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HOMeTRAIneRs
Wellicht wilt u uw fitness verbeteren, afvallen, na een blessure weer op gang komen of 

u gewoon na het werk afreageren – de hometrainers van KETTLER bieden voor al uw 

eisen precies het juiste apparaat. Maar ook thuis voor een training binnen de eigen vier 

muren is de hometrainer onontbeerlijk - als topsporter of voor een workout in uw vrije 

tijd en onafhankelijk van de weersomstandigheden buiten.

eRGOMeTeRs
De ergometers van KETTLER zijn revolutionair en toonaangevend in de cardiotrai-

ning. Een bijzonder highlight is de integratie van KETTLER S-FIT bij veel modellen. 

Dankzij de innovatieve smartphone-besturing geniaal eenvoudig te bedienen en met 

de App perfect om de training te sturen en te documenteren. Zo kunt u zich op het 

essentiële concentreren, namelijk op uw weersonafhankelijke fitnesstraining. En het 

sportief-dynamische design van de ergometers doet uw hart toch al sneller kloppen!

BIKETRAINERS
Met de biketrainers van KETTLER wordt elke trainingseenheid een persoonlijke etap-

peoverwinning op weg naar topvorm! Laat geperfectioneerde techniek en innovatief 

design elkaar ontmoeten in uw woonkamer – voor een maximum aan trainingseffec-

tiviteit. Alle functies van het topmodel Racer S kunnen ook via Bluetooth kinderlijk 

eenvoudig via smartphone of tablet worden bestuurd. De toekomst heet KETTLER!

CROssTRAIneRs
Met de SKYLON-lijn van KETTLER traint u het hele lichaam – en voelt u zich bijna 

gewichtloos. De personal (cross-)trainer is daarbij niet alleen zeer effectief, maar ook 

ruimtebesparend: Dankzij het geniaal eenvoudige klapsysteem maakt hij zich na de 

workout heel dun. Zo biedt SKYLON de perfecte full-body-workout voor thuis!

ROeIAPPARATen
Wie geen meer voor zijn huisdeur heeft, geen boothuis in de tuin en ook geen zeven 

maatjes heeft om mee te roeien, kan toch zijn roeitraining uitvoeren. Met de roeiap-

paraten van KETTLER traint u wanneer, waar en net zo vaak als u wilt – natuurlijk hy-

permodern, effectief, zacht als zijde en ergonomisch optimaal. Het nieuwe topmodel 

COACH S biedt met originele roei-onderdelen een perfecte combinatie van roeiboot en 

high-performance-trainingsapparaat en zorgt door implementatie van de KETTLER 

S-FIT-APP voor extra motivatie. Daarmee kunt u binnenkort al aan de start verschij-

nen in Oxford of Cambridge!

LOOPBANDEN
Lopen is de absolute vetverbrander! De KETTLER-loopbanden brengen u al lopend 

op volle toeren – dankzij de krachtige en geluidsarme motoren, de efficiënte dem-

pingssystemen en de motorische hellingshoekverstelling. Bij de KETTLER TRACK-se-

rie staan een optimale verbetering van de cardio-fitness en vetverbranding centraal, 

perfect afgestemd op de “comfort“-loper. De nieuwe KETTLER RUN-serie voor am-

bitieuze lopers zorgt met de innovatieve smartphone-besturing en integratie van de 

KETTLER S-FIT-APP met uitdagende trainingsmodi voor een eenvoudige bediening en 

extra motivatie voor een intensieve training.

KRACHTSTATIONS
Of u nu beginner bent of bodybuilder - KETTLER heeft voor iedereen de juiste kracht-

centrale. Beginners verminderen door het geleide, biomechanisch correcte verloop 

van de bewegingen het gevaar van onjuiste belastingen, terwijl ervaren krachtspor-

ters de unieke verscheidenheid aan oefeningen en effectieve trainingsmogelijkheden 

van de KETTLER power stations waarderen.

INLEIDING
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TRAININGSBANKEN
Opdrukken, strekken of buigen – KETTLER biedt met PRIMUS, APOLLO en 

DELTA XL het perfecte team voor een krachttraining thuis. Sterke mannen 

gaan ook voor de halterbank ALPHA PRO en de in de breedte verstelbare 

haltersteun voor lange halters VECTOR niet door de knieën. Ook voor een 

vrije training met halters biedt KETTLER een omvangrijk assortiment aan 

krachtsportaccessoires op premiumniveau.

TAFELTENNIS
KETTLER tafeltennistafels zijn SIMPLY FIT. Want dankzij het nieuwe tafel-

onderstel met handig opklapmechanisme vervalt de tijdrovende montage. 

Tussen opstellen en de eerste service zijn er slechts enkele handgrepen 

nodig. 

FUNCTIONAL TRAINING HOME
KETTLER Functional Training is de nieuwe trend voor tussen je eigen vier 

muren! Of het nu is voor teamsport, fitness, een individuele sport of als aan-

vulling op de fitnessstudio – Functional Training biedt voor verschillende 

eisen altijd de passende oplossing.

ACCessOIRes
Of het nu om bewegingstraining, balansoefeningen, versterkings- en uit-

houdingsvermogentraining gaat of om doelgerichte spieropbouw – KET-

TLER heeft voor elke fitness-fan het passende trainingsaccessoire – een 

extra portie fun-factor door chic design en moderne kleuren wordt gratis 

meegeleverd.
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KETTLER S-FIT APP

De gezondheids- en fitness-community van KETTLER 
heet KETTFIT. Sinds het internetportaal in september 
2011 online ging, maken al veel liefhebbers van fitness 
gebruik van de unieke mogelijkheden om met gelijk-
gezinden in contact te komen. Centraal element van 
het portaal is de “Community”. Alle apparaten met het 
KETTFIT-logo hebben een interface om gegevens te 
verzenden. Dankzij de eenvoudige gebruikersinterface 
biedt KETTFIT een overzichtelijke trainingsdocumen-
tatie en -motivatie. Bovendien kunt u trainingsvideo's 
bekijken of online instructies en tips verzamelen van 
KETTFIT-trainers. 

www.Kettfit.com

“KETTLER WORLD TOURS 2.0” is een must voor alle 
ambitieuze sporters die veel op de race-ergometer, 
ergometer, crosstrainer of loopband trainen. Met deze 
software registreert u buiten tochten via uw smart-
phone of GPS-toestel en rijdt/loopt u deze later met 
uw KETTLER-fitnessapparaat na op 3D-kaarten. U 
kunt daarmee dus ook, wanneer het buiten sneeuwt, 
stormt of regent, binnen trainen en zo lijkt het net of 
u uw eigen trainingsrondje maakt. Daarnaast is er ook 
de online-modus, waarmee u via het internetportaal 
www.kettlerworldtours.de virtuele wedstrijden met 
andere gebruikers kunt plannen en organiseren. 

07926-900    229,00 €

De KETTLER S-FIT-APP biedt de optimale aanvulling 
op alle KETTLER S-Line apparaten en is geschikt als 
facettenrijke motivatie-ondersteuning. In combinatie 
met een Bluetooth-compatibele smartphone of tablet 
(Android/iOS) ontplooien de apparaten kinderlijk een-
voudig hun volledige potentieel: via Bluetooth met de 
KETTLER S-FIT-APP verbinden en u heeft direct de 
keuze uit verschillende uitdagende trainingsmodi: Zo 
kunnen in de FUN-modus hamburger, pizza en cola er 
virtueel worden afgetraind, terwijl in de CHALLENGE- 
modus realistische trainingsroutes met verschil-
lende terreinprofielen ter beschikking staan. In de  
EXPERT-modus worden alle trainingsrelevante gege-
vens zoals o.a. trap- , pols- en hartfrequentie gedetail-
leerd geregistreerd. Alle geleverde prestaties kunnen 
met de eigen KETTFIT-account niet alleen worden ge-
synchroniseerd, maar ook via Facebook met vrienden 
worden gedeeld - zo wordt de woonkamer thuis een 
trainingscentrum dat met een netwerk is verbonden.

DE KETTLER TRAININGSWERELDEN
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HEART RATE LIGHT

Groen licht voor een optimale training: bij alle ap-
paraten met dit logo bereikt u al fietsend heel ge-
makkelijk uw ideale figuur en zult u zich heerlijk fit 
voelen. De polsslagindicator laat namelijk net als bij 
een verkeerslicht door middel van drie verschillende 

kleuren de ideale manier zien voor de juiste belas-
tingsintensiteit. Display met blauw backlight betekent: 
trainingspolsslag is nog niet bereikt, rood betekent: 
trainingspolsslag te hoog en groen betekent: optimale 
trainingspolsslag. En de ponden vliegen er bijna van-
zelf af!

IPn TesT

Fitnessapparaten van KETTLER met IPN-functie zijn 
uitgerust met een speciaal testprogramma om uw 
persoonlijk prestatievermogen te beoordelen. Dat 
functioneert als volgt: het apparaat registreert tijdens 
het testverloop uw hartfrequentiegegevens, analy-
seert deze automatisch nadat de test is uitgevoerd en 
bepaalt uw persoonlijke hartfrequentiezones. Deze 
vormen een belangrijke basis voor een individuele, 
hartfrequentiegeregelde training. Voordelen: u traint 
precies binnen uw individueel bepaalde hartfrequen-
tiezones en krijgt voorstellen voor individuele trai-
ningsprogramma's. Met uw persoonlijke prestatietest 
traint u dus effectiever en bereikt u sneller uw per-
soonlijke doelen, zoals bijvoorbeeld gewichtsverlies of 
een betere conditie. 

AANDRIJFTECHNIEKEN

KETTLER maakt bij fitnessapparaten gebruik van drie 
aandrijftechnieken: bij het aandrijfsysteem M (manu-
ele sturing) remmen permanente magneten de vlieg-
wielmassa van het apparaat. Het systeem wordt inge-
steld met behulp van een draaiknop op het apparaat. 
Bij het aandrijfsysteem P (programmagestuurd) wordt 
de vliegwielmassa eveneens geremd door permanen-
te magneten. In tegenstelling tot de M-aandrijving 
worden de magneten ingesteld door middel van een 
motor die via het display wordt aangestuurd. Voordeel: 
het remsysteem communiceert met het display. Bij het 
aandrijfsysteem E (elektromagnetische sturing) – dé 
benchmark voor professionele sporters en therapeu-
tische toepassingen – remt een intelligent geregelde 
elektromagneet de vliegwielmassa. Deze technologie 
maakt een nauwkeurige prestatiedosering mogelijk in 
stappen van 5 watt.
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EENVOUDIGE NAVIGATIE

Onze fitness-navigator helpt u bij het zoeken naar uw persoonlijke fitmaker. Wilt u bijvoorbeeld doelgericht en effectief afvallen of wenst u uw uithoudingsvermogen op een de 
rug ontlastende wijze te verbeteren? Deze en nog vele andere factoren worden dan aan de vooral voor u geschikte groepen van fitnessapparaten toegewezen.
Nog nauwkeuriger zoeken kunt u onder www.kettler.net. Met de KETTLER apparaatzoeker is het maar een paar klikken naar de passende fitmaker.

BIKETRAINERS

HOMeTRAIneRs

CROssTRAIneRs

ROeIAPPARAAT

KRACHTSTATIONS

eRGOMeTeRs

LOOPBANDEN

DE KETTLER TRAININGSWERELDEN

Cardiovasculair systeem Cardio Vetverbranding Spieropbouw Krachtuithoudings-
vermogen
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S-LINE BLIJFT GROEIEN!

KETTLER S-FIT – FITNESS SMART & SIMPLE.

KETTLER wijzigt de succesvolle S-FIT-technologie en breidt deze uit. Met het revolutionaire concept kunnen S-FIT trainingsapparaten via een netwerk worden verbonden met 
de KETTFIT-Community. Voor verschillende eisen kunnen crosstrainers, ergometers, roeiapparaten of loopbanden met de gratis S-FIT APP heel gemakkelijk via smartphone 
of tablet worden verbonden en met individuele trainingsschema's optimaal worden gebruikt. Zo ontplooien de apparaten uit de KETTLER S-LINE pas hun volledige potentieel! 
Eenvoudige verbinding via Bluetooth en de modi FUN, CHALLENGE en EXPERT staan direct voor de verschillende trainingsdoelen ter beschikking. Trainingssuccessen 
plannen, beheren of online in het social web met vrienden delen - zo wordt de woonkamer thuis een trainingscentrum dat met een netwerk is verbonden!

De gratis App voor Android en iOS is te vinden bij Google Play en in de App Store, evenals op http://www.kettfit.com/downloads.html

EXPERT
De EXPERT-modus levert een gedetailleerde 
notering van alle relevante trainingsgegevens.  
Zo hebben competitiesporters hun trap-, 
hartfrequentie, wattvermogen, het afgelegde 
traject of de exacte snelheid altijd in het oog 
en kunnen ze de ingestelde programma's 
nog professioneler afwerken. De online-
trainingscommunity KETTFIT voert dan de 
evaluatie uit.

CHALLENGE 
In de CHALLENGE-modus staan realistische 
trainingsroutes met verschillende terreinprofielen 
ter beschikking. Met behulp van de ghost-functie 
kunnen sporters met ambitie zichzelf in drie 
verschillende moeilijkheidsgraden op virtuele 
trajecten meten en beleven ze op die manier een 
echte wedstrijdatmosfeer thuis in de woonkamer. 

