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ROEITRAINER R-500

Maximale belasting150 kg

Afmetingen 2464 x 449 x 1001 mm

Gewicht  46.5kg

Weerstand  Air-magnetic 
  16 niveau’s

Vliegwiel  12 kg vliegwiel set in
  combinatie met lucht-
  weerstand 

Tiid  v
 
Snelheid  v
 
Afstand  v

Kalorieën  v

Gebruikersprofiel v

Programma’s 12

Draadloze hartslagmeting 
(Optionele hartslagzender)

SPECS

De R-500 met zijn dubbel weerstands-
systeem biedt absolute topkwaliteit. De 
roeibeweging verloopt uiterst soepel en 
natuurgetrouw en is quasi geruisloos.

De soliede constructie is ontworpen voor 
een jarenlang zorgeloos gebruik.

De luchtstroom naar het vliegwiel is 
zodanig ontworpen dat u elke verandering 
in intensiteit van de slagbeweging kan 
voelen. Dit maakt de roeibeweging zeer 
glad, bijna stil en heel natuurlijk.

Dankzij het 12 kg vliegwiel, met magne-
tische rem, kunt u oefensessies program-
meren met veranderende variatie en 
weerstand.

De 49.5 cm hoge zitpositie van de R-500 
zorgt voor een ergonomische houding 
tijdens de roeibeweging. De roeibeweging 
verloopt dan ook uiterst soepel en natuur-
getrouw en is quasi geruisloos. De zit 
zelf glijdt soepel over de geanodiseerde, 
slijtvaste aluminium rail.

De verstelbare voetsteunen zijn extra 
breed en de straps zorgen ervoor dat 
uw voeten stevig vast zitten tijdens het 
sporten.
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De roeiarm is gepositioneerd onder een 
hoek van 10 ° voor een natuurlijke arm en 
hand beweging.

COMPACT: De R-500 is een doordacht 
compact trainings toestel. 

Het gepatenteerd toeplooisysteem heeft 
een totale footprint kleiner dan 136 x 45 
cm.

De top-down display, handig verstelbaar 
voor een optimale lezing geeft een weer-
gave van oefentijd, tijd/500 m, caloriever-
bruik, aantal roeibewegingen, hartslag en 
Watt.

De console biedt 5 gebruikers profielen.

De user interface biedt 12 voorprogram-
maties, Race, en Cardio (met optionele 
hartslagzender).

Daarnaast zijn er 2 gepersonalizeerde pro-
gramma’s en een computer race mode.


