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Freemotion i10.b Incline Trainer
Pro

1100,- pr. md.*

72.995,- inkl. moms
58.396,- ekskl. moms

Tekniske data
Vægt: 280 kg

Længde x bredde x højde: 203*88*193 cm

Løbeplade: 54*152 cm

Kontinuerlig effekt: 5,0 HK

Min hastighed: 1-20 km/t

Max stigning: -3 til 30 %

Træningsprogrammer: 35 stk

Maks personvægt: 182 kg

Freemotion i10.b Incline Trainer giver dig en unik kombination af to verdener - den stejle vandring og den almindelige
løbetur. 

Med en stigningsprocent fra -3% og op til 30% har du her en mulighed for skræddersyet træning til netop dit formål. 

Normalt er en incline trainer et meget kort bånd, som kun bruges til at gå på, men netop her skiller Freemotion sig ud med
deres innovative i10.b incline trainer. Den har en løbeflade på hele 152*54 cm, hvilket giver brugeren de optimale forhold,
for også at bruge dette produkt som et almindeligt løbebånd. 

Egenvægten på 280 kg og den kommercielle 5 HK AC motor vidner om den ekstremt høje kvalitet som dette produkt er
udført i. 

Den 2,5 cm. tykke løbeplade kan vendes om, når den bliver slidt på den ene side. Du er derfor fri for at skulle investere i ny
løbeplade så ofte som ved andre modeller. 

De overdemeisnonerede håndtag giver brugeren gode grebsmuligheder uanset om der løbes eller vandres med stejl
stigning. 

Med sine 35 indbyggede programmer givercomputeren brugeren en mulighed for at finde netop det træningspas den
pågældende bruger ønsker. Programmerne fordeler sig på følgende måde: 
- 8 stk. Alminelige stigningsprogrammer
- 8 stk. Puls programmer
- 8 stk. Speed Interval programmer
- 8 stk. Incline programmer
- 3 stk. Race Training programmer
- Set a Goal Workout Center (Time, Distance, Calories)
- Fitness Tests - Army, Navy, USMC, USAF, WFI, Bruce, Gerkin, PEB 
- iFIT kompatibel med telefon/tablet via bluetooth. 

Igennem træningen vil computeren vise brugeren følgende data:
- Hastighed, Tid, Incline/Decline, Distance, kalorieforbrug, Puls og Pace

Ved centerbrug gives følgende garanti:
- 7 års garanti på motor
- 7 års garanti på rammen
- 2 års garanti på dele
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