
Renegade 
Air Runner 
ARUN100

HET ULTIEME TRAININGSMIDDEL

Trainingen krijgen een geheel nieuwe dimensie met de 
Air Runner ARUN100. Bij de volledig commerciële, niet- 
gemotoriseerde ARUN100 wordt de energie opgewekt 
door de beweging van de gebruiker en is er daarom geen 
nood aan elektriciteit.

Deze manier van hardlopen helpt u sneller en efficiënter 
vet en calorieën te verbranden dan eender welk toestel 
tot nu toe.

Het innovatieve, gepatenteerde gebogen loopoppervlak is 
ontworpen om de bewegingen van de gebruiker tijdens het 
rennen zo natuurlijk mogelijk te houden. Daarnaast heeft 
dit high-tech loopvlak een zachte schokabsorberende 
bekleding, die voor een perfecte absorptie zorgt bij 
een hoge belasting en tevens een lange levensduur 
garandeert. Zo wordt de kans op blessures ten alle tijden 
geminimaliseerd.

De ARUN100 is perfect voor effectieve intensieve cardio- 
en conditietrainingen, zoals HIIT (High Intensity Interval 
Training) of voor "Deadmill" runs. De ARUN100 heeft 4 
uitdagende weerstandsniveaus, wat de deze loopband 
geschikt maakt voor zowel kleine als grote uitdagingen.

• GEEN MOTOR
• GEBOGEN LOOPVLAK
• ONBEPERKTE SNELHEID

Groot LCD-scherm met 5 trainings- 
gegevens, waaronder snelheid, tijd, 
afstand, calorie en hartslag 

4 weerstandniveaus handmatig te 
bedienen, zodat de gebruiker zijn 
eigen looptempo kan kiezen.

Er zijn geen knoppen nodig om de loopsnelheid te 
veranderen. Wanneer de gebruiker langere passen maakt 
zal de snelheid automatisch omhoog gaan. Dit is ideaal 
voor intervaltrainingen, omdat er geen knoppen moeten 
gebruikt worden om te wisselen tussen snelheidsniveaus. 
Zodra de sporter afzakt richting de achterzijde van de 
loopband, gaat de snelheid automatisch omlaag; een 
kwestie van lichaamshouding en zwaartekracht. 

Om de ARUN100 na gebruik op te bergen, tilt u de 
loopband met het handvat achteraan op en rolt u hem 
d.m.v. de transportwielen waar u maar wilt.

De Renegade ARUN100 is geschikt voor langdurig, zwaar 
commercieel gebruik en is perfect in een professionele 
omgeving, zoals een Fitness/Cross Fit club, hotel of resort.
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Gebogen loopvlak met duurzame 
rubberen antislip latten 

Zelfstellende antislip voetjes



CONSOLE

Scherm Groot LCD-scherm met weergave van 7 trainingsmodi, incl. 20/10, 20/30, aangepaste intervallen, 4 
doelinstellingen

Feedback Tijd, afstand, calorieën en hartslag

Hartslagmeting Ingebouwde draadloze Polar hartslagontvanger om uw hartslag nauwkeurig te volgen

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

AFMETINGEN

Loopoppervlak L 160 x B 48 cm, gebogen

Product in gebruik L 183 x B 93 x H 158 cm

Verpakking N/A

Netto/brutogewicht 158 kg / 198 kg

Max. user weight 150 kg
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Geïntegreerde wielen 
voor eenvoudig transport

Duurzame rubberen 
antislip latten met 608zz 
afgedichte lagers

Anti-slip adjustable 
self-leveling footstops

Handvat om de loopband 
gemakkelijk op te tilllen 
en te verplaatsen

Groot LCD-scherm met 
weergave van 7 trainingsmodi, 

incl. 20/10, 20/30, aangepaste 
intervallen, 4 doelinstellingen

Ergonomisch handgreep Ø38 mm 
met zwarte schuim 

Robuust stalen frame met 
uiteenlopende trek- en 
duwoefeningen mogelijk dankzij 
de lage handgreep

Zelfaandrijvend met 
4 magnetische 
weerstandsniveaus


