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FULL BODY WORKOUT

De Air Ski ASKI100 maakt het Nordic skiën beschikbaar 
voor iedereen. Nordic skiën maakt u sterker, vergroot uw 
uithoudingsvermogen en het traint uw hele lichaam. 

Dit fitnessapparaat, met een lucht- en magnetisch weerstands- 
systeem, zorgt voor zeer vloeiende bewegingen. Dit maakt de 
training leuker en vermindert het risico op blessures.

De Air Ski ASKI100 is een zeer robuust toestel dat berust op een 
enorm sterk, elastisch touwsysteem en slechts 8 kg nodig heeft 
om van beneden naar boven te bewegen. De ASKI100 kan met 
montagebeugels aan de muur worden bevestigd waar u wilt.

Trainen op de Air Ski kunt u knielend of zittend voor de 
machine. Dit maakt het toestel ideaal voor sporters met fysieke 
beperkingen. U bepaalt zelf de trainingsweerstand: harder 
trekken versnelt het vliegwiel en verhoogt de weerstand. De 
verschillende weerstandsniveaus (1-14) maken het mogelijk 
om onder alle omstandigheden een praktijkgerichte training te 
simuleren.

Aan de hand van het duidelijke scherm leest u al uw belangrijke 
trainingsdata af, zoals tijd, afstand, calorieën en hartslag. Deze 
toestellen beschikken over verschillende trainingsprogramma's, 
waardoor u gevarieerd en doelgericht kunt trainen. Met de 
"quick release" handgreep kunt u snel schakelen tussen de 
verschillende trainingsprogramma's.

De Air Ski werkt volledig op de energie die gegenereerd wordt 
tijdens het trainen en waardoor er geen nood is aan elektrische 
kabels.

Renegade Air Ski
ASKI100

Handmatig regelbaar magnetisch 
weerstandssysteem

Roestvrij stalen mechanisme voor het 
snel verwisselen van handgrepen

Sterke aandrijftouwen Groot verstelbaar LCD-scherm met 
achtergrondverlichting en 8 trainings- 
mogelijkheden 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Soepele, natuurlijke, onbeperkte lucht/magnetische weerstand geleverd door een industriële 45 cm aluminium ventilator met 
kruislings gelaste stalen bladen.

Dubbele robuuste 6203 afgedichte cartridge-lagers in de centrale as van de stalen ventilator voor moeiteloze rotatie.

Hoogwaardig intern aandrijfmechanisme met robuuste afgedichte patroonlagers in één richting om de beste prestaties te leveren 
voor zowel bipolaire als conventionele (wisselarm) technologie. Minimaal onderhoud vereist.

Manual adjustable magnetic resistance system (14 levels) for high intensity training.

Handmatig instelbaar magnetisch weerstandssysteem (14 niveaus) voor training met hoge intensiteit.

Lichtgewicht, zeer sterke aandrijftouwen voor een soepele training en een lange levensduur.

Zelfnivellerend katrolsysteem met robuuste afgedichte cartridge-lagers en een breedte tussen 62 cm (max.) en 26 cm (min.).

De ergonomisch ontworpen handgreep biedt horizontale en verticale plaatsingsmogelijkheden om verschillende spieren te trainen.

Roestvrij stalen "quick-release" mechanisme voor het wisslen van de handgrepen

4 mm dikke stalen montagebeugel voor het bevestigen van de ASKI100 tegen de muur 

CONSOLE

Scherm: Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting

Feedback: Tijd, slag/min., slag, afstand, calorieën, tijd/500m, watt, intensiteitsinstelling & hartslag

Programma's 8 trainingsmodi waaronder 20/10, 20/30, aangepaste intervallen, 4 doelinstellingen en hartslagregeling.

Hartslagmeting Ingebouwde draadloze Polar hartslagontvanger

Stroomvoorziening Console werkt op AA LR6 / 1,5V batterij (4 stuks)

AFMETINGEN

Toestel D 38 x W 62 x H 80 cm

Verpakking L 70 x B 58 x H 31 cm

Netto/brutogewicht 23 kg / 26.5 kg

Max. gebruikersgewicht 150 kg