FUN
In de FUN-modus worden hamburger, pizza en 
cola bij de kraag gevat. Vooral fitnessgeoriën-
teerde sporters die binnen een korte tijd een 
effectieve workout willen beleven, hebben in deze 
modus de mogelijkheid aan de hand van verschil-
lende levensmiddelen calorieën weg te trainen. 
Het plezier bij de training staat daarbij duidelijk 
op de voorgrond. De geleverde prestaties kunnen 
niet alleen met de eigen KETTFIT-account 
worden gesynchroniseerd, ze kunnen ook via 
Facebook met vrienden worden gedeeld.

de APP‘s

Apple, het Apple-logo en iPad zijn in de VS en in andere landen geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. App Store is een dienstverleningsmerk van Apple Inc.
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Download de gratis KETTLER S-FIT APP bij Google Play of in de Apple Store.

Apple, het Apple-logo en iPad zijn in de VS en in andere landen 
geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. 
App Store is een dienstverleningsmerk van Apple Inc.

                      Cockpit
Opstappen - inschakelen - en daar gaan we!
Vertrouw helemaal op uw intuïtie. Want dankzij het moderne glazen display met 
innovatief touchscreen is het bedienen van de S-FIT generatie volkomen intuïtief 
en geniaal eenvoudig. Het uitvoerig bestuderen van gebruiksaanwijzingen behoort, 
net zoals het moeizame programmeren van de trainingscomputer, tot het verleden.

S-LINE

NIEUW COACH s    07975-170    1.699,00 €

Met de nieuwe KETTLER COACH S krijgt de serie S-line een nieuw familielid.  
Een originele houten roeizitting en houten handgreep van de scheepswerf Empacher 
vormen hierbij een perfecte combinatie van roeiboot en high-performance 
trainingsapparaat. Bij roeien worden nagenoeg alle spiergroepen gebruikt en er 
worden meer dan gemiddeld veel calorieën verbrand. Zodoende wordt deze sport 
ook hier steeds populairder. Met het indoor-roeiapparaat peddelt men niet tegen de 
stroom in, maar lekker comfortabel door de woonkamer. 
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inside inside

NIEUW RACeR s   07988-756     2.319,00 €

Met de nieuwe Racer S verandert uw woonkamer in een wielerbaan! Dankzij S-FIT 
kunnen alle functies ook via smartphone en/of tablet (iOS of Android) worden 
bestuurd. Bovendien kunt u zich verbinden met de fitness-community KETTFIT.  
Met de geïntegreerde “WORLD TOURS 2.0”-software kunt u virtuele trajecten 
afleggen, deelnemen aan online-wedstrijden en uw training documenteren. 

NIEUW TOUR S    07988-758     1.989,00 €

Biketraining ook in de winter? Geen probleem, want met de nieuwe TOUR S van 
KETTLER krijg je echt zin om in de woonkamer een flinke tour te maken.  
Daarvoor zorgen vooral de krachtige aandrijving en de op racefietsen geïnspireerde 
elektronische schakeling. Prestatiegerichte sporters hebben op elk moment een goed 
overzicht over alle trainingsrelevante gegevens zoals trap-, pols- en hartfrequentie 
evenals een weergave van de afstand en snelheid. De implementatie van de KETTLER 
World Tours 2.0-software biedt bovendien traject- en wedstrijdsimulaties en kan 
comfortabel worden bediend via de glazen cockpit met touchfunctie en de smartphone. 
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inside inside

S-LINE

eRGO s     07682-755    1.699,00 € 

De innovatieve S-FIT-smartphonebesturing in onze top-ergometer maakt de 
cardiotraining geniaal eenvoudig en tot een nieuwe belevenis. Met de KETTLER 
software “WORLD TOURS 2.0” kunt u thuis virtuele trainingsafstanden afleggen. 
Multipositiestuur en zadel zijn heel comfortabel. De geïntegreerde gasdrukveer 
zorgt voor comfort bij het verstellen zoals bij een bureaustoel.

NIEUW RECUMBENT S    07688-750    1.929,00 € 

De nieuwe KETTLER RECUMBENT S combineert zitcomfort met een uitstekend 
trainingsentertainment. De ergonomisch gevormde zitting kan gemakkelijk 
individueel in hoogte en schuinte worden aangepast en zorgt voor een comfortabele 
positie tijdens de thuistraining. Een perfecte regeling van de training is mogelijk 
via de glazen cockpit met touchfunctie en de smartphonebediening, andere 
mogelijkheden bieden de implementatie van de KETTLER S-FIT-APP en de  
KETTLER World Tours 2.0-trainingssoftware.
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ready ready

UNIX S    07670-750    1.879,00 €

Het topmodel van de compacte Unix-crosstrainer-serie luistert naar de Smartphone! 
Verbind heel eenvoudig uw iOS- of Android mobiele telefoon per Bluetooth met 
de crosstrainer en u kunt in een handomdraai alle functies instellen. Een andere 
bijzonderheid is de EXT-techniek (Extended Motion) voor een training waarbij de 
gewrichten in hoge mate worden ontzien.

SKYLON S    07655-700    2.229,00 €   

De Skylon S is technisch de modernste full-body-workout die we ooit konden 
aanbieden. Met het high-end-apparaat zijn vrouw of man ook virtueel op het hoogste 
trainingsniveau – de revolutionaire S-FIT-Smartphonesturing maakt dat mogelijk. 
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GOLF P    07663-100    599,00 €

Met de extra stevige hometrainer kunt 
u altijd lekker thuis aan de slag: op de in 
hoek verstelbare cockpit met display 
met backlight ziet u namelijk continu 
acht functies en uw optimale doelzone – 
zodat u zich volledig op de training kunt 
concentreren. De computer neemt de 
weerstandsverstelling voor zijn rekening.

GOLF P ECO  07663-660    689,00 €   

De duurzame: met elke omwenteling 
van de pedalen genereert u bij onze 
Eco-hometrainer zelf de energie voor 
het display en de motorische rem. 
Waren alle fitnessapparaten maar zo 
groen … 

GOLF M    07661-600    469,00 €

Onze bestseller is net als zijn naamge-
noot op vier wielen dé klassieker onder 
de hometrainers. Met extra groot LCD 
display, permanente weergave van tien 
functies, geïntegreerde polsslagontvan-
ger en nog veel meer, is dit de meest 
verkochte hometrainer in Europa.

POLO M    07664-000  379,00 €

Elegant & compact: deze slanke 
hometrainer slaat ook in de woonkamer 
een prima figuur en past in elke hoek. 
Dankzij de trainingscomputer met 
doelzonetraining draait u uw rondjes 
altijd met uw individueel optimale 
belasting.

HOMeTRAIneRs
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GIRO R    07629-000    719,00 €

Betrouwbaar, gemakkelijk, comfortabel: 
met de Giro R wordt u door pedaalom-
wentelingen fit – en ontziet u daarbij uw 
rug optimaal! Met de lage instap en de 
goede zitpositie komen ook fitnessbe-
ginners en -herbeginners volledig aan 
hun trekken. 

GIRO P    07631-000    419,00 € 

Fitness in een handomdraai! Bij deze 
compacte hometrainer stelt u alle acht 
programma's bliksemsnel in met de 
“Push ‘n‘ Turn”-knop. En de computer 
neemt de weerstandsverstelling voor 
zijn rekening. Zo kunt u zich volledig op 
de training concentreren.

GIRO M    07630-000    319,00 €

Gezondheid is ons kostbaarste bezit. 
Die te behouden of te verbeteren is 
helemaal niet duur! Ons instapmo-
del heeft veel functies die zijn grote 
broers en zussen ook hebben - bijv. de 
trainingscomputer met herstelpolsslag-
meting en conditiecijfer – gewoon een 
echte KETTLER voor een kleine prijs!

GOLF R    07688-600   1.039,00 €

De Golf voor wie zijn/haar rug wil 
of moet ontlasten. De Golf R heeft 
dezelfde acht functies als de Golf P en 
bovendien een ergonomische zitting 
met in een hoek verstelbare, hoge 
rugleuning en textielbekleding. U heeft 
uiteindelijk maar één rug!
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readyreadyready

eRGOMeTeRs

e1    07682-050    569,00 €

Het voordeligste instapmodel voor 
fitnessbeginners en -herbeginners: 
de trainingscomputer kan dankzij 
de “Push’n’Turn”-keuzeknop zeer 
eenvoudig worden bediend. Hij biedt 
alleen de functies die u ook echt nodig 
heeft en bezit een ergometerfunctie 
voor een nauwkeurige en 
reproduceerbare belasting in watt. 

e3    07682-150    719,00 € 

Net als zijn kleine broer, de E1, biedt de 
E3 de drie belangrijkste programma's 
om snel fit te worden, maar heeft nog 
meer krachtreserves. U kunt bovendien 
via WORLD TOURS virtueel thuis uw 
rondje fietsen en uw trainingssucces 
met KETTFIT via de computer 
analyseren.

E5    07682-600    869,00 € 

Met de E5 wordt het hele gezin fit 
dankzij het 4-personengeheugen!  
De trainingscomputer met backlight 
bezit o.a. de functie HeART 
RATE LIGHT‘S voor een optische 
belastingscontrole. Net als de 
professionals kunt u uw persoonlijk 
fitnessniveau laten bepalen door de 
IPN-fitnesstest.

e7    07682-860    1.099,00 €

Met extra krachtreserve: Onze 
fitnessprofessional met 48 trainings-
programma's heeft een heel krachtige 
aandrijving voor een nog rustiger 
loop en ronde tred. Behalve HeART 
RATE LIGHT en IPN-test heeft de E7 
een computeraansluiting – voor een 
professionele trainingsanalyse op het 
beeldscherm.
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inside insideready

Accessoires:
 VLOERMAT    
07929-200 140 x 80 cm 39,95 €
07929-400 220 x 110 cm 79,95 €
Rubbermat om de vloer te beschermen  
en om het geluid te dempen  
tijdens het gebruik van  
trainingsapparaten.

Re7    07688-160   1.599,00 €

Het gezellige broertje van de E7.  
De verstelbare rugleuning, de ademen-
de bekleding evenals de eenvoudige en 
lichtlopende stoelinstelling maken de 
RE7 tot de eerste keus voor iedereen 
die een bijzonder comfort waardeert. 
Maar hij is niet alleen comfortabel: 
dankzij de krachtige aandrijving zorgt 
hij ervoor dat u ook echt gaat zweten.

AXIOM    07690-660    1.449,00 €

deze ergometer is de perfecte trai-
ningspartner voor thuis. Op het display 
met backlight helpen “HeartRateLight” 
en profielbelastinggrafiek erbij, dat u 
noch te krachtig noch te zwak op de pe-
dalen trapt. Vier personen kunnen hun 
persoonlijke instellingen opslaan en per 
USB-interface op de pc analyseren. 

NIEUW TOUR 9  07988-722
1.629,00 €
Hometraining 2.0: Met het nieuwe 
overzichtelijke display heeft u altijd 
een overzicht over de belangrijkste 
trainings gegevens, ook bij een pols-
slaggestuurde training. Het spor-
tief-stabiele frame zorgt samen met 
het comfortabele zadel en het nieuw 
ontwikkelde stuur met ergonomische 
handvatten voor een aangename zitpo-
sitie en echt trekking-gevoel.

NIEUW RACER 9  07988-721 
1.949,00 €
De elektronische schakeling en de krach-
tige aandrijving met 1.000 watt vermogen 
van de KETTLER RACER 9 bieden echt 
racefiets-feeling - ontworpen voor am-
bitieuze wielrenners die de training met 
fietseenheden verder willen aanvullen. 
Bovendien wordt de wielrenner door de 
nieuw ontwikkelde cockpit voorzien van 
alle wielersportspecifieke gegevens, de 
versnellingsweergave en pulsholdfuncties. 
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BIKETRAINERS

RACeR 3    07639-600    799,00 €

Lekker helemaal uit je dak gaan met een goed 
geweten. Wie de pedalen van de Racer 3 laat 
bewegen, produceert zelf de stroom die nodig is voor 
remsysteem en display. Dankzij 32 weerstandsniveaus 
kan de Racer 3 zeer nauwkeurig gedoseerd worden 
ingesteld. Zo vindt iedereen de juiste versnelling. 

RACeR 7    07938-150    1.399,00 €

Bij het zien van de Racer 7 bestaat er geen twijfel:  
de training wordt sportief en inspannend. Dat is geen 
wonder, want het chassis en het schijfvliegwiel zijn af-
komstig van de Racer S. Voor de juiste weerstand zorgt 
een motorische magneetrem met 16 versnellingen. 

RACeR 1    07639-700    649,00 €

Het instapmodel in de wereld van de biketrainers.  
Wie graag sportief fietst, komt met de Racer 1 aan zijn 
trekken. Met zijn 18 kg zware vliegwiel en de met vilt 
beklede blokrem is de Racer 1 allang niet meer alleen 
geschikt voor de basistraining.
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sPeed 3    07639-100    789,00 €

De wielerwedstrijd thuis beleven: dankzij de starre 
naaf, riemaandrijving en met vilt beklede blokrem 
biedt de Speed 3 een rijbelevenis alsof men zich in een 
studio bevindt. Door de ruime verstelmogelijkheden 
kan elke wielrenner in een ergonomisch optimale 
zitpositie trainen.

