
เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง
รุ่นมาตรฐาน L

FND’Playground

PER IDS
ศูนยรวมเครื่องออกกําลังกายกลางแจง และเครื่องเลนสนามเด็กเลน



รุ่นมาตรฐาน L

หนา: 1

FND-L-02 
อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-หนาอก

(แบบดันยกตัว)
ขนาด 75x235x170 ซม.

FND-L-03 
อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-หนาอก

(แบบดันยกตัวเดี่ยว)
ขนาด 75x165x170 ซม.

FND-L-01 
อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-หนาอก

(แบบถาง-หุบยกตัว)
ขนาด 85x165x200 ซม.

FND-L-05 
อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-หนาอก

(แบบดึงยกตัว)
ขนาด 100x165x70 ซม.

FND-L-06 
อุปกรณนั่งโยก
(แบบมือดันคู)

ขนาด 85x220x155 ซม.

FND-L-04
อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-หนาอก

(แบบดึงยกตัว)
ขนาด 100x235x170 ซม.

FND-L-08 
อุปกรณนั่งโยก (แบบขาถีบเดี่ยว)

ขนาด 60x110x170 ซม.

FND-L-09 
อุปกรณแกวงสะโพก-ทรงตัวคู
ขนาด 130x195x135 ซม.

FND-L-07 
อุปกรณนั่งโยก (แบบขาถีบคู)

ขนาด 60x220x170 ซม.

ขนาด 85x220x155 ซม.



รุ่นมาตรฐาน L

หนา: 2

FND-L-11 
อุปกรณโยกกรรเชียงบกคู
ขนาด 90x285x120 ซม.

FND-L-12 
อุปกรณโยกกรรเชียงบกเดี่ยว

ขนาด 90x145x120 ซม.

FND-L-10 
อุปกรณแกวงสะโพก-ทรงตัวเดี่ยว

ขนาด 130x65x135 ซม.

FND-L-14 
อุปกรณบิดเอว-นวดหลัง/ขา
ขนาด 90x150x170 ซม.

FND-L-15 
อุปกรณบิดเอวแบบยืน และนั่ง 4 ที่

ขนาด 235x235x190 ซม.

FND-L-13 
อุปกรณนวดกดจุดแผนหลัง-ขาคู

ขนาด 100x170x200 ซม.

FND-L-17 
อุปกรณนวดฝาเทาและออกกําลังขา

(แบบถังกลิ้ง)
ขนาด 135x135x100 ซม.

FND-L-18 
อุปกรณนวดฝาเทาและออกกําลังขา

(แบบแปนหมุน)
ขนาด 75x135x95 ซม.

FND-L-16 
อุปกรณบิดเอวแบบยืน 3 ที่
ขนาด 150x150x150 ซม.



รุ่นมาตรฐาน L

หนา: 3

FND-L-20
อุปกรณนั่งปนจักรยาน

ขนาด 75x110x110 ซม.

FND-L-21 
อุปกรณนั่งปนจักรยาน
ขนาด 60x85x140 ซม.

FND-L-19 
อุปกรณเอนปนจักรยาน

ขนาด 80x155x100 ซม.

FND-L-23
เครื่องยกหัวเขา

ขนาด 75x60x95 ซม.

FND-L-24 
 อุปกรณบิดเอวและยํ่าเทาสลับ

ขนาด 75x160x170 ซม.

FND-L-22 
อุปกรณมาโยกบริหารแขน-ขา-หนาทอง

ขนาด 70x100x120 ซม.

FND-L-26 
อุปกรณวงลอหมุนบิดตัว-ไหล-ยืดเสน

(ลอเหล็ก)
ขนาด 100x100x170 ซม.

FND-L-27 
อุปกรณวงลอหมุนยึดหยุนหัวไหลคู

ขนาด 130x135x150 ซม.

FND-L-25 
 อุปกรณวงลอหมุนบิดตัว-ไหล-ยืดเสน

ขนาด 100x100x170 ซม.



รุ่นมาตรฐาน L

หนา: 4

FND-L-29 
อุปกรณวิ่งตางระดับสลับหัวไหล

(แบบขอเหวี่ยง)
ขนาด 85x190x185 ซม.

FND-L-30 
อุปกรณวิ่งตางระดับสลับหัวไหล

ขนาด 60x120x165 ซม.

FND-L-28
อุปกรณวงลอหมุนยึดหยุนหัวไหลคู

(ลอเหล็ก)
ขนาด 130x135x150 ซม.

FND-L-32 
อุปกรณเดินอากาศไรการกระแทกคู

ขนาด 45x200x130 ซม.

FND-L-33 
อุปกรณเดินอากาศไรการกระแทกคู

(มือจับสูง)
ขนาด 45x200x140 ซม.

FND-L-31 
อุปกรณเดินสลับแขน-ขาแนวราบ

ขนาด 60x115x160 ซม.

FND-L-35 
อุปกรณเดินสลับแขน-ขาแนวราบคู

ขนาด 85x175x190 ซม.

FND-L-36 
อุปกรณเดินสลับแขน-ขาแนวราบคู

(โครงตัว U )
ขนาด 85x175x190 ซม.

FND-L-34 
อุปกรณเดินอากาศไรการกระแทกเดี่ยว

ขนาด 45x100x130 ซม.



รุ่นมาตรฐาน L

หนา: 5

FND-L-38 
อุปกรณยกนํ้าหนัก (แบบนอน)

ขนาด 120x135x160 ซม.

FND-L-39 
อุปกรณดัดหลังคู

ขนาด 85x200x120 ซม.

FND-L-37 
อุปกรณยกนํ้าหนัก (แบบยืน)

ขนาด 40x140x240 ซม.

FND-L-41 
อุปกรณซิทอัพคู

ขนาด 210x125x80 ซม.

FND-L-40 
อุปกรณซิทอัพคู

ขนาด 80x100x60 ซม.

FND-L-43
อุปกรณคานดันพื้นคู

ขนาด 20x200x60 ซม.

FND-L-44 
อุปกรณยกยึดตัวบารคู

ขนาด 80x240x150 ซม.

FND-L-42 
อุปกรณบารโหนคู

ขนาด 20x200x230 ซม.



รุ่นมาตรฐาน L

หนา: 6

FND-L-46
อุปกรณดึงไหลสลับคู

ขนาด 90x130x240 ซม.

FND-L-47
อุปกรณดึงไหลสลับ 3 ชุด
ขนาด 120x120x240 ซม.

FND-L-45
อุปกรณดึงไหลสลับคู

ขนาด 90x130x240 ซม.

FND-L-49
อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-หนาอก

(แบบดันยกตัว)
ขนาด 75x200x200 ซม.

FND-L-50
อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-หนาอก

(แบบดึงยกตัว)
ขนาด 100x200x200 ซม.

FND-L-48
อุปกรณบริหารเทา-ขา-สะโพก

(แบบลูวิ่งเดี่ยว)
ขนาด 70x120x135 ซม.

FND-L-51
อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-หนาอก

(แบบดึงและดันยกตัว)
ขนาด 100x200x200 ซม.
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