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Disse er helt rå
Justerbare vekter til trening er økonomisk og genialt når du skal flytte
økta hjem til stua. Men det er stor forskjell på alternativene.

TRENGER IKKE MYE MER: Skal du flytte vekttreninga fra senteret til hjemmet - for eksempel
balkongen - trenger du nesten bare enn ei treningsmatte, en benk og ett par justerbare manualer. Alle
foto: Øystein B. Fossum

Treningssentrene har tidvis vært stengt i store deler av landet etter at corona-pandemien
inntok Norge for fullt. Etter at de åpnet igjen tok det ikke veldig lang tid før de stengte
igjen i Oslo og Bergen.
Og fortsatt vet vi ikke når de skal åpne - eller når og hvor neste nedstengning eventuelt
kommer.
Derfor har også salget av treningsutstyr til hjemmet blitt mer populært enn noen gang.
Leverandørene melder om utsolgte lagre over det ganske land, mens flere privatpersoner
forsøker å berike seg på Finn.no, ved å selge brukt treningsutstyr til overpris.
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HJEMMETRENING: Med justerbare treningsmanualer kan du spare både penger og plass, når du
skal flytte treningsøkta fra studio til hvorenn du har plass hjemme. Foto: Maria B. Fossum

Dyrt
For treningsutstyr koster penger. Mye penger. Den som vil holde seg til det enkle, som for
eksempel en benk og noen treningsmanualer, finner raskt ut at prisen kan bli ganske så
stiv. Og prisen stiger mer enn proporsjonalt, jo høyere vekta er på manualene.
Skal du derfor ha et lite utvalg - det trenger du om du skal trene forskjellige øvelser og for
progresjon - kan du ende opp med å betale flere titusen kroner for bare
treningsmanualene.
Skal du trene hjemme, trenger du imidlertid ikke lange rekker med manualer
hvilende på eksklusive og like dyre stativer. Folk flest har heller ikke
prioritert plass til dette.
Noen trener med vektskiver, men de rimelige er av dårlig kvalitet, samtidig som de beste
også koster mye penger. Dessuten må man stadig investere i nye skiver, for å kunne følge
sin egen progresjon.
Geniale for hjemmetrening
Volume 90%
HJEMMETRENING: Justerbare treningsmanualer er midt i blinken for deg som vil trene styrke
hjemme, men som verken har et kjempestort budsjett eller mye plass. Video: Øystein Bergrud Fossum
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/ Maria Bergrud Fossum. Klipp: Embla Hjort-Larsen.

Slik har vi testet
Justerbare manualer kan ofte kjøpes både separat eller som par. Det finnes lette
alternativer og det finnes tunge. Vi har holdt oss til de som går relativt høyt i vekt
(minimum 24 kilo).
Vi har rullet en terning med seks sider. For å oppnå en god poengsum har vi hensynstatt
disse puntene:
Vektrange
Maksvekt
Ergonomi
Pris

Pivot Maxbell 360 (2-36 kg)

Veil. pris: 6300,- for ett par
Erstatter 18 enkeltmanualer i én - 36 for et par. Skiller seg litt ut ved at man må trykke på
to knapper, før man vrir håndtaket rundt for å endre vekt.
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Den biten fungerer lekende lett, men når man skal løfte vektene ut fra basen, må man
lirke litt fram og tilbake for å få det til (hvor mye man sliter avhenger av hvor mye sitter
igjen i basen).
Manualene har et ergonomisk gummi-håndtak. Til tross for dette er Pivot Maxbell 360
store og ganske klumpete å håndtere. De er også spisse og vonde å hvile på beina, når man
for eksempel skal løfte dem i benk.
Det mest positive er at vekten går i intervaller på to kilo, fra og med 2 kg helt
opp til 36. Det er nest tyngst i denne testen.
Pivot MB360 er ifølge Sportsmaster.no ikke tilgjengelig for bestilling før i februar 2021.
Prisen er eks frakt og stativ.
Testresultat

Pivot MB360
Tyngde på budsjett

Bra vektrange
Budsjettalternativ for dem som vil løfte tyngre

Dårligst ergonomisk
Vanskelige å løfte ut fra basen
Oppleves noe rimelig

Bodylab (2,5-24 kg)
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Veil. pris: 1999,- (3599,- par)
Danske Bodylab Adjustable Dumbbell erstatter 15 enkeltmanualer i én - 30 om du trenger
et sett. Dette er de rimeligste manualene i testen, men oppleves ikke som noe dårligere
enn for eksempel Bowflexs versjon.
De er derimot så like Bowflex Select Tech 552i, at vi mistenker at samme fabrikk står bak.
De skiller seg fra sistnevnte med annen farge på detaljene og et annet møster i
gummigrepet.
Vektintervallene er dessuten oppgitt i både hele og halve kilo. For noen er det dumt å ikke
få det man trener med på senteret, men også der er kiloene ofte «fritt oversatt» og rundet
av fra pund - som de stor sett er laget i.
Bodylab har altså gummiert deler av håndtaket, som er noe man enten liker eller ikke
liker. Ergonomisk oppleves Bodylab Adjustable Dumbbell bra.
Er utsolgt i nettbutikken akkurat nå, men skal være på lager igjen fra 17. desember.
Manualene er i øyeblikket på tilbud til 1519 kroner - ellers pleier det å være litt å spare
på å kjøpe to. Frakt er inkludert i prisen.
Testresultat