SPEED 5    07639-200    889,00 €

Studiokwaliteit voor de ambitieuze wielrenner. De 
Speed 5 laat het hart van de sporter die op prestatie 
traint sneller slaan. De extra stevige constructie, de 
SPD-klikpedalen en de extra krachtige aandrijving met 
een vliegwielmassa van 18 kg maken het mogelijk om 
binnen elke hartfrequentie te trainen. Geen wonder dat 
de Speed 5 dankzij S-klasse certificering de status van 
een volwaardige studiobike heeft.

NIEUW TOUR 7    07988-730     1.089,00 €

De biketrainer voor trekkingbikerijders:  
De KETTLER TOUR 7 is met het speciaal gevormde 
sportief-stabiele frame en de hoogwaardige 
onderdelen zoals zadel, pedalen en het nieuwe Ergo-
stuur perfect voor de vereisten van trekkingbikerijders 
en een sportieve training ontworpen. Voor een 
optimaal uitgebalanceerde training in verschillende 
polsslagbereiken zorgt de programmagestuurde 
hometrainer met acht verschillende modi.



18 

ready

Skylon 1, 3 en 5 
kunnen eenvoudig 
en ruimtebesparend 
worden samengeklapt.

In de hoogte verstelbare 
cockpit bij Skylon 3 en 5.

CROssTRAIneRs

SKYLON 1    07643-600    929,00 €    

Het instapmodel van de nieuwe Skylon-crosstrainers 
doet uw hart al sneller slaan! De “Push’n’Turn”-
computer beschikt over acht programma's en 
een display met backlight. Dankzij een elliptisch 
bewegingsverloop worden uw gewrichten tijdens de 
cardiotraining voortaan nog meer ontzien.  
De magneetrem is motorisch verstelbaar.

SKYLON 3    07654-650    1.389,00 €    

Deze nieuwe crosstrainer heeft in vergelijking met 
de Skylon 1 nog meer vliegwielmassa voor een zeer 
gelijkmatige ronde loop en geeft met zijn HeART 
RATE LIGHT-polsslagverkeerslicht groen licht voor 
een optimaal trainingssucces. De trainingscomputer 
beschikt over een display met backlight en acht 
trainingsprogramma's.

SKYLON 5    07655-350    1.739,00 €    

Met de Skylon 5 traint het hele gezin! En na de workout 
laadt u de trainingsgegevens via een USB-interface 
op de pc en analyseert u samen via KETTFIT uw 
prestatiegegevens. Want na de training is vóór de 
training! De computer beschikt over acht programma's 
en maakt een polsslaggestuurde training mogelijk. 
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ready

EXT-TECHNIEK

De crosstrainers Unix PX en 
Unix EX zijn uitgerust met ons 
EXT-meergewrichtsmechanisme. 
Hierbij zorgt een vergrote 
bewegingsradius voor een 
langere en vlakkere stap, en u 
traint met een loopbeweging die 
veel natuurlijker is. 

Voor de apparaten Skylon 5, 
Unix EX en Unix E

(PX versie)

UNIX P    07652-000    949,00 €    

Met deze crosstrainer gaat u continu bergop! Op het 
schuin verstelbare display met backlight controleert u 
tijdens de training altijd acht functies inclusief polsslag 
en energieverbruik. Voordeel van het P-apparaat: zijn 
magneetrem is motorisch gestuurd.

UNIX PX    07652-500    1.329,00 €    
Uitrusting als hierboven, maar met extra EXT-
techniek en HEART RATE LIGHT.

UNIX M    07650-100    799,00 €    

Op het extra grote LCD display van deze crosstrainer 
heeft u op elk moment een overzicht van tien functies, 
inclusief een trapfrequentiegrafiek. En met de 
geïntegreerde polsslagontvanger met doelzonetraining 
bereikt u tijdens de cardiotraining uw topvorm. 

UNIX E    07670-160    1.159,00 €    

Acht programma´s, HEART RATE LIGHT en pc-interface: 
deze zeer compacte crosstrainer biedt alle functies 
die de training nog effectiever maken. En wie virtueel 
over een berg wil rennen, schaft gewoon de software 
“KETTLER WORLD TOURS 2.0” aan.

UNIX EX    07670-760    1.699,00 €    
Uitrusting als hierboven, maar met extra 
EXT-techniek en grotere verscheidenheid van 
programma´s.
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CROssTRAIneRs

RIVO M    07643-000    469,00 €   
Fitness voor iedereen! Deze crosstrainer maakt het 
kinderlijk eenvoudig om met trainen te beginnen 
dankzij de handmatige weerstandsverstelling. 
Het display met backlight toont daarbij altijd de 
belangrijkste informatie.

RIVO P    07644-000    669,00 €    
Stap voor stap fit worden: op de trainingscomputer 
met blauw backlight kunt u met Push'n’Turn 
in een handomdraai gebruik maken van alle 
acht programma´s. En de elektronische 
weerstandsverstelling met magneetrem maakt uw 
training nog comfortabeler.

VITO M    07658-000    629,00 € 
De VITO M informeert u met een procentaanduiding en 
met optische en akoestische waarschuwingssignalen, 
zodra u uw doelgebied naar boven toe overschrijdt.  
Zijn magneetrem met tien weerstandsniveaus is 
manueel verstelbaar.
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COACH e    07975-160    1.119,00 €   
Dit roeiapparaat met 12 programma's en elektronische aandrijftechniek maakt een 
polsslag- en wattgestuurde training mogelijk voor optimale trainingsresultaten – 
ook wanneer u geen water voor de deur heeft! Behalve de roeitraining kunt u met de 
COACH E ook fitnesskabeltrekoefeningen doen. Incl. borstgordel.

STROKER    07982-500     589,00 €
Met veel trekkracht naar het droomgewicht. Met dit moderne roeiapparaat voor 
de woonkamer is afvallen dubbel zo plezierig. De zes functies worden op het 
overzichtelijke LCD display getoond. En na het roeien maakt de STROKER zich 
dankzij zijn opklapbare geleidingsrail heel klein. Incl. borstgordel.

COACH M    07974-100    779,00 €   
Met dit roeiapparaat met trekkabel maakt u van uw 
woonkamer een privéroeiwedstrijdbaan. Het kleine 
broertje van de COACH E heeft een M-aandrijftechniek 
met 10 niveaus zonder watt-aanduiding en 
programma´s, maar biedt wel een polsslag- en 
herstelpolsslagmeting. Incl. borstgordel.

KADETT    07977-900     479,00 €
Dit klassieke roeiapparaat zorgt met zijn 
outriggertechniek voor een roeigevoel bijna zoals op 
het water. Bovendien is de trainingscomputer met 
permanente weergave van 5 functies heel eenvoudig te 
bedienen. En met hem wordt u alleen nat vanbinnen!

FAVORIT    07978-900     369,00 €
Roeiarmen uitzwenken, op de ergonomische rolzitting 
plaatsnemen, de voeten in de verstelbare voetsteunen 
plaatsen en daar gaan we dan! De trainingscomputer 
toont altijd de vijf functies en verraadt u tot slot uw 
persoonlijke conditiecijfer. 

ROeIAPPARATen
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ready

NIEUW RUN 1    07888-500    1.099,00 €    

Het juiste apparaat voor elke eis is de KETTLER RUN 1. Sportief eenvoudig design, 
snelle en gemakkelijke bediening en plaatsbesparend opklapbaar – daarmee is de 
loopband de ideale aanvulling voor de training en de optimale oplossing voor de 
winter. De krachtige motor met 2,0 pk continuvermogen en snelheden tot 16 km/h 
maakt intensieve trainingseenheden mogelijk. Een bijkomend highlight is het 
functionele bedieningspaneel met verschillende modi voor elk looptype, dat ook 
met de smartphone bestuurbaar is. De implementatie van de KETTLER S-FIT-APP 
met uitdagende trainingsmodi zorgt voor extra motivatie.

NIEUW RUN 7    07883-600    2.099,00 €    

De KETTLER RUN 7 biedt alles voor de ambitieuze loper en een regelmatige en 
intensieve training thuis. De smartphonebediening zorgt voor perfecte trainings-
sturing met verschillende modi voor elk looptype. Ook met het hoogwaardige 
touchscreen kan de loopband snel en rechtstreeks worden bediend. Bijkomende 
Quick-Keys aan de handgrepen maken een nog gemakkelijkere aanpassing van 
snelheid en hellingshoek mogelijk. Voldoende power voor intensieve trainingen 
levert de krachtige motor met 2,75 pk continuvermogen die snelheden tot 20 km/h 
mogelijk maakt. De implementatie van de KETTLER S-FIT-APP met uitdagende 
trainingsmodi zorgt voor extra motivatie.

Alle loopbanden kunnen 
ruimtebesparend worden 
opgeklapt.

LOOPBANDEN

Tablet-pc niet inbegrepen.
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ready

NIEUW KETTLER TRACK 3   07881-500    1.299,00 €  

Voor de "comfort"-loper die zich richt op optimale verbetering van de cardiofitness 
en vetverbranding biedt de KETTLER TRACK 3 acht perfect afgestemde trainings-
programma's inclusief polsslaggestuurde training, programmeermogelijkheden 
en geïntegreerde polsslagontvanger. Het EASY ROLLER-systeem maakt een licht 
en soepel bewegen van KETTLER TRACK 3 mogelijk. Bovendien zorgt de Shock 
Absorber voor een effectieve demping bij het lopen. 

NIEUW RUN 11    07886-500    2.599,00 €    

De perfecte trainingmotivator is de nieuwe KETTLER RUN 11. Met de smartphone-
bediening heeft men via App toegang tot een groot aantal trainingsmodi voor elk 
looptype. Een bijkomend pluspunt is de mogelijkheid om de KETTLER World Tours 
2.0-trainingssoftware voor virtuele trajecten, wedstrijdsimulaties en trainings-
documentatie te implementeren. De nodige power levert de krachtige motor met 
3,0 pk continuvermogen voor snelheden tot 20 km/h. Voor een comfortabele en 
handige bediening ook zonder smartphone zorgen het hoogwaardige touchscreen 
en de Quick-Keys op de handgrepen voor snelheid en hellingshoek. De implemen-
tatie van de KETTLER S-FIT-APP met uitdagende trainingsmodi zorgt voor extra 
motivatie.

Tablet-pc niet inbegrepen.
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ready ready

NIEUW KETTLER TRACK 5   07885-400    1.899,00 €

Behalve het EASY ROLLER-systeem en de Shock Absorber de mogelijkheid om 
de KETTLER World Tours 2.0 software te integreren een echt pluspunt. Virtuele 
trajecten rijden, onlinewedstrijden houden en de training documenteren, dat 
kan allemaal met deze software. Bovendien bieden 16 perfect afgestemde 
trainingsprogramma's, inclusief polsslaggestuurde training, personengeheugen, 
programmeermogelijkheden en geïntegreerde polsslagontvanger een groot aantal 
uitdagingen. 

NIEUW KETTLER TRACK 9   07885-650    2.399,00 €  

38 perfect afgestemde trainingsprogramma's, inclusief polsslaggestuurde 
training, 4-personengeheugen, programmeermogelijkheden en geïntegreerde 
polsslagontvanger zijn slechts enkele van de vele mogelijkheden van de KETTLER 
TRACK 9. Behalve de mogelijkheid  om de KETTLER World Tours 2.0-software 
te implementeren, wordt de KETTLER TRACK 9 bovendien gekenmerkt door een 
gepatenteerd, slijtvast en gewrichtsontlastend magneetdempingssysteem en 
een smartphonebediening. Aangevuld wordt de KETTLER Track 9 door het EASY 
ROLLER-systeem en de Shock Absorber. De integratie van de KETTLER S-FIT-APP 
met uitdagende trainingsmodi zorgt voor extra motivatie.

LOOPBANDEN
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KRACHTSTATIONS

KINETIC F3    07715-600    1.299,00 €    

Latissimusoefeningen, bankdrukken of butterfly – 
krachtsporters zijn net zo enthousiast over de vele 
trainingsmogelijkheden als over het 3D FLEX MOTION-
systeem voor een zeer gevarieerde kabeltrektraining. 
En dat alles op een oppervlakte van slechts 1,5 
vierkante meter en bij een hoogte van 200 centimeter. 

KINETIC F5    07716-600    1.679,00 €    

Krachttraining op premiumniveau: het Kinetic  
F5-krachtstation biedt nog meer trainingsmogelijk-
heden dan zijn kleine broer, de Kinetic F3. Het 80 
kilogram zware gewichtenblok (16 x 5 kg) kan worden 
verzwaard tot 100 kilogram.

KINETIC F7    07717-600    2.199,00 €    

Het topmodel uit de Kinetic-serie lokt ambitieuze 
krachtsporters met een unieke verscheidenheid van 
oefeningen op een heel klein oppervlak. Behalve de 
trainingsmogelijkheden van ons "kleinere" Power Center 
heeft de Kinetic F7 een beenpress om de onderste 
ledematen effectief te trainen.
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KRACHTSTATIONS / TRAININGSBANKEN

MULTIGYM   07752-800
849,00 €

Met een gewichtenblok van 80 kg en 
16 niveaus biedt ons instapmodel, de 
“Multigym”, al een krachtige indruk van 
het geheel. Op een klein oppervlak biedt 
het de belangrijkste trainingsmogelijk-
heden voor beginnende beoefenaars 
van krachttraining, bijv. latissimusoefe-
ningen, bankdrukken of butterfly.

