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VOOR HIIT & CROSS TRAINING

Evocardio's nieuwe manier van hardlopen helpt u sneller en 
efficiënter vet en calorieën te verbranden dan eender welk 
fitnessconcept tot nu toe.

De Renegade HIIT Runner ARUN050 is gemaakt van 
hoogwaardig staal en biedt stabiliteit en onbeperkte 
functionaliteit die u zoekt in een professionele loopband.
Het innovatieve, gepatenteerde gebogen loopvlak schikt zich 
beter naar uw loopbeweging en stimuleert het lopen op de 
bal van uw voeten, wat zowel de impact op uw gewrichten 
vermindert als uw prestaties verbetert. 

Het loopvlak heeft een zachte schokabsorberende bekleding, 
die de perfecte absorptie biedt bij een hoge belasting en 
tevens een lange levensduur garandeert. De ARUN050 is ook 
onderhoudsvriendelijk. U hoeft nooit de bandspanning aan 
te passen of het loopvlak te vervangen.

Bij dit motorloze ontwerp wordt de energie opgewekt door 
de beweging van de gebruiker en is er daarom geen nood 
aan elektriciteit. 

Of u nu een beginnende atleet bent of een professional op 
het hoogste niveau, de ARUN050 past zich onmiddellijk aan 
de door u gewenste snelheid en intensiteit.Lopen, joggen, 
stoppen… zonder enige andere handeling dan alleen maar 
uw lichaam naar voren en naar achteren bewegen, zonder 
ook maar één knop te hoeven aanraken. Geen grenzen, geen 
controles, gewoon LOPEN.



CONSOLE

Scherm Groot LCD-scherm, 8 trainingsmodi waaronder 20/10, 20/30, aangepaste intervallen, doelinstellingen 
en hartslagcontrole.

Feedback Tijd, afstand, calorieën, hartslag, snelheid, watts, intensiteit & RPM 

Hartslagmeting Ingebouwde draadloze Polar hartslagontvanger

Stroomvoorziening Console gevoed door AA LR6 / 1.5V batterij (4 stuks)

DIMENSIONS

Loopvlak L 160 x B 44 cm, gebogen

Product L 172 x B 82 x H 165 cm

Verpakking L 192 x B 90 x 46.5 cm

Netto/bruto gewicht 135 kg / 155 kg

Max. gebruikersgewicht 150 kg
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Geïntegreerde wielen voor 
gemakkelijk transport

Verstelbare antislip 
zelfnivellerende voetjes

Handvat om de loopband 
gemakkelijk op te pakken 
en te verplaatsen

Groot LCD-scherm, 
8 trainingsmodi waaronder 

20/10, 20/30, aangepaste 
intervallen, doelinstellingen 

en hartslagcontrole.
Ergonomische handgrepen Ø38 mm

Robuust stalen frame 
met lage dwarsgreep voor 
een all-out sled duwtraining

Zware dubbele PU rubberen 
antislip latten

4 weerstandsniveaus, 
manueel aan te passen 
met hendel


