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• GEEN MOTOR
• LICHT GEBOGEN 

WANDELPLATFORM
• ONBEPERKTE SNELHEID

AIR RUNNER
ARUN100

THE ULTIMATE TRAINING TOOL

Trainingen krijgen een geheel nieuwe dimensie met 
de Air Runner ARUN100 een gebogen loopband. 
De volledig autonome ARUN100 biedt een unieke 
trainingservaring die geen elektriciteit nodig heeft. 

De Air Runner ARUN100 traint het hele lichaam 
en er worden tot 30% meer calorieën verbrandt in 
vergelijking met andere loopbanden.
De overbrenging van het lattensysteem van het 
loopvlak van de ongemotoriseerde ARUN100 gebeurt 
bijna zonder wrijving, waardoor de loopband soepel 
glijdt. In combinatie met het innovatieve gebogen 
loopoppervlak kunnen gebruikers hun tempo naar 
wens opdrijven of vertragen. 

Er zijn geen knoppen om de loopsnelheid te 
veranderen. Om sneller te gaan neemt de gebruiker 
langere stappen op het gebogen loopvlak, om te 
vertragen, neemt de gebruiker rustiger tempo aan en 
laat zich eenvoudigweg naar de achterkant van het 
loopvlak afdrijven; een kwestie van lichaamshouding 
en zwaartekracht. 

Doordat er geen instellingen moeten veranderd 
worden tijdens het trainen, worden intervaltrainingen 
en groepstrainingen eenvoudiger en sneller.

Console
Groot LCD scherm met weergave van 
snelheid, tijd, afstand, calorieën en 
hartslag (optioneel)

Weerstand
4 niveaus (handmatige bediening), 
zodat de gebruiker het gewenste 
tempo kan kiezen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Zelfaandrijvend met 4 magnetische weerstandsniveaus

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

Duurzame rubberen anti-slip latten met 608zz afgedichte 
lagers

Ergonomisch handgreep met zwarte schuim

Geïntegreerde wielen voor eenvoudig transport

LCD-scherm met batterij met weergave van tijd, afstand, 
calorieën and harstslag

Ingebouwde draadloze hartslagontvanger

Houder voor waterfles inbegrepen

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

Afmetingen toestel: L 183 x W 93 x H 158 cm

Afmetingen loopoppervlak: 160 x 48 cm, licht gebogen 

Gewicht toestel: 158 kg

Maximum gebruikersgewicht: 150 kg