DELTA XL    07707-755
1.129,00 €    

De DELTA XL beschikt over een butter-
flystation met excentrische techniek en 
een station voor latissimusoefeningen. 
Nadat u tot besluit nog een aantal bank-
drukoefeningen heeft gedaan, klapt u 
dit krachtstation heel gemakkelijk om-
hoog. Halterstangen en -schijven zijn 
verkrijgbaar als accessoires. Inclusief 
curlpult. 

NIEUW HERK   07707-760
629,00 €

KETTLER HERK is de ideale powertower 
voor de thuissporter en biedt een groot 
aantal krachtoefeningen.  
De trainingsmogelijkheden omvatten 
optrekken, bankdrukken, kniebuigen, 
buiktraining, push-ups en dips. 
Het stabiele en ruimtebesparende 
trainingsstation bestaat uit een 
hoogwaardig KETTLER-staalprofiel. 

PRIMUS    07403-900
319,00 €

Veelzijdige trainingsbank met een in 
hoogte verstelbare haltersteun (lange 
halters en schijven zijn niet in de 
leveringsomvang begrepen) en een 
beenbuiger en beenstrekker. En na 
de training klapt u de Primus gewoon 
omhoog. 
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NIEUW ALPHA PRO   07708-110
369,00 €

De multifunctionele trainingsbank 
in een hoogwaardig staalprofiel 
overtuigt door stabiele en uitstekende 
kwaliteit. De trainingsmogelijkheden 
zijn gericht op trainen met lange en 
korte halters en beentraining. De 
ALPHA PRO biedt bovendien optimale 
uitbreidingsmogelijkheden door 
beencurl, curlpult en de haltersteun 
VECTOR. 

VeCTOR    07708-100
269,00 €

Deze haltersteun loop je niet zomaar 
omver! Hij is tenslotte ontworpen voor 
een gewichtsbelasting van maximaal 
150 kilogram. De veiligheidssteun kan 
meervoudig in de hoogte en zelfs in de 
breedte worden versteld. 

TeRGO    07820-550
129,95 €
Kleine trainingsbank met groots effect: 
u kunt uw rugspieren nauwelijks 
effectiever versterken dan met de 
“TERGO”. Hoogte en hellingshoek 
van de lendenkussens kunnen in 
verschillende standen worden versteld.

VARIO    07411-550
209,00 €

Bij de “VARIO”-trainingsbank is de naam 
tevens het programma! Hierop traint u 
namelijk drie spiergroepen ineens: buik- 
en rugspieren evenals met extra korte 
halters de spieren van de bovenarm. 
Dankzij een slim opklapmechanisme 
maakt de bank zich daarna heel klein.



28 

TRAININGSBANKEN

Opmerking: De halter- en schijvenstandaard wordt geleverd zonder halterschijven en -stangen.

LINEO 
07428-550     129,95 €   

Met deze trainingsbank kunnen 
buikspieren effectief worden getraind. 
Hellingshoek en beenkussens kunnen 
in verschillende standen worden 
versteld. De bank is in opgeklapte 
toestand bijna onzichtbaar.

TORsO 
07410-550    199,00 €   

Deze stevige trainingsbank biedt de 
ideale ondersteuning om de buikspieren 
en het bovenlichaam met korte halters 
te trainen. Beide kussens kunnen 
gemakkelijk worden versteld. 

APOLLO 
07426-700    339,00 €   

Bij dit zwaartekrachtapparaat zorgt 
de 'op de kop'-houding ervoor dat 
de rugspieren ontspannen en de 
tussenwervelschijven ontlast worden. 

OPBERGREK VOOR GREPEN 
07497-200    229,00 €

De handige opruimer in de krachtsport-
ruimte. Biedt ruimte voor tricepsstang, 
curlstang, triangelvormige greep, 
multigreep, greep en tricepskoord. 
(7-delige set).

HALTER- EN 
sCHIJVensTAndAARd    
07499-300    229,00 € 

Die gaat niet zo snel door de knieën! 
Onze superstevige gewichtenstandaard 
kan namelijk tot wel 500 kilogram 
aan lange en korte halters en 
gewichtsschijven houden.
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TAFELTENNIS

Download onze tafeltennisfolder met het complete programma.

OUTDOOR BATJES-SET 
07091-100

De set bestaat uit 2 weerbestendige 
outdoor TT-batjes en 3 kunststof 
trainingsballen (Ø 40 mm). De batjes zijn 
gemaakt van weerbestendig 2K-high 
performance kunststof.

sPIn IndOOR 11 
07140-650    

De nieuwe ster aan de tafeltennishemel! 
Deze bijzonder stabiele toernooitafel 
heeft twee compleet gemonteerde blad-
helften met stabiele onderconstructie 
van 50 mm vierkante buis en transport-
wielen aan beide bladhelften.

NIEUW SKETCH & PONG 
07178-800    

Met SKETCH & PONG brengt KETTLER de perfecte tafel voor jonge, creatieve 
vrijetijdstafeltennisers! Op het speciale speelvlak met schoolbordcoating kunnen 
boodschappen, scores, hits en andere zaken met krijt worden genoteerd en 
gemakkelijk weer worden verwijderd. Dit weerbestendig blad beschikt over 
een bijzonder stevig en duurzaam onderstel en wordt geleverd met batjesvak, 
ballenhouder, vast gemonteerd net en met rubber beklede dubbele wielen 
voor perfect outdoorplezier. Met het levendige design is het bovendien een echte 
blikvanger!
Het blad met internationale wedstrijdafmetingen kan ingeklapt worden en 
gemakkelijk en ruimtebesparend opgeborgen worden en wordt aangeboden met  
5 jaar garantie.

Tafeltennis-assortiment geldig tot 31-12-2014
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FUNCTIONAL TRAINING HOME

NIEUW FLOOR
07381-500    114,95 €

KETTLER FLOOR is ontwikkeld voor alle sporters die ook thuis willen genieten van 
de voordelen van een professionele sportvloer. De gewrichtsontlastende combinatie 
van verschillende elastomeren biedt de perfecte balans tussen elasticiteit en 
weerstandsvermogen en maakt een gezonde training mogelijk door een optimale 
demping. De speciale vloermarkeringen voor Functional Training zijn bedoeld 
als trainingshandleiding, om oefeningen tot in de finesses uit te voeren en de 
moeilijkheidsgraad individueel aan te passen. Met behulp van een speciale draagriem 
biedt KETTLER FLOOR bovendien een uitstekende mobiliteit en flexibiliteit en kan 
overal mee naartoe worden genomen. De sportvloer is geschikt voor alle set-varianten 
van KETTLER Functional Training.

NIEUW TEAMPLAYER
07381-200   149,95 €

De TEAMPLAYER-set is speciaal afgestemd op teamsport, om te voldoen aan 
speciale uitdagingen en vereisten. De elementaire teamsporttraining is bedoeld 
voor het versterken van pezen en gewrichten evenals voor het verbeteren van de 
actie- en handelingssnelheid. Met veelzijdige trainingsmogelijkheden verenigt 
de set alle vereisten die aan een goede teamspeler worden gesteld, zoals kracht, 
beweeglijkheid, behendigheid en coördinatie. Een specifieke training met posters en 
video's kan dankzij de digitale trainingsondersteuning en documentatie op basis van 
eigen wensen en interesses individueel worden samengesteld en geoptimaliseerd.
De TEAMPLAYER-set bestaat uit een latex lussenset, medicine bal, coördinatieladder 
en Air Pad.**

(Afb. vergelijkbaar)

**Indoor of outdoor – dankzij de trendy Messenger Bag kan de set mobiel en flexibel worden gebruikt.
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NIEUW BODY & SHAPE
07381-300   169,95 €

De BODY & SHAPE-set brengt uw lichaam in vorm! Fatburning, bodyshaping of 
training voor buik, benen en billen - met deze set zijn de mogelijkheden onbeperkt. 
Met de optimale mix van traditionele en splinternieuwe accessoires biedt de set alle 
mogelijkheden voor een veelzijdige en figuurbenadrukkende training. Dankzij de 
digitale trainingsondersteuning en documentatie kan een specifieke training met 
posters en video's worden samengesteld op basis van eigen wensen en interesses.
De BODY & SHAPE-set bestaat uit aerobic dumbbells, multi trainingsstaf, honolulu 
hoop en springtouw Speed.**

NIEUW ATHLETE
07381-400   229,00 €

Hoger, sneller, verder - met de Functional Training Home-set ATHLETE! Precies 
het juiste materiaal voor alle sporters die hun rompstabiliteit, atletiek en 
prestatievermogen willen verbeteren. Dankzij veelzijdige trainingsmogelijkheden 
en talrijke oefeningen biedt de ATHLETE-set de perfecte voorwaarden voor een 
individuele workout. Met motiverende trainingshandleidingen, op papier en op video, 
kan de atletiektraining op basis van eigen wensen, interesses en vereisten worden 
samengesteld en door de digitale trainingsondersteuning en documentatie worden 
geoptimaliseerd.
De ATHLETE-set bestaat uit Sling Trainer Pro, Foam Roller en Gymnastiekbal.**

(Afb. vergelijkbaar) (Afb. vergelijkbaar)

FUNCTIONAL TRAINING HOME leverbaar vanaf 2015
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AeROBIC sTeP
07361-200    159,95 €
De AEROBIC STEP biedt doordat hij in 
drie niveaus in hoogte verstelbaar is, 
ook voor gevorderden altijd weer nieuwe 
trainingsuitdagingen en mogelijkheden. 
De herziening van stabiliteit en gebruiks-
gemak zijn kenmerken van dit product. 
Het rubberen antislipoppervlak zorgt voor 
optimaal houvast, ook bij meer complexe 
oefeningen.
In 3 niveaus in hoogte verstelbaar: 15, 20 
en 25 cm
Max. gebruikersgewicht: 120 kg 
Afmetingen: 96 x 34,6 x 25 (max.) cm

AIR PAd
07351-400    21,95 €
de AIR PAd is bijzonder geschikt voor 
versterkings- en balance-eenheden. 
Door de training op een beweeglijke 
ondergrond krijgen de spieren nieuwe 
prikkels en worden er andere eisen aan 
gesteld, waarvan u de positieve effecten 
snel zult merken. Inclusief handpomp.
Diameter: 33 cm

FOAM ROLLER
07351-600    44,95 €
De KETTLER FOAM ROLLER kan zowel 
voor verschillende massage-oefeningen 
als voor een stabiliserende romptraining 
worden gebruikt. Door de bevestigings- 
en ondersteuningsspieren van het 
lichaam gericht te trainen, is de FOAM 
ROLLER ook voor yoga en pilates het 
perfecte accessoire.

PILATES RING
07351-540    21,95 €
de PILATES RING is een licht en 
effectief trainingsapparaat voor de 
hoofdspiergroepen van borst, armen, 
benen en rug. Door het samendrukken 
van de ring wordt tegen de weerstand 
ervan gewerkt. Anatomisch gevormde 
handvatten beveiligen de posities, om de 
ring ook tussen de benen of de armen 
te houden. 
Diameter: 38 cm

ACCessOIRes
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NIEUW MULTI TRAININGSSTAF
07361-600    69,95 €
Met de KETTLER Multi Trainingstaf 
worden functionele en dynamische 
oefeningen mogelijk gemaakt om de 
spieren te versterken en om beter 
te bewegen. Het 150 cm lange koord 
kan op verschillende manieren aan 
de staaf worden bevestigd en biedt 
trainingsmogelijkheden in verschillende 
richtingen. Zo wordt een groot aantal 
verschillende oefenvarianten voor een 
gevarieerde training mogelijk gemaakt. 
Het ingebouwde deuranker zorgt 
bovendien voor een nog gevarieerdere 
training.

NIEUW WEERSTANDKOORD
07361-700    19,95 €
Het KETTLER weerstandskoord vormt 
de perfecte accessoire om verschillende 
spiergroepen te vormen en te versterken. 
Of het nu gaat om versterking van de been-
spieren, verbetering van de beweeglijkheid 
in de heupen of voor een betere stabiliteit 
van lichaam en gewrichten – de KETTLER 
weerstandskoord is optimaal geschikt voor 
alle vereisten en kan met de twee koorden 
met een verschillende dikte al naargelang 
trainingsdoel en -intensiteit individueel 
worden aangepast. Voor een beter trai-
ningscomfort zorgen bovendien verstelbare 
beklede voetgewrichtsmanchetten.

NIEUW ZANDZAK
07371-900    79,95 €
Met de KETTLER zandzak wordt door de 
vrij beweeglijke zandzakken binnenin de 
buitentas een nog functionelere training 
mogelijk gemaakt. De vijf afzonderlijke 
binnenvakken maken daarbij een 
individuele vulling van het gewicht 
mogelijk tot een totale last van maximaal 
50 kg voor een gerichte training op basis 
van verschillende vereisten.

