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Spirit CT900 LED Løbebånd
Pro 62.495,- inkl. moms

49.996,- ekskl. moms

Tekniske data
Kontinuerlig effekt: 5 AC HK

Max hastighed: 24 km/t

Vægt: 227 kg

Maks personvægt: 204 kg

Løbeplade: 56*157 cm

Længde x bredde x højde: 213*89*152 cm

Træningsprogrammer: 17 stk

Max stigning: 15 %

Min hastighed: 0,8 km/t

PRØV DETTE LØBEBÅND I VORES SHOWROOM I VEJLE ELLER I HERLEV 

Spirit CT900 LED Løbebåndet er produceret til centerbrug. Den 5 HK AC store motor og egenvægten på 227 kg. vidner om
den høje kvalitet. 

Den kraftige opbygning giver brugerne en stabil og lækker løbeoplevelse. Computeren kan motivere og udfordre brugere på
alle niveauer. Computeren er hurtig og nem at navigere rundt i, og bagbelysningen på den store LED skærm giver klare og
let-læselige tal og bogstaver. 

Selve løbepladen er voks-behandlet i produktionen, og pladen skal derfor ikke smøres. Udover at løbepladen og bæltet er
smørefrit, så har du også muligheden for at vende pladen, når den er slidt. Dette er en stor besparelse i forhold til at du på
flere andre modeller skal investere i dyre løbeplader hver gang de er slidt ned.

I forhold til den mindre, Spirit CT850 model, så får du i denne CT900 model:
- Større motor
- Større løbeflade
- Kraftigere opbygning (vejer 35 kg mere end CT850) 

Med Spirit CT900 Løbebåndet er du sikret høj kvalitet og eksklusivitet i centret. 

Spirtis 900 serie er det helt rigtige valg for centret som kun ønsker det bedste til sine brugere. 

GARANTI
- Livstidsgaranti på rammen
- 10 års garanti på motor
- 3 års garanti på løbeplade og løbebælte

Kontakt os vedrørende tilbud samt leveringstid.

*Prisen er en ca. leasingpris pr. md. ekskl. moms ved indgåelse af en leasingaftale løbende over 60 mdr.En leasingaftale
kræver CVR nummer samt kreditgodkendelse af vores partner, DLL.
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