรณบริหารกลามเนื้อแขนและหัวไหล

(แบบดึงยกตัว)
ขนาด 100x100x160 ซม.

FND-SP-24 
อุปกรณบริหารขอเขาและออกกําลังแขน

(แบบถีบ-ดึงยกลูกนํ้าหนัก)
ขนาด 100x100x80 ซม.

FND-SP-22 
อุปกรณบริหารแขน-ขา-หนาทอง

(แบบดึง-งัดตุมนํ้าหนัก)
ขนาด 100x100x90 ซม.

FND-SP-26 
อุปกรณออกกําลังขา-หนาทอง

(แบบสปริงถีบ)
ขนาด 100x100x8 ซม.

FND-SP-27 
อุปกรณยึดตัวบริหารแขน
(แบบบารเดี่ยว-บารคู)
ขนาด 100x100x200 ซม.

FND-SP-25 
อุปกรณจักรยานผีเสื้อบริหารหนาอก

ขนาด 100x160x160 ซม.
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FND-SP-29 
อุปกรณซิทอัพบริหารหนาทอง

และออกกําลังขา
ขนาด 100x140x110 ซม.

FND-SP-30 
อุปกรณบริหารเอว - สะโพกคู

(แบบนั่งและยืน)
ขนาด 100x100x100 ซม.

FND-SP-28
อุปกรณบริหารเขา-ขา

(แบบยกลูกนํ้าหนักเทาคู)
ขนาด 100x100x80 ซม.

FND-SP-32 
อุปกรณบริหารสะโพก-หัวไหล

(แบบโยก-เดินสลับเสาคู)
ขนาด 100x100x170 ซม.

FND-SP-33 
อุปกรณแกปวดเขา (แบบสลับขา)

ขนาด 100x100x80 ซม.

FND-SP-31 
อุปกรณยกนํ้าหนัก (แบบนั่ง)

ขนาด 100x100x140 ซม.

FND-SP-35 
อุปกรณบริหารเอวขอสะโพก แบบคู

ขนาด 100x140x160 ซม.

FND-SP-36 
อุปกรณกรรเชียงเดี่ยว

ขนาด 100x100x100 ซม.

FND-SP-34 
อุปกรณดัดหลังลดหนาทอง

ขนาด 100x100x80 ซม.
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FND-SP-38 
อุปกรณบริหารขอเขาและขา แบบยํ่าเทา

ขนาด 100x100x135 ซม.

FND-SP-39 
อุปกรณจักรยาน  

บริหารแขน-หนาอก-หัวไหล
ขนาด 100x160x160 ซม.

FND-SP-37 
อุปกรณบริหารหนาทอง (แบบยืน)

ขนาด 100x100x155 ซม.

FND-SP-41 
อุปกรณบริหารแขน-หนาอก-

หัวไหล-หัวเขา
(แบบดึงยกตุมนํ้าหนัก)

ขนาด 100x160x160 ซม.

FND-SP-42 
อุปกรณบริหารแขน-หนาอก-หัวไหล

(แบบดันสปริง)
ขนาด 100x100x160 ซม.

FND-SP-40 
อุปกรณบริหารแขน-หนาอก-

หัวไหล-หัวเขา
(แบบถาง-หุบยกตุมนํ้าหนัก)
ขนาด 100x160x160 ซม.

FND-SP-44 
อุปกรณบิดลําตัววงลอเดี่ยว

ขนาด 100x100x160 ซม.

FND-SP-45 
อุปกรณบิดเอว-นวดหลัง และขา

ขนาด 100x100x100 ซม.

FND-SP-43 
อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-มือ

(แบบวงลอคู)
ขนาด 100x100x140 ซม.
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FND-SP-47 
อุปกรณบริหารหัวเขา
(แบบขายกนํ้าหนัก)

ขนาด 100x100x80 ซม.

FND-SP-48 
อุปกรณบริหารขอเขา ยกลูกนํ้าหนัก

(แบบสลับขา)
ขนาด 100x100x80 ซม.

FND-SP-46 
กระสอบทราย

ขนาด 100x100x200 ซม.

FND-SP-50 
อุปกรณบริหารแขน-หนาทอง

(แบบดันกรรเชียง)
ขนาด 100x100x100 ซม.

FND-SP-51 
อุปกรณบริหารแขน-หนาทอง

(แบบดึงกรรเชียง)
ขนาด 100x100x100 ซม.

FND-SP-49 
อุปกรณบริหารขอเขา
(แบบขายกนํ้าหนัก)

ขนาด 100x100x80 ซม.

FND-SP-53 
อุปกรณบริหารเอว-สะโพก

(แบบสกี)
ขนาด 100x100x100 ซม.

FND-SP-54 
อุปกรณบริหารแขน-ขา

(แบบโยก-ปน)
ขนาด 100x100x100 ซม.

FND-SP-52 
อุปกรณบริหารแขน-หนาอก-หัวไหล

(แบบยกนํ้าหนักตัว
ขนาด 100x100x160 ซม.
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FND-SP-56 
อุปกรณบริหารขา-สะโพก

(แบบฉีกขาดานขาง)
ขนาด 100x100x110 ซม.

FND-SP-57 
อุปกรณบริหารเอว-สะโพก

(แบบนั่ง-ยืนบิดเอว)
ขนาด 100x100x110 ซม.

FND-SP-55 
อุปกรณบริหารขา-สะโพก-หัวไหล

(แบบลอถวง)
ขนาด 100x100x160 ซม.

FND-SP-59 
อุปกรณบริหารขอเขา
(แบบจักรยานเอนปน)
ขนาด 100x100x80 ซม.

FND-SP-60 
อุปกรณบริหารขอเขา
(แบบจักรยานนั่งปน)

ขนาด 100x100x120 ซม.

FND-SP-58 
อุปกรณบริหารกลามทอง

(แบบกระดานหก)
ขนาด 100x100x155 ซม.

FND-SP-62 
อุปกรณบริหารแขน-ไหล

(แบบยกนํ้าหนัก)
ขนาด 100x100x80 ซม.

FND-SP-63 
อุปกรณบริหารแขน-ไหล

(แบบกดยกนํ้าหนัก)
ขนาด 100x100x80 ซม.

FND-SP-61 
อุปกรณบริหารขา-นอง

(แบบขาดันยกตัว)
ขนาด 160x150x100 ซม.
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FND-SP-65 
อุปกรณบริหารเขา-นอง
(แบบขาถีบลูกนํ้าหนัก)
ขนาด 100x100x100 ซม.

FND-SP-66 
อุปกรณบริหารแขน-ไหล-หนาอก

(แบบดึงลูกนํ้าหนัก)
ขนาด 100x120x100 ซม.

FND-SP-64 
อุปกรณบริหารกลามเนื้อหลังแขน

ขนาด 100x100x80 ซม.

FND-SP-68 
อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล

(แบบบารยกตัวคู)
ขนาด 70x165x120 ซม.

FND-SP-69 
อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล

(แบบบารยกตัว-ดันขอ)
ขนาด 70x100x110 ซม.

FND-SP-67 
อุปกรณบริหารกลามทอง-เอว

ขนาด 100x100x75 ซม.

FND-SP-71 
อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-หนาทอง

(แบบบารโหน-ยกตัว-ดันขอ)
ขนาด 100x100x220 ซม.

FND-SP-72 
อุปกรณบริหารแขน-หนาอก-หัวไหล

(แบบดันยกตัว)
ขนาด 100x100x160 ซม.

FND-SP-70 
อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-เอว

(แบบบารหวงโหน-บิดตัว)
ขนาด 70x100x220 ซม.
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