NIEUW SLING TRAINER PRO
07371-580    149,95 €
De Sling-training dient voor de stabili-
sering en versterking van het lichaam. 
Trainingsintensiteit en moeilijkheids-
graad kunnen door positieveranderingen 
van het eigen lichaam op elk moment 
individueel worden aangepast. Incl. 
deurverankering, plafond-/wandhouder, 
karabijnhaak en waarschuwingsbordje 
voor op de deur.

SLING TRAINER (zonder afb.)
07371-570    119,95 €

Download onze accessoiresfolder met het complete programma.
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HOMETRAINERS GOLF P ECO
07663-660

GOLF P
07663-100

GOLF R
07688-600

TR
A

IN
IN

G
S

C
O

M
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U
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R
  

Tijdmeting, trainingsafstand, totale afstand,  
snelheid, trapfrequentie • • •

Energieverbruik (remniveau-afhankelijk) (remniveau-afhankelijk) (remniveau-afhankelijk)

Polsslagmeting (POLAR-compatibel, 5 kHz,  
met insteekontvanger (accessoire)

handsensoren inclusief /  
oorclip en CARDIO-PULS-SET 

optioneel

handsensoren inclusief /  
oorclip en CARDIO-PULS-SET 

optioneel

oorclip inclusief /  
CARDIO-PULS-SET optioneel

Polsslagbovengrens
procentuele weergave en  

optisch en akoestisch  
waarschuwingssignaal

procentuele weergave 
en optisch en akoestisch 
waarschuwingssignaal

procentuele weergave 
en optisch en akoestisch 
waarschuwingssignaal

Gemiddelde waarden aan het einde van de training • • •

Herstelpolsslagmeting met conditiecijfer • • •

Programmeermogelijkheden • • •

Permanente weergave voor
8 functies (inclusief 

trapfrequentiediagram; automat. 
weergavewisseling instelbaar)

8 functies (inclusief 
trapfrequentiediagram; automat. 

weergavewisseling instelbaar)

8 functies (inclusief 
trapfrequentiediagram; 

weergavewisseling instelbaar)

Totaal aantal trainingsprogramma's 8 8 8

Doelzonetraining (FAT / FIT / MANUEEL) • • •

Polsslaggestuurde programma's 1 1 1

Vrij in te delen profielen 6 6 6

Handmatige belastingssturing • • •

Transpiratieresistent toetsenbord met folie • • •

TE
C

H
N
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N

G

Remsysteem magneet 
(motorgestuurd)

magneet 
(motorgestuurd)

magneet 
(motorgestuurd)

Aandrijfsysteem bandriem bandriem bandriem

Overbrengingsverhouding 1 : 8 1 : 8 1 : 8

Vliegwielsysteem 9 kg 9 kg 10 kg

Belastingregeling toerentalafhankelijk toerentalafhankelijk toerentalafhankelijk

Belastingbandbreedte 1-15 
(motorgestuurd)

1-15 
(motorgestuurd)

1-15 
(motorgestuurd)

Stroomvoorziening generator stroomaansluiting (230 V) stroomaansluiting (230 V)

DIN-EN klasse DIN EN 957-1/5, klasse HB DIN EN 957-1/5, klasse HB DIN EN 957-1/5, klasse HB

Afmetingen opgesteld L / B / H in cm (ca.) 110 / 53 / 135 110 / 53 / 135 171 / 56 / 123

Afstand pedaal beneden tot zadel min. / max.  
in cm (ca.) 73 - 100 73 - 100

Maximale gewichtsbelasting 150 kg 150 kg 150 kg

Snelverstelling van de zithoogte • •

Horizontale zittingverstelling • • •

Stuur in hoek verstelbaar in hoek verstelbaar greep

Lage instap • • •

Zelfoprichtende pedalen met riempjes • • •

Transportwielen / hoogtecompensatie • • •

Kleur zwart/rood lichtgrijs / zwart lichtgrijs / zwart

APPARATENOVERZICHT
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GOLF M
07661-600

POLO M
07664-000 

GIRO P
07631-000

GIRO M
07630-000

GIRO R
07629-000

• • • • •

(remniveau-afhankelijk) • (remniveau-afhankelijk) • (remniveau-afhankelijk)

handsensoren inclusief /  
oorclip en borstgordel  

optioneel

handsensoren inclusief / 
oorclip en CARDIO-PULS-SET 

optioneel

handsensoren inclusief / 
oorclip en CARDIO-PULS-SET 

optioneel

handsensoren inclusief / 
oorclip en CARDIO-PULS-SET 

optioneel

handsensoren inclusief / 
oorclip en CARDIO-PULS-SET 

optioneel

procentuele weergave 
en optisch en akoestisch 
waarschuwingssignaal

procentuele weergave 
en optisch en akoestisch 
waarschuwingssignaal

procentuele weergave 
en optisch en akoestisch 
waarschuwingssignaal

procentuele weergave 
en optisch en akoestisch 
waarschuwingssignaal

procentuele weergave 
en optisch en akoestisch 
waarschuwingssignaal

•

• • • • •

• • • • •

10 functies (inclusief 
trapfrequentiediagram) 8 functies

7 functies (inclusief 
trapfrequentiediagram; 

automat. weergavewisseling 
instelbaar)

7 functies

7 functies (inclusief 
trapfrequentiediagram; 

automat. weergavewisseling 
instelbaar)

8 8

• • • • •

1 1

6 6

• • • • •

• • push ‘n‘ turn • push ‘n‘ turn

magneet magneet magneet 
(motorgestuurd) magneet magneet 

(motorgestuurd)

bandriem bandriem bandriem bandriem bandriem

1 : 8 1 : 8 1 : 8 1 : 8 1 : 8

7 kg 6 kg 8 kg 6 kg 8 kg

toerentalafhankelijk toerentalafhankelijk toerentalafhankelijk toerentalafhankelijk toerentalafhankelijk

1-10 
(manueel)

1-10 
(manueel)

1-16 
(motorgestuurd)

1-8 
(manueel)

1-16 
(motorgestuurd)

batterijen batterijen stroomaansluiting (230 V) batterijen stroomaansluiting (230 V)

DIN EN 957-1/5, klasse HB DIN EN 957-1/5, klasse HB DIN EN 957-1/5, klasse HB DIN EN 957-1/5, klasse HB DIN EN 957-1/5, klasse HB

110 / 53 / 135 98 / 53 / 130 95 / 54 / 137 90 / 54 / 137 170 / 63 / 116

73 - 100 68 - 94

150 kg 130 kg 130 kg 110 kg 130 kg

• • • •

• • •

in hoek verstelbaar in hoek verstelbaar in hoek verstelbaar in hoek verstelbaar greep

• • •

• • • • •

• • • • •

lichtgrijs lichtgrijs lichtgrijs / zwart lichtgrijs / zwart lichtgrijs / zwart



36 

ERGOMETERS RECUMBENT S
07688-750

TOUR S
07988-758

ERGO S
07682-755

RACER 9
07988-721

TOUR 9
07988-722

TR
A

IN
IN

G
S

C
O

M
P

U
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Vermogen in watt, tijdmeting, trai-
ningsafstand, totale afstand, snelheid, 
trapfrequentie, energieverbruik

Vermogen in watt, 
tijdmeting, 

trapfrequentie
•

Vermogen in watt, 
tijdmeting, 

trapfrequentie
• •

Polsslagmeting • inclusief borstgordel inclusief borstgordel inclusief borstgordel inclusief borstgordel

POLAR-compatibele polsslag-
ontvanger (5 kHz) geïntegreerd • •

Polsslagbovengrens
%-weergave en 

optisch en akoestisch 
waarschuwingssignaal

Gemiddelde waarden aan het einde 
van de training via APP* via APP* via APP* • •

Herstelpolsslagmeting  
met conditiecijfer •

Programmeermogelijkheden • • • •

Display
capacitief glazen 
touchpanel, LED, 

smartphone

capacitief glazen 
touchpanel, LED, 

smartphone

capacitief glazen 
touchpanel, LED, 

smartphone

LCD
met backlight LCD

Grafische weergave via APP* via APP* via APP* procentschaal procentschaal

Totaal aantal trainingsprogramma's via APP* via APP* via APP* 4 8

Doelzonetraining  
(FAT / FIT / MANUEEL) •

Vrij in te delen wattprofielen via APP* via APP* via APP*

Polsslaggestuurde programma's 1 1 1 1 1

Individuele programma's oneindig via APP* oneindig via APP* oneindig via APP*

IPN-test geïntegreerd
Count-up/Count-down functie • • • •
Warm-up/Cool-down functie
BMI
Handmatige belastingssturing • • • • •

Toetsenbord capacitief glazen 
touchpanel

capacitief glazen 
touchpanel

capacitief glazen 
touchpanel

drukknoppen met rubber 
oppervlak

drukknoppen met rubber 
oppervlak

Personengeheugen oneindig via APP* oneindig via APP* oneindig via APP*

USB-laadbus voor Smartphone • • •

PC-interface Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth serieel

TE
C

H
N

IS
C

H
E

 G
E

G
E

VE
N

S
 E

N
 U

IT
R

U
S

TI
N

G

Remsysteem inductie inductie inductie inductie inductie

Aandrijving via bandriem • • • • •

Overbrengingsverhouding 1:7,7 1 : 8 1:7,7 1 : 8 1 : 8

Vliegwiel 10 kg 10 kg 10 kg 18 kg 10 kg

Vermogensregeling toerentalafhankelijk/
toerentalonafhankelijk

toerentalonafhankelijk / 
toerentalafhankelijk 

(omschakelbaar)
toerentalafhankelijk/

toerentalonafhankelijk 
toerentalafhankelijk/

toerentalonafhankelijk
toerentalafhankelijk/

toerentalonafhankelijk

Vermogenbandbreedte 25 - 400 watt
(in stappen van 5 watt)

25 - 400 watt
(in stappen van 5 watt)

25 - 400 watt
(in stappen van 5 watt)

25 - 1.000 watt  
(in stappen van 5 watt) 
toerentalonafhankelijk  

tot 600 watt

25 - 400 watt
(in stappen van 5 watt)

Stroomaansluiting (230 volt) • • • • •

DIN EN-klasse DIN EN 957-1/5, 
klasse SA

DIN EN 957-1/5, 
klasse SA

DIN EN 957-1/5, 
klasse SA

DIN EN 957-1/5, 
Klasse HB

DIN EN 957-1/5, 
klasse HB

Afmetingen opgesteld  
L / B / H in cm (ca.) 171/56/123 105 / 53 / 126 115 / 54 / 125 131 / 53 / 126 105 / 53 / 126

Afstand pedaal / zadel min./max.  
in cm (ca.) 79 - 98 72 - 100 79 - 98 79 - 98

Maximale gewichtsbelasting 150 kg 130 kg 150 kg 130 kg 130 kg
Snelverstelling van de zithoogte Hellingshoek rugleuning • • • •
Horizontale zittingverstelling • • • •

Ergonomische ziteenheid Geventileerde rugleuning GEL-zadel GEL-zadel GEL-zadel

Stuur Greep als instaphulp
In hoogte en lengte 

verstelbaar trekking-stuur 
(verwisselbaar)

Multipositiestuur,  
in hoogte verstelbaar

in hoogte en lengte 
verstelbaar triathlonstuur 

(verwisselbaar)

In hoogte en lengte 
verstelbaar trekking-stuur 

(verwisselbaar)
Lage instap • •

Zelfoprichtende pedalen met riempjes • Combi-pedalen: 
SPD systeem/platform • Combi-pedalen: 

SPD systeem/platform
Combi-pedalen: 

SPD systeem/platform

Transportwielen / hoogtecompensatie • • • • •

Kleur zwart/blauw zwart/blauw zwart/blauw zwart/rood zwart/rood

* De volledige vermogensomvang kan alleen met een smartphone en de KETTLER-APP worden gebruikt.

