
ERGOMETR WIOŚLARSKI

DESIGN, WYTRZYMAŁOŚĆ I SOLIDNA KONSTRUKCJA

Ergometr wioślarski E520 to wyjątkowa konstrukcja 
ramy, unikatowy projekt i jakość wykonania, co sprawia,
że ten sprzęt jest doskonałym partnerem do treningu w
każdym klubie i siłowni. Kompaktowe wymiary, podwyższone
siodełko i przemyślany design - idealny wioślarz do strefy 
cardio każdego ośrodka sportkowego oraz profesjonalnej
siłowni domowej.

Możliwość ustawienia poziomu oporu za pomocą wskaźnika 
i łatwy dostęp do monitora decydują o komforcie użytkownika
podczas treningu. Opatentowany projekt podwójnego zbiornika
i płynne działanie ergometru powodują, że jest to model idealny
zarówno dla seniora, jak i profesjonalnych użytkowników, 
trenujących wyczynowo. Model E520 jest naprawdę dla każdego! 

Pokaż klientom swojego klubu lub siłowni troskę o nich oraz o ich potrzeby. Zainwestuj w topowy model E520
i obserwuj, jak wzrasta popularność strefy wiosłowania w twoim klubie!

Pozwól, by twoi klubowicze poczuli, czym jest trening na prawdziwym 
ergometrze wioślarskim. Przystosowanie do szerokiej gamy użytkowników
sprawia, że model E520 pozwala zarówno na trening wyczynowy, jak i czysto 
rekreacyjny. Stały opór od samego początku pociągnięcia, naturalny ruch, 
bezobsługowość i brak nadmiernego obciążania stawów podczas treningu całego 
ciała - oto, co charakteryzuje najlepszego wioślarza w kategorii!



ERGOMETR WIOŚLARSKI

SPECYFIKACJA 

INFORMACJE 

Regulowany opór od lekkiego do wyczynowego.

Unikalny projekt zbiornika pozwala na stały wysiłek,
od samego początku pociągnięcia.

Ergonomiczne, profilowane uchwyty ograniczają ryzyko przeciążenia nadgarstków i ramion

Wytrzymały pas napędowy - cichy i bezobsługowy

Komfortowe siedzisko z antypoślizgowego tworzywa o
o podwyższonej wysokości dla wygodnego wsiadania

Podwójne szyny aluminiowe dla płynnej pracy siodełka

Gumowe osłony na podstawach dla ochrony podłóg oraz bezpiecznego i stabilnego treningu

Precyzyjna symulacja prawdziwego wiosłowania - to 
samo uczucie, dźwięk i wysiłek 

Trening całego ciała nieobciążający stawów

Monitor: czas / prędkość / dystans / liczba pociągnięć / kalorie / waty / tempo / tętno

Programy: Quick Start / programy indywidualne / trening interwałowy / pamięć 6 poprzednich treningów

Poziomy oporu: 20

Port USB: tak

Kółka transportowe: tak

Wymiary: 190 x 71 cm

Max waga użytkownika: 204 kg

Gwarancja komercyjna: 2 lata
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