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Dit logo staat voor de passie van Tunturi, namelijk het maken van de beste 
fitness trainers voor thuisgebruik met zorg en aandacht voor de gebruiker. 
Het hart van onze filosofie is al vele jaren HRC, oftewel “Heart Rate Control”. 
Hartslag gecontroleerde of hartslaggestuurde programma’s van Tunturi 
bieden u alle mogelijkheden voor het veilig trainen en effectief werken aan uw 
gezondheid. De jarenlange kennis en ervaring van Tunturi zijn verwerkt in de 
ontwikkeling en voortdurende optimalisatie van onze HRC-technologie. 

T-Coach biedt u de mogelijkheid de console van uw trainer op de 
computer aan te sluiten. Door de console aan te sluiten op de PC kunnen uw 
trainingsgegevens en testuitslagen in de computer worden geanalyseerd en 
opgeslagen Dit geeft u vele mogelijkheden om uw training te volgen en 
analyseren. Op basis hiervan wordt een persoonlijk trainingsadvies gegeven 
door de T-Coach, een virtuele coach die gebaseerd is op de jarenlange kennis 
van Tunturi.

The outdoor experience for your indoor training  
Ervaar het buitengevoel van een training binnenshuis! De topmodellen van 
Tunturi zijn uitgerust met deze gepatenteerde uitvinding. De gebruiker ziet, 
ervaart en beleeft de training door middel van films – onder andere Toscane - 
op de monitor. De vertoonde film anticipeert volledig op de inspanning van de 
gebruiker, dus hoe hoger het tempo, des te sneller de film over het scherm 
wordt vertoond.

Grafische outdoor simulatie
T-Ride™ is dé basis van outdoor training simulatie. T-Ride™ geeft de training 
binnenshuis een geheel nieuwe dimensie. Ervaar trainen door verschillende 
landschappen, die grafisch worden weergegeven. De routes dagen u uit om de 
versnellingen optimaal te benutten. Ga de uitdaging aan om de top te beklimmen 
om daarna met volle vaart naar beneden te gaan. Het effect van het gebruik van 
diverse versnellingen is een belevenis op zich. Dit unieke concept, T-Ride™ is door 
Tunturi ontwikkeld en gepatenteerd. 

Muziek beweegt!
Speciaal voor de hartslag gestuurde programma’s zijn 3 Tunturi muziekprofielen 
gecomponeerd. Muziek doet bewegen. Deze speciaal voor Tunturi gecompo-
neerde muziek geeft het ritme aan om in de gewenste hartslag zone te blijven. 

MP3 functie:
Natuurlijk kunt u ook uw eigen MP3 muziek gebruiken. Uw favoriete muziek 
hoeft u tijdens uw training niet te missen. Gemakkelijk te beluisteren via de 
standaard meegeleverde USB-stick. Plaats de USB-stick in de monitor en de 
ingebouwde luidsprekers van de 80-series doen de rest. Bij de 40-series maakt 
u eenvoudig gebruik van de meegeleverde oordopjes om te genieten van uw 
favoriete muziek.

Uw “persoonlijke coach” die u begeleidt bij de training
Een eigen “personal coach” met de Tunturi T-Trainer™! Indien gewenst 
begeleidt deze coach u tijdens de training. Afwisseling, motivatie en effect zijn de 
sleutelwoorden. De T-Trainer™ houdt uiteraard ook rekening met een goede “cool 
down” periode. Dit programma helpt u om de crosstrainer zo effectief mogelijk te 
gebruiken voor de totale verbetering van de spiergroepen. Vele trainingsvariaties 
worden op de monitor getoond. 

Pro-actief programma voor looptrainers
Dit gepatenteerde Tunturi programma is even ingenieus als simpel. Twee 
belangrijke aspecten zijn de basis voor dit programma. In het kort; dit intelligente 
programma regelt de snelheid en stuurt indien nodig het tempo bij. Harder lopen 
betekent automatisch een hogere snelheid en vice versa. Pro-actief, handsfree, zeer 
comfortabel en veilig.

100% effectieve training, omdat het programma pro-actief reageert op de 
gebruiker. Dat wil zeggen als de gebruiker langzamer wil gaan lopen reageert de 
band direct door de snelheid aan te passen als u naar voren op de mat gaat lopen. 
UIteraard geldt dat, wanneer u meer naar achteren gaat lopen, de looptrainer 
versnelt. Kortom: veilig maar vooral zeer efficiënt bij de dagelijkse training. Een 
werkelijk uniek programma van Tunturi, dat u zelf moet ervaren! 