APPARATENOVERZICHT
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AXIOM
07690-660

E 7
07682-860

E 5
07682-600

E 3
07682-150

E 1
07682-050

RE 7
07688-160

• • • • • Vermogen in watt,  
tijdmeting, trapfrequentie 

Oorclip inclusief / 
borstgordel optioneel

Oorclip inclusief / 
borstgordel optioneel

Oorclip inclusief / 
borstgordel optioneel

Oorclip inclusief / 
borstgordel optioneel

Oorclip incl.
borstgordel optioneel Oorclip en borstgordel inclusief 

• • • • • •

%-weergave en 
optisch en akoestisch 

waarschuwingssignaal

%-weergave en 
optisch en akoestisch 

waarschuwingssignaal

%-weergave en 
optisch en akoestisch 

waarschuwingssignaal

%-weergave en 
optisch en akoestisch 

waarschuwingssignaal

%-weergave en 
optisch en akoestisch 

waarschuwingssignaal

%-weergave en 
optisch en akoestisch 

waarschuwingssignaal

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

LCD met HeartRateLight LCD met HeartRateLight LCD met HeartRateLight LCD backlight LCD backlight LCD met HeartRateLight

belastingsprofiel belastingsprofiel belastingsprofiel procentschaal procentschaal procentschaal

8 48 8 3 3 48

• • • • • •

6 10 6 10

2 5 2 1 1 5

1 per USB-stick 20 1 per USB-stick 20

• • • •
• • • • • •

• •
• •

• • • • • •

transpiratieresistent 
toetsenbord met folie

transpiratieresistent 
toetsenbord met folie

transpiratieresistent 
toetsenbord met folie

transpiratieresistent 
toetsenbord met folie push ‘n’ turn transpiratieresistent 

toetsenbord met folie

4 + gast + USB-stick 4 + gast + USB-stick 2 + gast + USB-stick USB-stick 4 + gast + -stick

USB / front USB USB / front USB USB / front USB USB / front USB USB / front USB

inductie inductie inductie inductie inductie inductie

• • • • • •

1:9,9 1:7,7 1:7,7 1:7,5 1:7,5 1:7,7

10 kg 10 kg 8 kg 6 kg 6 kg 10 kg

toerentalonafhankelijk toerentalonafhankelijk toerentalonafhankelijk toerentalonafhankelijk toerentalonafhankelijk toerentalonafhankelijk 

25-600 watt 
(in 5-watt-stappen) 

25-400 watt 
(in 5-watt-stappen) 

25-400 watt 
(in 5-watt-stappen) 

25-400 watt 
(in 5-watt-stappen) 

25-250 watt 
(in 5-watt-stappen) 

25-400 watt 
(in 5-watt-stappen) 

• • • • • •

DIN EN 957-1/5, 
klasse SA

DIN EN 957-1/5, 
klasse HA

DIN EN 957-1/5, 
klasse HA

DIN EN 957-1/5, 
klasse HA

DIN EN 957-1/5, 
klasse HA

DIN EN 957-1/5, 
klasse HA

119 / 54 / 120 115 / 54 / 125 115 / 54 / 125 115 / 54 / 125 115 / 54 / 125 171 / 56 / 123

72 - 100 72 - 100 72 - 100 72 - 100 72 - 100

180 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

• • • • • Hellingshoek rugleuning

• • • • • •

GEL-zadel GEL-zadel • • • Geventileerde rugleuning

Multipositiestuur,  
in hoogte verstelbaar

Multipositiestuur,  
in hoogte verstelbaar in hoek verstelbaar in hoek verstelbaar in hoek verstelbaar Greep als instaphulp

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

zwart/rood zwart/rood lichtgrijs / zwart lichtgrijs  lichtgrijs  zwart/rood  
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* De volledige vermogensomvang kan alleen met een smartphone en de KETTLER-APP worden gebruikt.

BIKETRAINERS RACER S
07988-756

RACER 7
07638-150

RACER 3
07639-600

TR
A
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R
  

Tijdmeting, trainingsafstand, totale  
afstand, snelheid, trapfrequentie • • •

Energieverbruik vermogensafhankelijk remniveau-afhankelijk remniveau-afhankelijk 

Polsslagmeting (POLAR-compatibel, 5 kHz, 
met insteekontvanger (accessoire)

inclusief borstgordel oorclip / borstgordel optioneel
handsensoren incl. / oorclip en  
CARDIO-PULS-SET optioneel

Polsslagbovengrens via APP*
procentuele weergave en optisch en 
akoestisch waarschuwingssignaal

procentuele weergave en optisch en 
akoestisch waarschuwingssignaal

Gemiddelde waarden aan het einde  
van de training via APP* •

Herstelpolsslagmeting met conditiecijfer •

Programmeermogelijkheden • • •

Permanente weergave voor 2 functies (met APP* individueel) 7 functies (inclusief trapfrequentiediagram; 
automat. weergavewisseling instelbaar) 5 functies

Totaal aantal trainingsprogramma's naar wens 8 12

Doelzonetraining (FAT / FIT / MANUEEL) • •

Polsslaggestuurde programma's 1 1 1

Vrij in te delen profielen met APP* 6 1

Handmatige belastingssturing • • •

Toetsenbord aanraakgevoelig glas push ‘n‘ turn transpiratieresistent toetsenbord met folie

USB-laadbus voor Smartphone •

PC-interface Bluetooth
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Remsysteem inductie magneet 
(motorgestuurd) 

magneet 
(motorgestuurd) 

Aandrijfsysteem bandriem bandriem bandriem

Overbrengingsverhouding 1 : 8 1 : 8 1 : 8

Vliegwielsysteem 18 kg 18 kg 18 kg

Belastingregeling toerentalonafhankelijk / 
toerentalafhankelijk (omschakelbaar) toerentalafhankelijk toerentalafhankelijk

Belastingbandbreedte 25 - 1.000 watt (in stappen van 5 watt) 
toerentalonafhankelijk tot 600 watt

1-16 (motorisch) 1-32 (motorisch)

Stroomvoorziening stroomaansluiting (230 V) stroomaansluiting (230 V) generator

DIN-EN klasse DIN EN 957-1/5, 
klasse SA

DIN EN 957-1/5, 
klasse HB

DIN EN 957-1/5, 
klasse HC

Afmetingen opgesteld L  /  B  /  H in cm (ca.) 131 / 53 / 126 131 / 53 / 126 102 / 53 / 113

Afstand pedaal / zadel min. / max. in cm (ca.) 79 - 98 79 - 98

Maximale gewichtsbelasting 130 kg 150 kg 130 kg

Snelverstelling van de zithoogte • • •

Horizontale zittingverstelling • • •

Stuur
in hoogte- en lengte verstelbaar 

triatlonstuur (verwisselbaar)
in hoogte en lengte verstelbaar 
triathlonstuur (verwisselbaar) in hoogte verstelbaar

Zelfoprichtende pedalen met riempjes Combi-pedalen: SPD systeem/platform Combi-click-pedalen met kooi

Transportwielen / hoogtecompensatie • • •

Kleur zwart / blauw lichtgrijs / zwart lichtgrijs / zwart
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RACER 1
07639-700

TOUR 7
07988-730

SPEED 5
07639-200

SPEED 3
07639-100

• •

• remniveau-afhankelijk

handsensoren incl. / oorclip en  
CARDIO-PULS-SET optioneel

inclusief oorclip / 
borstgordel optioneel

procentuele weergave en optisch en 
akoestisch waarschuwingssignaal

procentuele weergave en optisch en 
akoestisch waarschuwingssignaal

•

•

• •

5 functies 7 functies

8

• •

1

6

• •

transpiratieresistent toetsenbord met folie push ‘n‘ turn

remblokken magneet 
(motorgestuurd) remblok met noodremfunctie remblok met noodremfunctie

bandriem bandriem bandriem bandriem

1 : 8 1 : 8

18 kg 10 kg 18 kg 14 kg

toerentalafhankelijk toerentalonafhankelijk /  
toerentalafhankelijk (omschakelbaar)

traploos 25-400 watt (in stappen van 5 watt) traploos traploos

batterijen stroomaansluiting (230 V)

DIN EN 957-1/5, 
klasse HC DIN EN 957-1/5, klasse HB DIN EN 957-1/10, klasse S DIN EN 957-1/10, klasse H

102 / 53 / 113 105 / 53 / 126 105 / 60 / 110 105 / 60 / 110

79 - 98

130 kg 130 kg 130 kg 130 kg

• • • •

• • • •

in hoogte verstelbaar
in hoogte en lengte verstelbaar trekking-stuur 

(verwisselbaar)
verticaal en horizontaal verstelbaar verticaal en horizontaal verstelbaar

met kooi Combi-pedalen: SPD systeem/platform Combi-click-pedalen Pedalen met wielrenhaken

• • • •

lichtgrijs / zwart lichtgrijs / zwart zwart zilver



40 

APPARATENOVERZICHT

CROSSTRAINERS SKYLON S
07655-700

SKYLON 5
07655-350

SKYLON 3
07654-650 

SKYLON 1
07643-600 

UNIX S
07670-750

TR
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Tijdmeting, trainingsafstand, totale afstand, 
snelheid, trapfrequentie • • • • •

Vermogen in watt • • •

Energieverbruik (watt-exact) (remniveau-afhankelijk) (remniveau-afhankelijk)

Polsslagmeting Borstgordel inclusief
Handsensoren,

oorclip inclusief,
borstgordel optioneel

Handsensoren, 
oorclip inclusief,

borstgordel optioneel

Handsensoren, 
oorclip inclusief,

borstgordel optioneel
Borstgordel inclusief

POLAR-compatibele polsslagontv. (5 kHz) geïntegreerd geïntegreerd geïntegreerd geïntegreerd geïntegreerd

Polsslagbovengrens via APP*
%-weergave en 

optisch en akoestisch 
waarschuwingssignaal

%-weergave en 
optisch en akoestisch 

waarschuwingssignaal

%-weergave en 
optisch en akoestisch 

waarschuwingssignaal
via APP*

Gemiddelde waarden aan het einde van de training via APP* • • • via APP*

Herstelpolsslagmeting met conditiecijfer • • •

Programmeermogelijkheden • • • • •

Display LCD + Smartphone LCD, 3-kleurig met 
backlight

LCD, 3-kleurig met 
backlight LCD backlight LCD + Smartphone

Grafische weergave naar wens belastingsprofiel belastingsprofiel
+ HeartRateLight belastingsprofiel naar wens

Permanente weergave voor 2 functies 10 functies 8 functies 7 functies 2 functies

Personengeheugen 4 + gast + USB-stick

Totaal aantal trainingsprogramma's naar wens 10 8 8 naar wens

Doelzonetraining (FAT / FIT / MANUEEL) • • •

Polsslaggestuurde trainingsprogramma´s 1 1 1 1 1

Vrij in te delen vermogensprogramma's via APP* 6 6 6 via APP*

Individuele vermogensprogramma's naar wens naar wens

IPN-test geïntegreerd •

Individuele polsslaggestuurde programma´s via APP* via APP*

Handmatige belastingssturing • • • • •

Toetsenbord capacitief glazen 
touchpanel

transpiratieresistent 
toetsenbord met folie

Transpiratieresistent 
toetsenbord met folie

transpiratieresistent 
toetsenbord met folie aanraakgevoelig glas

USB-laadbus voor Smartphone • •

PC-interface Bluetooth USB / front USB Bluetooth
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Remsysteem inductie inductie magneet 
(motorgestuurd)

magneet 
(motorgestuurd) inductie

Aandrijfsysteem Aandrijfronde /
bandriem

Aandrijfronde /
bandriem

Aandrijfronde /
bandriem

Aandrijfronde /
bandriem

Aandrijfronde /
bandriem

Overbrengingsverhouding 1 : 9 1 : 9 1 : 9 1 : 9 1 : 11

Vliegwielsysteem 22 kg 22 kg 20 kg 18 kg 22 kg

Vermogensregeling toerentalonafhankelijk toerentalonafhankelijk toerentalafhankelijk toerentalafhankelijk toerentalonafhankelijk

Vermogenbandbreedte 25 - 400 watt
(in 5-watt-stappen)

25 - 400 watt
(in 5-watt-stappen)

1 - 15
(computergestuurd) 1 - 16 25 - 400 watt

(in 5-watt-stappen)

Stroomvoorziening stroomaansluiting  
(230 V)

stroomaansluiting  
(230 V)

stroomaansluiting  
(230 V)

stroomaansluiting  
(230 V)

stroomaansluiting  
(230 V)

DIN EN-klasse DIN EN 957-1/9, 
klasse SA

DIN EN 957-1/9, 
klasse HA

DIN EN 957-1/9, 
klasse HB

DIN EN 957-1/9, 
klasse HB

DIN EN 957-1/9, 
klasse SA

Afmetingen opgesteld L/B/H in cm (ca.) 201 / 68 / 170 201 / 68 / 170 201 / 68 / 170 193 / 66 / 172 144 / 56 / 162

Treevlakafstand / paslengte / ellipshoogte in 
mm (ca.) 215 / 500 / 180 215 / 500 / 180 215 / 500 / 180 215 / 500 / 180 278 / 480 / 140

Cockpit in hoogte verstelbaar • • •

Maximale gewichtsbelasting 150 kg 150 kg 150 kg 130 kg 150 kg

Lagers van de scharnieren
Pendelkogellagers in de 

duwstang, 
dubbele kogellagers

Pendelkogellagers in de 
duwstang, 

dubbele kogellagers

Pendelkogellagers in de 
duwstang, 

dubbele kogellagers

Pendelkogellagers in de 
rondescharnieren, 

dubbele kogellagers

Pendelkogellagers in de 
rondescharnieren, 

dubbele kogellagers

Treevlakken vaste treevlakken vaste treevlakken vaste treevlakken vaste treevlakken EXT-techniek

Extra handbeugel of handgreep • • • • •

Flessenhouder • •

Aflegvlak • •

klapbaar • • • •

Transportwielen / hoogtecompensatie • • • •

Kleur zwart / blauw  zwart / rood lichtgrijs / zwart lichtgrijs zwart

* De volledige vermogensomvang kan alleen met een smartphone en de KETTLER-APP worden gebruikt.
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UNIX E
07670-160 

UNIX EX
07670-760

UNIX P
07652-000 

UNIX PX
07652-500 

UNIX M
07650-100 

VITO M
07658-000 

RIVO P
07644-000 

RIVO M
07643-000 

• • • • • • • •

• •

 (watt-exact)  (watt-exact)  (remniveau-
afhankelijk)

(remniveau-
afhankelijk)

