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Bewegend werken heeft vele gezondheidsvoordelen. 
Het bevordert namelijk uw productiviteit en creativiteit 
en het verhoogt uw energieniveau, zodat u efficiënter 
en sneller werkt. Op basis van deze resultaten is een 
loopband op kantoor het overwegen waard.

Met de Walkdesk™ WTB500 loopband kunt u uw werk 
efficiënt combineren met beweging. Doordat de 
loopband onder uw bureau geplaatst wordt, kunt u 
namelijk werken en wandelen tegelijk.

De WTB500 heeft een fluisterstille motor die hem 
nagenoeg geruisloos maakt. Dankzij de schokdempers 
heeft u ook geen last van vervelende schokken en 
trillingen. 

De Evocardio Walkdesk™ WTB500 is uitsluitend 
gebouwd voor gebruik op kantoor. Met een topsnelheid 
van slechts 4 km/u, een perfect afgestelde aandrijving 
en een 3 pk 3200 RPM DC-motor, hebben we een 
winnaar aan ons assortiment toegevoegd. 

Het goedkopere melamine- of fenoldekmateriaal (veel 
gebruikt door de concurrentie) is vervangen door 25 
mm dikke bakeliet. 

De toegevoegde geleiders voorkomen dat de loopband 
langs de zijrails schuurt en door het dek in te korten 
hebben we kostbare kantoorruimte gewonnen.  
Zelfs het dek is verlaagd om de stabiliteit te 
maximaliseren. Een ventilator houdt de temperatuur 
van de motor onder controle, ook als de loopband de 
klok rond wordt gebruikt. Een breed loopvlak laat u toe 
comfortabel te stappen, uw evenwicht te bewaren en 
goed in balans kunt blijven. Bovendien is dit toestel 
absoluut onderhoudsvrij en is er geen nood aan een 
smeermiddel.

De console, die op elke sta-bureau kan worden 
gemonteerd, geeft een duidelijk overzicht van uw 
resultaten, zoals afgelegde afstand, snelheid, stappen, 
verbrande calorieën en tijd. Ook kunt u uw persoonlijke 
gegevens bijhouden op de Walkdesk™ APP die 
beschikbaar is in uw appstore.

Wij beschikken ook over een sta-bureau dat u samen 
met onze walkdesk kunt gebruiken om het nog 
completer te maken.

Walkdesk
WTB500

Console
Het LCD-bedieningsscherm heeft 
een modern ontwerp en kan eender 
waar op het bureaublad worden 
gemonteerd.

Antislip strips
De rails zijn voorzien van 
antislipstrips en bieden extra 
veiligheid. 

Sta-bureau
Verkrijgbaar met een verstelbare 
sta-bureau.

Walkdesk™ APP
Met de app kunt u uw activiteit per 
dag, week of per maand bekijken. 
Dit maakt het gemakkelijk om te zien 
hoe actief u bent geweest.

Bewegend werken voor een betere 
lichamelijke en geestelijke gezondheid.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Motor 3 hp / 3200 RPM

Snelheid 0.8 - 4 km/u

Loopoppervlak 51 x 123 cm

Riem Ultra silent, 2-ply fabric

Opstaphoogte 12 cm

Dek 25 mm dikke bakeliet, 12.5 cm hoog

Schokdemping 6 compressieschokdempers

Zijrails Aluminium

Geluidsniveau Laagste van alle loopbanden
Minder dan 40dB (zie grafiek onderaan)

Sneltoetsen Langzaam, gemiddeld, snel

Transportwielen Ja

Veiligheidscertificaat CE957 - CE-certificaat in S-classificatie

CONSOLE

Computer display LCD-bedieningsscherm, kan overal op het  
bureaublad worden bevestigd

Consoleweergave Afstand, verbrande calorieën, tijd, stappen,
countdown mogelijk op tijd 

Bluetooth Ja

AFMETINGEN
Product (L x B x H) 171.4 x 72 x 24.1 cm

Verpakking (L x B x H) 184.4 x 84 x 31.5 cm

Netto-/Brutogewicht 66.8 kg / 80 kg

Max. gebruikersgewicht 180 kg

GARANTIE
Frame Lifetime

Motor 5 years

Loopoppervlak 5 years

Onderdelen 2 years

Slijtdelen 6 months

KENMERKEN

• 3200 TPM DC 3.0 pk motor
• Perfect gebalanceerde aandrijving met efficiënt 

stroomverbruik
• Uitsluitend gebouwd voor gebruik op kantoor  

in combinatie met zit-stabureaus
• Hoogwaardige componenten
• Stil, klein en krachtig
• LCD-console met vele functies
• 25 mm dik bakelieten dek
• Verkort en verlaagd dek
• Onderhoudsvrij
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