
De beste schokarme, cardiogespecialiseerde sensorische 
roeitraining voor het hele lichaam, net als op het water.

Strak design en nu ook instelbare 
weerstand: een roeiapparaat 

van wereldklasse.

EEN PROFESSIONEEL 
ROEIAPPARAAT VOOR THUIS

We hebben onszelf de uitdaging gesteld om 
een roeiapparaat van grote klasse voor thuis 
te ontwerpen, met een lager prijsniveau.

Missie volbracht.

Oh ja, en we bieden u bovendien onze 
gepatenteerde vloeibare regelweerstand!
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KENMERKEN en VOORDELEN

• Regelbare waterweerstand die de weerstand van max. tot min. regelt en 
een enorm bereik geeft dat voor elk fitnessniveau geschikt is.

• Onze nieuwste hyperdrivekoppeling zal voor de sterkste roeiers een 
uitdaging zijn.

• Toepassing van de Fluid Technology: water – een perfecte natuurlijke 
weerstand.

• Geen dode punten. Ons rotorsysteem met drievoudig blad geeft een 
constante houvast. Tijdens de hele slag is de trekkracht sterk en 
consistent.

• Supercomfortabele zitting die zeer nauwkeurig over de lagers en rollers 
loopt voor optimale efficiëntie.

• Rail van geanodiseerd aluminium van de hoogste kwaliteit, voor minimale 
weerstand op de zitting en maximale duurzaamheid.

• Een vereenvoudigde montage en vrijwel onderhoudsvrij.

• Delron-zittingrollers met precisielagers en op maat geëxtrudeerd.

• Monitor: programma voor tijd, slagtelling en temposignaal. Weergave 
van het aantal slagen per minuut en de verbrande calorieën.

• Tank: harde policarbonaat romp en roestvrij stalen rotor met drievoudig 
blad.

• Afmeting: 197 x 53 x 51 cm.

• Garantie: frame: 5 jaar, tank & seals: 2 jaar, onderdelen: 1 jaar.

GEWELDIGE KRACHT IN EEN 
COMPACT FORMAAT
De Neptune Challenge AR is ontworpen om te 
presteren in kleinere ruimtes en toch een total 
body workout te kunnen leveren waar je versteld 
van zult staan. Verder onderscheidt deze roe-
itrainer zich in eenvoud en duurzaamheid.

www.fluidrower.eu