(remniveau-
afhankelijk) •  (remniveau-

afhankelijk) •

Handsensoren, 
oorclip inclusief,

borstgordel optioneel

handsensoren 
inclusief / borstgordel 

optioneel

Handsensoren, 
oorclip inclusief,

borstgordel optioneel

Handsensoren, 
oorclip inclusief,

borstgordel optioneel

Handsensoren, 
oorclip inclusief,

borstgordel optioneel

Handsensoren, 
oorclip inclusief,

borstgordel optioneel

Handsensoren, 
oorclip inclusief,

borstgordel optioneel
handsensoren

geïntegreerd geïntegreerd geïntegreerd geïntegreerd geïntegreerd geïntegreerd

%-weergave en 
optisch en akoestisch 

waarschuwingssignaal

%-weergave en 
optisch en akoestisch 

waarschuwingssignaal

%-weergave en 
optisch en akoestisch 

waarschuwingssignaal

%-weergave en 
optisch en akoestisch 

waarschuwingssignaal

%-weergave en 
optisch en akoestisch 

waarschuwingssignaal

%-weergave en 
optisch en akoestisch 

waarschuwingssignaal

%-weergave en 
optisch en akoestisch 

waarschuwingssignaal

%-weergave en 
optisch en akoestisch 

waarschuwingssignaal

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

LCD, 3-kleurig met 
backlight

LCD, 3-kleurig met 
backlight LCD backlight LCD, 3-kleurig met 

backlight LCD LCD LCD backlight LCD

belastingsprofiel
+ HeartRateLight

belastingsprofiel
+ HeartRateLight belastingsprofiel belastingsprofiel

+ HeartRateLight trapfrequentie belastingsprofiel

10 functies 10 functies 8 functies 8 functies 10 functies 8 functies 7 functies 7 functies

4 + gast + USB-stick 4 + gast + USB-stick 2

10 12 8 8 8

• • • • • • •

2 2 per persoon 1 1 1

6 15 6 6 6

5 per persoon

• •

3 per persoon

• • • • • • • •

• • • • • • push ‘n‘ turn •

USB / front USB USB / front USB

inductie inductie magneet 
(motorgestuurd)

magneet 
(motorgestuurd) magneet magneet magneet 

(motorgestuurd) Magneet

Aandrijfronde /
bandriem

Aandrijfronde /
bandriem

Aandrijfronde /
bandriem

Aandrijfronde /
bandriem

Aandrijfronde /
bandriem

Aandrijfronde /
bandriem

Aandrijfronde /
bandriem

Aandrijfronde /
bandriem

1 : 11 1 : 11 1 : 11 1 : 11 1 : 11 1 : 11 1 : 11 1 : 11

22 kg 22 kg 20 kg 20 kg 18 kg 14 kg 14 kg 12 kg

toerentalonafhankelijk toerentalonafhankelijk toerentalafhankelijk toerentalafhankelijk toerentalafhankelijk toerentalafhankelijk toerentalafhankelijk toerentalafhankelijk

25 - 400 watt
(in 5-watt-stappen)

25 - 400 watt
(in 5-watt-stappen)

1 - 15 
(computergestuurd)

1 - 15 
(computergestuurd) 1 - 8 1 - 10 1 - 16 1 - 8

stroomaansluiting 
(230 V)

stroomaansluiting 
(230 V)

stroomaansluiting 
(230 V)

stroomaansluiting 
(230 V) batterijen batterijen stroomaansluiting 

(230 V) batterijen

DIN EN 957-1/9, 
klasse HA

DIN EN 957-1/9, 
klasse HA

DIN EN 957-1/9, 
klasse HB

DIN EN 957-1/9, 
klasse HB

DIN EN 957-1/9, 
klasse HB

DIN EN 957-1/9, 
klasse HB

DIN EN 957-1/9, 
klasse HB

DIN EN 957-1/9, 
klasse HB

144 / 56 / 152 144 / 56 / 162 144 / 56 / 152 144 / 56 / 162 144 / 56 / 152 128 / 58 / 155 143 / 64 / 168 130 / 64 / 160

276 / 390 / 200 278 / 480 / 140 276 / 390 / 200 278 / 480 / 140 276 / 390 / 200 278 / 390 / 200

150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 130 kg 130 kg 110 kg

Pendelkogellagers in 
de rondescharnieren, 
dubbele kogellagers

Pendelkogellagers in 
de rondescharnieren, 
dubbele kogellagers

Pendelkogellagers in 
de rondescharnieren, 
dubbele kogellagers

Pendelkogellagers in 
de rondescharnieren, 
dubbele kogellagers

Pendelkogellagers in 
de rondescharnieren, 
dubbele kogellagers

dubbele kogellagers
Pendelkogellagers in 
de rondescharnieren, 
dubbele kogellagers

dubbele kogellagers

excentrische techniek EXT-techniek excentrische techniek EXT-techniek verstelbaar verstelbaar verstelbaar verstelbaar

• • • • • • • •

• • • • • • • •

 zwart  zwart lichtgrijs / zwart lichtgrijs / zwart lichtgrijs lichtgrijs lichtgrijs / zwart lichtgrijs / zwart



42 

APPARATENOVERZICHT

LOOPBANDEN RUN 11
07886-500

RUN 7
07883-600

RUN 1
07888-500

KETTLER 
TRACK 9

07885-650

KETTLER 
TRACK 5

07885-400

KETTLER 
TRACK 3

07881-500
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Totaal aantal kilometers via APP* via APP* via APP* via APP* alleen in de  
service mode

alleen in de  
service mode

Tijdmeting, trainingsafstand, snelheid, 
energieverbruik • • • • • •

Polsslagmeting
Handsensoren 

incl. borstgordel 
optioneel

Handsensoren 
incl. borstgordel 

optioneel

Handsensoren 
incl. borstgordel 

optioneel

Handsensoren 
incl. borstgordel 

optioneel

Handsensoren 
incl. borstgordel 

optioneel

Handsensoren 
incl. borstgordel 

optioneel

POLAR-compatibele polsslagontvanger (5 kHz) geïntegreerd geïntegreerd geïntegreerd geïntegreerd geïntegreerd geïntegreerd

Herstelpolsslagmeting met conditiecijfer • • •

Hellingshoek • • • • • •

Programmeermogelijkheden • • • • • •

Personengeheugen via APP* via APP* via APP* 4 / via app* 4

Display / belastinggrafiek LED + tablet of 
smartphone

LED + tablet of 
smartphone

LED + tablet of 
smartphone 3-D black-matrix 3D-Black-Matrix, 

groen backlight
3D-Black-Matrix, 
groen backlight

Permanente weergave 3 functies 3 functies 3 functies 7 functies 7 functies 7 functies

Vrij in te delen programma's  
(incl. variaties)

al naargelang
wens

al naargelang
wens

al naargelang
wens 10

Polsslaggestuurde programma's via APP* via APP* via APP* 8 / via app* 4 2

Combi-programma's  
(hellingshoek + snelheid) via APP* 4

Hellingshoekgestuurde variaties via APP* via APP* via APP* 10 / via app* 6 3

Snelheidgestuurde variaties via APP* via APP* via APP* 10 / via app* 6 3

Cool-down / Warming-up functie Cool-down voor race Cool-down voor race •

manuele sturing (count-up / count-down) • • • • • •

Snelheidskeuze quick key quick key 4-voudige  
direct speed

3-voudige  
direct speed

3-voudige  
direct speed

3-voudige  
direct speed

Hellingshoekkeuze quick key quick key 4-voudige  
direct speed

3-voudige  
direct incline

3-voudige  
direct incline

3-voudige  
direct incline

Toetsenbord Oppervlak van glas Oppervlak van acryl
Comforttoetsen/
zweetbestendige 

folie

Comforttoetsen/
zweetbestendige 

folie

Comforttoetsen/
zweetbestendige 

folie

Comforttoetsen/
zweetbestendige 

folie

PC-interface Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth/USB-B USB-B
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Elektromotor: 
max. continuvermogen (kW/pk) 
max. Peak-Power (kW/pk)

2,2 / 3                             
4,1 / 5,5

2,0 / 2,75                             
3,7 / 5

1,1 / 2,0
2,0 / 2,8

2,2 / 3,0
5,5 / 7,5

1,8 / 2,5
4,6 / 6,4

1,3 / 2,0
2,2 / 3,0

Snelheid min. / max. (in km/h) 0,8-20 (0,1 km/h - 
stappen)

0,8-20 (0,1 km/h - 
stappen)

1 -16 (0,1 km/h - 
stappen)

0,8 -20 (0,1 km/h - 
stappen)

0,8 -20 (0,1 km/h - 
stappen)

1 -16 (0,1 km/h - 
stappen)

Instelling van de hellingshoek (in %) 0 - 15, motorisch 0 - 15, motorisch 0 - 10, motorisch 0 - 12, motorisch 0 - 12, motorisch 0 - 12, motorisch

Stroomaansluiting 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

DIN-EN klasse DIN EN 957-1/6, 
klasse SA

DIN EN 957-1/6,
klasse HB

DIN EN 957-1/6,
klasse HB

DIN EN 957-1/6,
klasse HB

DIN EN 957-1/6,
klasse HB

DIN EN 957-1/6,
klasse HB

Afmetingen loopvlak L / B in cm (ca.) 152 / 51 142 / 51 132 / 45,5 150 / 51 145 / 51 132 / 48

Afmetingen opgesteld L / B / H in cm (ca.) 189 / 84 / 137 180 / 84 / 137 181 / 80 / 134 207 / 88 / 136 202 / 88 / 136 186 / 84 / 137

Ruimtebesparend opgeklapt L / B / H in cm (ca.) 103 / 84 / 168 103 / 84 / 158 94 / 80 / 157 106 / 88 / 190 106 / 88 / 185 94 / 84 / 171

Afstand vloer / loopvlak in cm (ca.) 18,0 18,0 18,0 18,0 16,5 16,5

Maximale gewichtsbelasting 135 kg 135 kg 120 kg 150 kg 140 kg 120 kg

Bandstop-veiligheidssleutel • • • • • •

Borstgordel voor draadloze  
hartfrequentiemeting inclusief optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel

Dempingsysteem Biomimetic 
Vibratec 8 (25 mm)

8 SUSPENSION 
RUBBER (25 mm)

8 SUSPENSION 
RUBBER (20 mm)

Magneetdempings-
systeem SHOCK ABSORBER SHOCK ABSORBER

Transportrollen EASY-ROLLER-
systeem

EASY-ROLLER-
systeem

EASY-ROLLER-
systeem

EASY-ROLLER-
systeem

EASY-ROLLER-
systeem

EASY-ROLLER-
systeem

Hoogtecompensatie • • • • • •

Kleur zilver/zwart zilver/zwart lichtgrijs/zwart lichtgrijs/zwart lichtgrijs/zwart lichtgrijs/zwart
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ROEIAPPARATEN COACH S
07975-170

COACH E
07975-160

COACH M
07974-100

STROKER
07982-500

FAVORIT
07978-900 

KADETT
07977-900
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Vermogen in watt • •

Tijdmeting, trainingsafstand, 
roeislagen, energieverbruik

Tijdmeting,  
roeislagen • • • • •

Slagfrequentie met akoestisch 
signaal instelbaar

met akoestisch 
signaal instelbaar

met akoestisch 
signaal instelbaar

met akoestisch 
signaal instelbaar

Polsslagmeting borstgordel incl. borstgordel incl. borstgordel incl. borstgordel incl.
oorclip en 

CARDIO-PULS-SET 
optioneel

oorclip inclusief; 
CARDIO-PULS-SET 

optioneel

POLAR-compatibele  
polsslagontvanger (5 kHz) geïntegreerd geïntegreerd geïntegreerd geïntegreerd

Polsslagbovengrens   
%-weergave en 

optisch en akoestisch 
waarschuwingssignaal

%-weergave en 
optisch en akoestisch 

waarschuwingssignaal

optisch 
waarschuwingssignaal

optisch en akoestisch 
waarschuwingssignaal

optisch en akoestisch 
waarschuwingssignaal

Herstelpolsslagmeting met 
conditiecijfer • • • • •

Gemiddelde waarden aan het 
einde van de training via APP* • • •

Programmeermogelijkheden • • • • • •

Display Capacitief glazen 
touchpanel, LED LCD LCD LCD LCD LCD

Grafische weergave via APP* Belastingsprofiel

Permanente weergave voor 2 functies 
weergavewisseling

8 functies, 
automatische 

weergavewisseling 
(inschakelbaar)

6 functies, 
automatische 

weergavewisseling 
(inschakelbaar)

5 functies, 
automatische 

weergavewisseling 
(inschakelbaar)

5 functies, 
automatische 

weergavewisseling 
(inschakelbaar)

5 functies, 
automatische 

weergavewisseling 
(inschakelbaar)

Trainingsprogramma´s totaal oneindig via APP* 12

Doelzonetraining  
(FAT / FIT / MANUEEL) • • •

Vrij in te delen wattprofielen via APP* 6

Polsslaggestuurde  
programma's 1 4

Count-Up / Count-Down-functie • • • • • •

manuele belastingssturing • • • • • •

Toetsenbord Capacitief glazen 
touchpanel

transpiratieresistent 
toetsenbord met folie

Transpiratieresistent 
toetsenbord met folie

transpiratieresistent 
toetsenbord met folie
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Remsysteem inductie inductie magneet magneet hydraulische cilinder hydraulische cilinder

