
Het gevoel dat u binnen
op echt water roeit

EEN FANTASTISCHE ÉN BETAAL-
BARE ROEITRAINER VOOR THUIS!

Waarom zou u trainen als eentonig willen 
ervaren, als u het ook leuk kunt maken? 
De keuze is eenvoudig!

Of u nu topfit bent of pas net met trainen start, 
u zult merken waarom roeien op de Pacific 
Challenge AR als één van de beste schok-
arme, intuïtieve en plezierige trainingen voor 
het hele lichaam wordt ervaren. Sluit uw ogen 
en u waant zich buiten op het water.

Ohja, en we bieden ook instelbare weerstand!

Practice perfect - Combineert plezier, 
passie en de ultieme trainingservaring



KENMERKEN en VOORDELEN

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

• Een verbeterd katrolsysteem geeft een veel grotere weerstand, spanning en 
terugloopactie - zonder dode punten.

• Toepassing van de Fluid Technology: water – een perfecte natuurlijke weer-
stand.

• Ergonomische handgreep: ontworpen om overbelasting op de armen, polsen 
en handen te voorkomen.

• Ingebouwde transportwielen. Neemt slechts een oppervlak van 53 x 51 cm in 
beslag.

• Super comfortabele zitting die zeer nauwkeurig over de lagers en rollers loopt.

• Rail uit geanodiseerd aluminium van de hoogste kwaliteit, voor soepelheid, 
kracht en duurzaamheid.

• Eenvoudige montage en praktisch onderhoudsvrij.

• De computer geeft het volgende weer: tijd, afstand, 500m-tussentijd, slagen per 
minuut, calorieën per uur, watt, intervaltraining en optionele hartslagregistratie.

• Duurzame riemaandrijving: soepel, schoon, rustig (geen bromgeluiden) en een 
duurzame constructie.

• Een stevige constructie voor fanatieke thuistraining.

• Een unieke voetondersteuning: op elke maat voeten aan te passen.

• De tank bestaat uit een onbuigzame policarbonaat romp met een roestvrij 
stalen rotor met drievoudig blad.

• Afmeting: 197 x 53 x 51 cm.

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

Onze PACIFIC CHALLENGE AR is door 
professionele roeiers ontworpen en geeft u een 
leven lang plezier op een niveau dat volledig 
aansluit op de wens van de recreatieve roei-
enthousiastelingen.
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