Abilica Online
Trindsøvej 12, 8000 Aarhus C | Vesterlundvej 13, 2730 Herlev
Tlf. 70 270 279 | info@abilicaonline.dk | www.abilicaonline.dk

Sole F85 løbebånd
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Normalpris 21.900,SPAR 6.000,-
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te

Nu 15.900,- inkl. moms
12.720,- ekskl. moms

Tekniske data
Vægt:

127 kg

Længde x bredde x højde:

207x93x144 cm

L x B x H (sammenslået):

113x93x181 cm

Løbeplade:

152,4x55,8 cm

Kontinuerlig effekt:

4 HK

Træningsprogrammer:

10 stk

Max stigning:
Max hastighed:

15 %
20 km/t

Maks personvægt:

180 kg

Sole F85 løbebånd er topmodellen til hjemmebrug og bestseller i USA. Den er kåret til ”Bedste køb” af
Treadmilldoctor.com.
Den kan tåle 4 timers dagligt brug, hvorfor den også kan bruges af den mindre virksomhed.
Løbebåndet er meget stabilt at løbe på, grundet Sole´s specielle rammekonstruktion - ”Double horseshoe”.
Sole F85 har en god støddæmpning i løbefladen grundet Cushion Flex dæmpningssystem, der gennem test viser en
reduktion på hele 40% mod at løbe på asfalt.
Sole F85 er kåret som testvinder mange steder. Den største test den har vundet er:
Skandinaviens største test af løbebånd, hvor der blev testet på 9 forskellige modeller.
Se testen

Løbebåndet har en stor løbeflade, overskueligt display for justering af stigning og hastighed. En kraftig motor med en
tophastighed på 20 km/t og en stigning op til hele 15%.
Displayet er brugervenligt, og giver dig information om blandt andet: hastighed, stigningsprocent, tid, distance,
kalorieforbrug samt puls.
Drikkedunk og trådløst pulsbælte følger med. Det gør en tube silikone til vedligeholdelse også.
Når løbefladen er slået op, står det på 4 hjul, så du nemt kan flytte det frem og tilbage.
Om producenten:
Sole Fitness lægger sin sjæl i at udvikle holdbare og innovative produkter for alle brugergrupper. Fra nybegyndere til
konkurrenceudøvere. Sole har været, og er det hurtigst voksende brand til hjemmebrug og kommercielle centre i USA og
Canada i løbet af de seneste 5 år. Blandt de store amerikanske kunder er Hilton Hotels. Sole Fitness er i stærk vækst udenfor
USA, og vi er meget stolte af at tilbyde Sole Fitness produkter til dig, da vi er ene importør.
HUSK din underlagsmåtte - str. 110 x 220