Hartslag meting via handgreep sensoren
Wordt dit symbool bij de producten vermeld, dan wordt de hartslag gemeten 
via sensoren in de handgrepen. Deze manier is geschikt om uw hartslag 
eenvoudig te meten. De contactsensoren zijn in de handgrepen verwerkt. 

Draadloze hartslag meting
Het geeft de gebruiker volledige vrijheid tijdens de training. De borstband zender 
stuurt de hartslag gegevens naar de monitor. Ideaal en belangrijk als de hartslag 
nauwkeurig en continu gemeten dient te worden. Bij de meeste Tunturi modellen 
in de Performance en Endurance serie wordt de borstband zender standaard 
bijgeleverd. 

Hartslag trainingsprogramma
T-Pulse™ biedt de gebruiker het meest betrouwbare, intelligente en complete 
hartslagtrainingsprogramma. Het is een uniek Tunturi concept, dat trainen 
op basis van hartslagcontrole verder perfectioneert. Door het instellen van de 
intensiteit, zorgt uw Tunturi ervoor dat u binnen de ingestelde hartslag zone blijft. 
Het instellen van de intensiteit en het wijzigen is eenvoudig. Veilig en effectief 
werken aan de gezondheid!

Variatie in de intensiteit en lengte van de programma’s
Een Tunturi trainer biedt een breed scala aan voorgeprogrammeerde 
trainingsmogelijkheden. Deze programma’s zijn afgestemd op de behoefte van 
de gebruiker. Met T-Scale™ kan ieder programma met één draai aan de selectie 
knop worden aangepast naar eigen wensen en behoeften. Tenslotte kan de 
training de éne dag iets te veel van het goede of juist nét niet zwaar genoeg 
zijn; aan u de keuze. T-Scale™ biedt de gebruiker vrijwel ongelimiteerde 
keuzemogelijkheden. Belangrijk is dat het programma gedurende de training 
eenvoudig kan worden aangepast zonder dat u het programma hoeft te 
onderbreken. Tevens kunnen de programma’s ook in tijd en/of afstand 
gevarieerd worden. 
 

Accurate weergave van Kcal / Watt
Ergometer trainers van Tunturi berekenen zeer nauwkeurig het persoonlijk 
energieverbruik in Kcal en vermogen in Watt, terwijl vele andere trainers een 
indicatie geven. De gebruiker krijgt een accurate berekening van de inspanning 
én vooruitgang van het behaalde resultaat. 

Deze functies zijn belangrijk én onmisbaar als gewicht verliezen en/of 
conditieverbetering dé doelstelling van de training is. Een nauwkeurige 
weergave van het calorieverbruik aan het eind van uw training is een belangrijke 
motivator om regelmatig te trainen. De gebruiker ziet de exacte resultaten van 
de training in één oogopslag. Ook een belangrijk aspect van een ergometer 
trainer, is dat de gebruiker ook de voortgang van de conditie zeer nauwkeurig 
kan volgen. 

Uniek en comfortabel verend loopvlak voor looptrainers, 
veilig en schokabsorberend. Uw gewrichten worden minder zwaar belast.

Loopband met orthopedische loopmat (vanaf de T40 en hoger)
Door fysiotherapeuten aanbevolen. Een betere reclame kan niet worden 
gemaakt voor de speciale orthopedische loopmat. Dikker en schokabsorberend 
voor een optimaal trainingseffect waarbij de spieren en gewrichten worden 
ontzien. Staan veiligheid en comfort boven aan uw wensenlijstje, dan is deze 
speciale loopband een must. 

Persoonlijke instellingen
De sleutel tot een individuele fitnesstraining. Hoe meer de fitness trainer over 
de gebruiker weet, des te beter kunnen de instellingen én feedback op de 
gebruiker worden afgestemd. Ook alle persoonlijke instellingen kunnen worden 
opgeslagen in dit geheugen. Het biedt de mogelijkheid om eigen, persoonlijk 
gemaakte trainingsprogramma’s op te slaan.

