
TOEBEHOREN

Verstelbare pedalen
Deze inrichting maakt het mogelijk om de radius van de 
pedalen aan de gebruiker van het apparaat aan te passen. 
Enkel voor ERGO-FIT series 400, 3000 en 4000 geschikt.
T3514 p Paar 359,-

Gereedschap voor pedalen
Het gereedschap  is voor de latere montage van ERGO-
FIT pedalen.
T3515 p Stuk 29,95

Polar® Borstband T34
Polar borstband voor directe, draadloze 
hartslagfrequentiemeting op de borstkas.
K1442 p Stuk 33,95

33,95

ERGO-FIT Cycle 450
Ergometer voor ambitieuze training thuis. De exacte trainingscontrole zorgt steeds 
voor een optimaal belastingsbereik. Bovendien overtuigen de apparaten door een 
eenvoudige bediening met slechts 4 knoppen en hun lage geluidsoverlast. De extra 
brede doorvoer, de horizontale en een verticale zadelafstelling en de hoge stabiliteit 
van de uitrusting zorgen voor een optimaal trainingscomfort.

T3512 h Stuk 1.639,-

ERGO-FIT Cycle 457 med
De Cycle 457 med biedt een volledige gamma voor een gezonde cardiovasculaire 
training. De ergometer is zeer eenvoudig te bedienen met maar 4 knoppen en is de 
ideale ergometer voor medische toepassing, diagnostiek, revalidatie en therapie. 
Dankzij de precieze meettechnologie en de speciale productienormen is de ergometer 
een medisch apparaat.
T3513 h Stuk 2.529,-

ERGO-FIT Cycle 400
Ergometer voor ambitieuze training thuis. De exacte trainingscontrole zorgt steeds 
voor een optimaal belastingsbereik. Bovendien overtuigen de apparaten door een 
eenvoudige bediening met slechts 4 knoppen en hun lage geluidsoverlast. De extra 
brede doorvoer, de horizontale en een verticale zadelafstelling en de hoge stabiliteit 
van de uitrusting zorgen voor een optimaal trainingscomfort.

T3510 h Stuk 1.439,-

1.439,-

ERGO-FIT Cycle 407 med
De Cycle 407 med biedt een volledige gamma voor een gezonde cardiovasculaire 
training. De ergometer is zeer eenvoudig te bedienen met maar 4 knoppen en is de 
ideale ergometer voor medische toepassing, diagnostiek, revalidatie en therapie. 
Dankzij de precieze meettechnologie en de speciale productienormen is de ergometer 
een medisch apparaat.

T3511 h Stuk 1.879,-

1.879,-

- Remsysteem: wervelstroomrem 
- Weergaveparameters: Wattage, hartslag, tijd, afstand, rpm, kcal-verbruik, 
snelheid 
- Trainingsprogramma‘s: manueel, cardio, profiel, versnelling 
- Aansturing: toerentalonafhankelijk, -afhankelijk 
- Afmeting (LxBxH): 120 x 62 x 140 cm.

- LCD-scherm: vermogen in W, tijd, snelheid, afstand, rpm, kcal-verbruik en 
hartslag (borstband optioneel beschikbaar) 
- Trainingsprogramma‘s: manueel, cardio, countdown, WHO-profiel 
- Toerentalonafhankelijke aansturing 
- Vermogenbereik: 15)400 W in 5W-stappen instelbaar 
- Toerentalbereik: 20 - 120 U/min 
- Zadel horizontaal en verticaal verstelbaar 
- Stroomvoorziening: 230 V 
- Max. gebruikersgewicht: 180 kg 
- Afmeting (LxBxH): 120 x 60 x 140 cm

ERGO-FIT CYCLE 407 MEDERGO-FIT CYCLE 400

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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Ergo-Fit Ergometer