Aandrijfsysteem trekkabel trekkabel trekkabel trekkabel Roeiarmen, 
uitzwenkbaar outriggertechniek

Belastingregeling snelheidsafhankelijk 
tot 500 watt

snelheidsafhankelijk 
tot 500 watt

snelheidsafhankelijk, 
1-10 via handwiel

snelheidsafhankelijk, 
1-8 via handwiel traploos via hefboom 12 standen, aan 

hydraulische cilinders

Overbrengingsverhouding 1 : 5 1 : 5 1 : 5 1 : 5

Vliegwiel 6 kg 6 kg 6 kg 4 kg

Afmetingen opgesteld  
L / B / H in cm (ca.) 220/57/73 206 / 53 / 67

opgeklapt: 67 / 53 / 206
206 / 53 / 67

opgeklapt: 67 / 53 / 206
218 / 60 / 98

opgeklapt: 103 / 60 / 141 124 / 78 / 26 150 / 170 / 46 
opgeklapt: 150 / 50 / 46

Afstand voetsteun - zitting 
min. / max. in cm (ca.) 23 - 116 23 - 116 23 - 116  34 - 104 25 - 94 27 - 88

Maximale gewichtsbelasting 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg

Borstgordel leveringsomvang leveringsomvang leveringsomvang leveringsomvang accessoires accessoires

Roeizitting Rolzitting, 
met kogellagers

Rolzitting, 
met kogellagers

Rolzitting, 
met kogellagers

Rolzitting, 
met kogellagers

Rolzitting, 
met kogellagers

Rolzitting, 
met kogellagers

Voetsteunen voetlussen, draaibaar, 
extra treevlakken

voetlussen, draaibaar, 
extra treevlakken

voetlussen, draaibaar, 
extra treevlakken

voetlussen, draaibaar, 
extra treevlakken voetlussen, draaibaar voetlussen, draaibaar, 

afstand verstelbaar

Extra kracht- /  
fitnessoefeningen

18 / gedeeltelijk 
met beklede plank / 

treeplank

18 / gedeeltelijk 
met beklede plank / 

treeplank

18 / gedeeltelijk 
met beklede plank / 

treeplank
10

Transportrollen • • • •

Klapmechanisme • • • • •

Kleur zwart zwart lichtgrijs / zwart lichtgrijs / zwart zilver / zwart zilver / zwart

* De volledige vermogensomvang kan alleen met een smartphone en de KETTLER-APP worden gebruikt.
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APPARATENOVERZICHT

KRACHTSTATIONS KINETIC F7
07717-600

KINETIC F5
07716-600

KINETIC F3
07715-600 

MULTIGYM
07752-800 
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Butterfly voorwaarts • • via 3D-flexmotionsysteem •

Bankdrukken zittend • • • •

Crunches zittend • • • •

Latissimus-trektoren • • • •

3D-flexmotionsysteem •

Kabeltrek beneden voor gevarie-
erde arm- / beenoefeningen

• • • •

Dubbel kabelstation • •

Roeien • • • •

Beenstrekken • • • •

Beenbuigen • • • •

Beendrukken •
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Gewichtsblokken 5-80 kg (16 x 5 kg) 5-80 kg (16 x 5 kg) 5-80 kg (16 x 5 kg) 5-80 kg (16 x 5 kg)

Bankdrukbeugel verstelbaar • • • •

Butterflybeugel verstelbaar • • •

Butterfly met excentrische 
techniek • • •

Beenstrekker verstelbaar • • •

Beenstrekker met excentrische 
techniek • • •

Zitkussen in hoogte verstelbaar • • • •

Katrollen met kogellagers voor 
kabeltrekken

• • • •

Met kunststof beklede staalkabels / 
polyesterkabels in het  
kabeltreksysteem

• / • • / • • / • • / –

Maximale gewichtsbelasting

80 kg 
(tot 100 kg uitbreidbaar); 

dubbele kabeltrekvoorziening  
2 x 40 kg; 

beenpress 160 kg

80 kg 
(tot 100 kg uitbreidbaar); 

dubbele kabeltrekvoorziening  
2 x 40 kg; 

80 kg 
3D-Flexmotion 2 x 40 kg 80 kg

Maximaal lichaamsgewicht 150 kg 150 kg 150 kg 130 kg

Afmetingen opgesteld  
L / B / H in cm (ca.) 200 / 200 / 215 180 / 136 / 215 180 / 106 / 200 181 / 109 / 200

Kleur zwart zwart zwart zwart
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TRAININGSBANKEN HERK
07707-760

DELTA XL
07707-750

PRIMUS
07403-900
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Butterfly voorwaarts •

Butterfly achterwaarts •

Bankdrukken liggend  
(vlakke en schuine bank)

Vlakke bank • •

Latissimus-trektoren •

Beenstrekken • •

Beenbuigen • •

Beenheffer •

Dips •

Optrekken (greepvarianten) •

Push-up •

Kniebuigen • •

Bicepscurlbank • accessoires

TE
C

H
N

IS
C

H
E

 U
IT

R
U

S
TI

N
G

Halterschijven accessoires accessoires accessoires

Halterstang accessoires accessoires

Kussen in hoek verstelbaar • •

Butterflybeugel verstelbaar •

Butterfly met excentrische techniek •

Beenstrekker verstelbaar • •

Beenbuiger verstelbaar • •

Haltersteun in hoogte verstelbaar • • •

Katrollen met kogellagers voor kabeltrekken •

Halterbank ruimtebesparend opklapbaar • • •

Met kunststof beklede staalkabels •

Maximale gewichtsbelasting 100 kg haltersteun
Haltersteun 150 kg; 

trektoren / butterfly 80 kg;
beencurler 60 kg

Haltersteun 100 kg; 
beencurler 40 kg

Maximaal lichaamsgewicht 130 kg 150 kg 130 kg

Afmetingen opgesteld L / B / H in cm (ca.) 190 / 106 / 204 250 / 125 / 200 203 / 101 / 96-111

Ruimtebesparend opgeklapt  
L / B / H in cm (ca.) 138 / 106 / 204 142 / 125 / 200 203 / 101 / 163

Afstand haltersteunen (buitenmaat in cm) (ca.) 100 100

Kleur zwart zwart zwart 
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APPARATENOVERZICHT

TAFELTENNIS
SKETCH  
& PONG

07178-800

SMASH 
OUTDOOR 11

07180-660

SMASH 
OUTDOOR 9
07178-660

SMASH 
OUTDOOR 7
07179-660

SMASH 
OUTDOOR 5
07177-650

SMASH 
OUTDOOR 3
07176-650

SMASH 
OUTDOOR 1
07175-650

S
P

E
E

LV
L

A
K

Opbouw
ALU-TEC+ 

composietblad, 
weerbestendig

ALU-TEC+ 
composietblad, 
weerbestendig

ALU-TEC+ 
composietblad, 
weerbestendig

ALU-TEC+ 
composietblad, 
weerbestendig

ALU-TEC+ 
composietblad, 
weerbestendig

ALU-TEC+ 
composietblad, 
weerbestendig

ALU-TEC+ 
composietblad, 
weerbestendig

Kleur Oppervlak tafellak blauw, antireflec-
terend

blauw, antireflec-
terend

blauw, antireflec-
terend

blauw, antireflec-
terend

blauw, antireflec-
terend

blauw, antireflec-
terend

Bladdikte 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm

Profiellijst 55 mm 55 mm 55 mm 35 mm 35 mm 35 mm

Wedstrijdformaat  
274 x 152,5 x 76 cm • • • • • • •

Play-back-positie • • • • • •

n
e

T

Vast geïnstalleerd • • • • •

In hoogte verstelbaar • • • •  •

Spanvoorziening • • • • • (automatisch) (automatisch)

O
N

D
E

R
S

TE
L

Kleur zwart zwart zwart zwart zwart zilver zilver

Buisvorm vierkante buis vierkante buis vierkante buis rechthoekige buis ovale buis ronde buis ronde buis

Buisdiameter 50 mm 50 mm 50 mm 25 mm 25 x 57 mm 25 mm 25 mm

Hoogtecompensatie • • •

Dubbel ontgrendelings-  
en beveiligingssysteem • • • • • • •

TR
A

n
s

P
O

R
TW

A
G

e
n

Wielen 4 dubbele 
zwenkwielen 4 wielen 4 dubbele 

zwenkwielen
8 dubbele 

zwenkwielen
4 dubbele 

zwenkwielen
4 dubbele 

zwenkwielen 4  zwenkwielen

Wieldiameter (in cm) /  
materiaal van het rolvlak

Ø 14 / rubber Ø 14 / rubber Ø 14 / rubber Ø 12 / kunststof Ø 14 / rubber Ø 14 / kunststof Ø 12 / kunststof

Bladgeleidingsysteem • • •

Veiligheidsremmen 2, diagonaal 
gerangschikt

2, diagonaal 
gerangschikt

2, diagonaal 
gerangschikt per 

wagen

2, diagonaal 
gerangschikt

2, diagonaal 
gerangschikt

Bal-/ batjeshouder  (met deksel)  (met deksel) • • • •

Afmetingen opgesteld  
L / B / H in cm (ca.) 68 / 183 / 165 25 / 153 / 141 68 / 183 / 165 56 / 153 / 167 68 / 183 / 165 62 / 183 / 171 62 / 183 / 171

Het SMASH- en SPIN-assortiment is nog verkrijgbaar t/m 31-12-2014.
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SPIN 
INDOOR 11
07140-650

SPIN 
INDOOR 9
07138-650

SPIN 
INDOOR 7
07139-650

SPIN 
INDOOR 5
07137-650

SPIN 
INDOOR 3
07136-650

SPIN 
INDOOR 1
07135-650

Spaanplaat,
indoor

Spaanplaat,
indoor

Spaanplaat,
indoor

Spaanplaat,
indoor

Spaanplaat,
indoor

Spaanplaat,
indoor

blauw, antireflecterend blauw, antireflecterend blauw, antireflecterend blauw, antireflecterend blauw, antireflecterend blauw, antireflecterend

22 mm 22 mm 19 mm 19 mm 19 mm 16 mm

55 mm 55 mm 35 mm 35 mm 35 mm

• • • • • •

• • • • •

• • • •

• • •  •

• • • • (automatisch) (automatisch)

zwart zwart zwart zwart zilver zilver

vierkante buis vierkante buis rechthoekige buis ovale buis ronde buis ronde buis

50 mm 50 mm 25 mm 25 x 57 mm 25 mm 25 mm

•

• • • • • •

4 wielen 4 dubbele  
zwenkwielen 8 zwenkwielen 4 dubbele  

zwenkwielen
4 dubbele  

zwenkwielen 4 zwenkwielen

Ø 14 / rubber Ø 14 / rubber Ø 12 / kunststof Ø 14 / rubber Ø 14 / kunststof Ø 12 / kunststof

• •

2, diagonaal gerangschikt 2, diagonaal gerangschikt 
per wagen 2, diagonaal gerangschikt 2, diagonaal gerangschikt

• • • • •

25 / 153 / 141 68 / 183 / 165 75 / 153 / 167 68 / 183 / 165 62 / 183 / 171 62 / 183 / 171
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HEINZ KETTLER GmbH & Co. KG
Postfach 1020
59463 Ense-Parsit
Tel.: +49 2938 810
Fax: +49 29 38 81-910 01
E-Mail: export@kettler.net
www.kettler.net
www.s-fitline.com
www.kettfit.com 
www.facebook.com/kettler.net

Trisport AG
Im Bösch 67
6331 Hünenberg
Tel.: 0900 785111
Fax: +41 41 7858122
E-Mail: fitness@trisport.ch
www.kettler.ch

KETTLER Austria GmbH
Ginzkeyplatz 10
5020 Salzburg
Tel.: +43 662 620501-0
Fax: +43 662 620501-20
E-Mail: office@kettler.at
www.kettler.at

Garlando S.p.A.
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Ind. D1 
15068 Pozzolo Formigaro (AL) - Italy 
Tel.: +39 0143 318500
Fax: +39 0143 318585
E-Mail: kettler@garlando.it
www.kettler.it

KETTLER France S.a.r.l.
5, Rue du Château
Lutzelhouse
67133 Schirmeck Cedex
Tel.: +33 388 475580
Fax: +33 388 473283
E-Mail: comm@kettler-france.fr
www.kettler.fr

KETTLER Benelux B.V.
Indumastraat 18
5753 RJ Deurne
Tel.: +31 493 310345
Fax.: +31 493 310739
E-Mail: info@kettler.nl
www.kettler.nl
www.kettler.be

KETTLER Polska Sp. z.o.o.
ul. Kossaka 110
64-920 Pila
Infolinia: 0801 430 450
Fax: +48 67 2122103
E-Mail: pila@kettler.pl
www.kettler.pl

KETTLER GB Ltd.
Kettler House, Merse Road
North Moons Moat
Redditch, Worcestershire B98 9HL
Tel.: +44 1527  591901
Fax: +44 1527  62423
E-Mail: sales@kettler.co.uk
www.kettler.co.uk

KETTLER INT‘L., INC.
1355 London Bridge Road
Virginia Beach, VA 23453 USA
Phone: (757) 427-2400 
Fax: (757) 427-0183
E-Mail: info@kettlerusa.com 
www.kettlerusa.com
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