Bodylab Adjustable Dumbbell
Mest for pengene

Testens rimeligste
Enkle og ergonomiske i bruk
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Stopper på 24 kg

Bowflex Select Tech 552i (2-24 kg)

Veil. pris: 3499,- (6999,- par)
Én vekt erstatter 15 vanlige manualer, mens ett par erstatter 30. Som nevnt veldig like
Bodylabs manualer.
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Fungerer helt likt, men har litt annerledes design og grep, samtidig som vektintervallene
er oppgitt i hele kilo, fra 2 til 24.
Det er enkelt både å justere vekten og å få manualene ut av holderen.
Prisen er helt avgjørende for at Bowflex SelectTech 552i havner bak Bodylab i
denne sammenligningen.
Kan også kombineres med et praktiskt stativ (2999,-). Prisen er inkludert frakt.
Dessuten er disse ikke forventet på lager før i mai 2021.
Testresultat

Bowflex Select Tech 552i
Ergonomisk og bra

Enkle og ergonomiske i bruk

Stopper på 24 kg

Bowflex Select Tech 1090i (4-41 kg)
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Veil. pris: 6999,- (11 999,- par)
Testens dyreste alternativ erstatter hele 17 enkeltmanualer eller 34 manualer
i par. Er også testens klart tyngste alternativ. Her kan man faktisk løfte hele
82 kilo med frivekter i benken hjemme.
At vekten starter på 4 kilo kan kanskje være litt høyt for enkelte, på noen øvelser. På den
annen side trenger neppe disse personene et så tungt alternativ som Bowflex SelectTech
1090i i utgangspunktet.
Ergonomisk godt, avrundet grep (uten gummi), men vektene kan bli vel store og keitete til
noen øvelser. Det kan dessuten gjør litt vondt å hvile dem på lårene, om de ytterste
vektskivene er av.
Veiledende pris på 11 999 kroner kan virke mye, men det er også mindre konkurranse når
vi kommer opp i så tunge vekter. Vær obs på at tunge vekter koster mer enn flesk, så dette
er langt fra et dårlig alternativ til å kjøpe vanlige manualer.
Kan som lillebror også kombineres med et praktiskt stativ (2999,-). Prisen inkluderer
frakt. Er forventet på lager i løpet av januar.
Testresultat

Bowflex Select Tech 1090i
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Beste alternativ for bodybuilderen

Størst vektrange og tyngst vektalternativ
Beste alternativ for dem som løfter veldig tungt
Ergonomiske i bruk

Dyre
Litt store for enkelte øvelser
Laveste vekt kan være litt høy for enkelte øvelser eller
personer

Sportsmaster MX55 (4,5-24,9 kg)

Veil. pris: 6950,- for ett par inkludert stativ
Én justerbar manual erstatter ti vanlige manualer, to erstatter 20.
Her har vi de eneste justerbare manualene i testen som virkelig skiller seg ut fra mengden.
Sportsmaster MX55 har en egen patent, som ikke ligner de andre.
Manualene er klart mest kompakte, noe som er viktig for å kunne gjøre flere
styrkeøvelser. Håndtakene er helt enkle, uten ergonomisk grep. Likevel blir
dette manualene vi vil plukke opp igjen gang på gang.
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Minuset er at de vekta stopper på 24,9 kilo. Så om du vil løfte veldig tungt, må du enten gå
for Pivot Maxbell, Bowflex' tyngste, en helt annen justerbar manual eller supplere MX55
med faste manualer med tyngre vekt.
Pund og kilo står ikke på oppgitt på selve vekta, men må oversettes i basen. Dette er
imidlertid ikke noe å gråte over, da man raskt blir kjent med utstyret sitt.
Én ting til: Vi sier ikke at kvaliteten er dårlig, men vi er usikre på hvordan vektendringfunksjonen står seg over tid. Den oppleves nemlig noe seig til tider.
Ikke på lager for øyeblikket, men skal komme inn i løpet av januar. Nå er det også 15
prosent rabatt hos Sportsmaster.no. Prisen er inkludert både stativ og frakt.
Testresultat

Sportsmaster MX55
Best i test

Veldig kompakte
God pris
Stativ og frakt inkludert

Stopper på 25 kilo
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Felleski-test: - Helt ny favoritt
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