
vanaf 5.929,-

ERGO-FIT Trac Alpin 4000
Optimaal trainingsapparaat voor de training van het cardiovasculaire systeem. De lage 
basissnelheid is ideaal voor lichte loopoefeningen en langzaam lopen. Het apparaat 
is ideaal voor dagelijks gebruik in een fitnessstudio.

T3524 h Standaard uitvoering Wit Stuk 9.979,-
T3524-11 h Standaard uitvoering Grijs Stuk 9.979,-
T3525 h Medische uitvoering Wit Stuk 11.739,-
T3525-11 h Medische uitvoering Grijs Stuk 11.739,-

vanaf 9.979,-

ERGO-FIT Cycle 4000
Fitnesstraining zonder fietsergometer is nauwelijks denk-
baar. Het zijn de basisapparaten voor een gezondheids-
bevorderende cardiovasculaire training. De voordelen zijn 
onbetwistbaar. Het risico op hart- en vaatziekten wordt 
aanzienlijk verminderd en de persoonlijke prestaties 
worden optimaal verhoogd - zelfs tot op hoge leeftijd. 
Zelfs beginners kunnen vanaf de eerste dag effectief 
trainen omdat ze deze vorm van belasting gedurende 
een voldoende lange tijdspanne kunnen volhouden zonder 
vroegtijdig vermoeid te raken.

T3517 h Standaard uitvoering Wit Stuk 3.409,-
T3517-11 h Standaard uitvoering Grijs Stuk 3.409,-
T3518 h Medische uitvoering Wit Stuk 3.779,-
T3518-11 h Medische uitvoering Grijs Stuk 3.779,-

vanaf 3.409,-ERGO-FIT CYCLE 4000

 B Professioneel

 B Studio geschikt

 B Gebruiksvriendelijk

 B Volgens medische 

standaard (med)

Professionele ergometer voor studio‘s en instellingen 
Diverse programma‘s en tests 
Weergave: vermogen in watt, tijd, afstand, toeren per 
minuut, kilocalorieën en hartslag 
Prestatiebereik: 15-600 watt 
Toerentalbereik: 20-120 toeren/min. 
Bijzonder laag instapniveau 
Borstband meegeleverd 
Maximaal gebruikersgewicht: 180 kg                 
Afmetingen: (LxBxH) 118x54x145 cm

Professionele loopband voor studio‘s en instellingen 
Diverse programma‘s en tests 
Weergave: vermogen in watt, tijd, afstand, snelheid, kilocalorieën en hartslag 
Snelheid: 0,2-25 km/u in stappen van 0,1 km/u 
Inclinatie: 0-20 % 
Permanente veiligheidsleuning  
Borstband meegeleverd 
Maximaal gebruikersgewicht: 200 kg                 
Afmetingen: (LxBxH) 215 x 79 x 140 cm

ERGO-FIT Cross 4000
Met de Ergo-Fit Cross 4000 is een gewrichtsontzienende training van het ganse 
lichaam mogelijk. De elliptische trainer is ideaal voor het trainen van het cardiovas-
culaire systeem. Het apparaat is perfect voor dagelijks gebruik in een fitnessstudio.
Professionele crosstrainer voor studio‘s en instellingen 
Diverse programma‘s en tests 
Weergave: vermogen in watt, tijd, afstand, toeren, kilocalorieën en hartslag 
Prestatiebereik: 15-200 belastingsniveaus 
Toerentalbereik instelbaar van 15-200 stappen/min. 
Borstband meegeleverd 
Maximaal gebruikersgewicht: 200 kg 
Afmetingen: (LxBxH) 185 x 66 x 180 cm
T3521 h Standaard uitvoering Wit Stuk 5.929,-
T3521-11 h Standaard uitvoering Grijs Stuk 5.929,-
T3522 h Medische uitvoering Wit Stuk 6.179,-
T3522-11 h Medische uitvoering Grijs Stuk 6.179,-
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