Motivatie programma’s
Deze functies zijn bedoeld om de training motiverend en uitdagend te houden. 
Bij de Fitness Test zijn de metingen en analyses volledig geautomatiseerd. 
Een indexering van de persoonlijke conditie wordt berekend en gewaardeerd 
met een cijfer en een waardering bijvoorbeeld “goed” of “uitmuntend”. Met 
de functie “Race” kunt u zich meten met meerdere eigen prestaties om de lat 
steeds hoger te leggen. Met andere woorden, een wedstrijd racen tegen eigen, 
eerder gedane prestaties

Opklapbaar en ruimtebesparend!
Prachtig Scandinavisch Design maakt een Tunturi tot een aanwinst in huis, 
maar zelfs een Tunturi kan soms in de weg staan. Handige opklapsystemen 
en praktische transportwielen maken een Tunturi gemakkelijk verplaatsbaar. 
Ruimtebesparend, mocht het zo uitkomen.

DE UNIEKE TUNTUrI INNOVATIES
Als dé pionier op het gebied van fitness trainers heeft Tunturi een naam hoog te houden. De uitvinder van fitness trainers 
voor thuisgebruik heeft vele patenten die het vernieuwende karakter van het merk onderstrepen. Unieke innovaties op 
het gebied van veiligheid, comfort, motivatie en effectiviteit van een training. Ieder programma heeft een herkenbaar 
symbool. Met Tunturi kiest u bewust voor kwaliteit, Scandinavisch Design en betrouwbaarheid. 

TRAIN MET
UW HArT! 

Welkom in de wereld van Tunturi waar comfort, 
trainingsgemak, veiligheid en blijvende trainings-
motivatie belangrijke waarden zijn. Al ruim 90 
jaar werken we met ons dynamische team aan 
de ontwikkeling en uitbreiding van thuis fitness 
apparatuur. Dit vertaalt zich naar het feit dat we de 
pionier zijn op het gebied van hartslaggestuurde 
trainingen, vele patenten bezitten en uitstekende 
ergonomie ontwikkeld hebben voor een echte Tunturi 
trainer. Kortom met een Tunturi zit u goed, traint u 
verantwoord en blijft de motivatie hoog! 

De rijke historie van Tunturi begon in het jaar 1922. 
Met de oprichting van een kleine fietsenwinkel door 
de Harkke broers in Turku, Finland werd de basis 
gelegd voor het merk Tunturi. De naam Tunturi is 
niet gebruikelijk, maar is een Finse vertaling voor het 
Engelse woord “Highland”. Vanuit de techniek en 
de kennis van fietsen werd veel geïnvesteerd in de 
productontwikkeling van fitness apparatuur. Tunturi 
zag het belang van gezond leven en fitnessen als een 
belangrijke basis voor de toekomst. Sinds de 70-er jaren 
was het merk Tunturi dan ook internationaal erkend als 
invloedrijke producent van fitness apparatuur. Door 
het succes van de ontwikkeling van fitness apparatuur 
werd Tunturi een sterk internationaal georiënteerde 
organisatie. Een Tunturi trainer kun je tegenkomen in 
meer dan 40 landen over de gehele wereld.

In 2003 werd Tunturi overgenomen door de Accell 
Group NV, marktleider als het gaat om de productie en 
verkoop van fietsen en fitnessapparatuur in Europa met 
bekende merken als Koga Miyata, Batavus, Lapierre, 
Winora en Red Line. De overname door Accell Group 
van het merk Tunturi is een garantie voor de toekomst!
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UNIEK 
TUNTURI!

Fitness test  
Alle begin is moeilijk; zeker als u regelmatig wilt trainen. 
Het trainen thuis biedt u vele voordelen, maar u wilt ook 
dat uw training veilig is, dat u snel uw resultaat kunt zien 
en dat u gemotiveerd blijft! Met een gerust hart kunnen 
wij zeggen dat uw Tunturi trainer uw “personal trainer” is. 
De meeste Tunturi trainers beschikken over zeer accurate, 
hartslaggestuurde programma’s en zeker zo belangrijk een 
nauwkeurige Fitness test.

Tunturi adviseert u om altijd eerst te beginnen met het 
doorlopen van de Tunturi Fitness Test. Deze accurate 
test – standaard aanwezig vanaf de 40-level monitoren - is 
uw ijkpunt. Op eenvoudige wijze voert u de belangrijkste 
gegevens in als geslacht, leeftijd en gewicht, om daarna 
te starten met het doorlopen van het programma. Met 
de Fitness Test wordt uw conditie bepaald en daarna 
helpt de geavanceerde software van de Tunturi monitor 
u bij het doorlopen van uw trainingsprogramma’s. Het 
trainingsniveau wordt afgestemd op de gebruiker, dus u 
traint nooit boven- of onder uw niveau. Dit is erg belangrijk 
om efficiënt te trainen. Kortom: Tunturi is uw personal 
trainer die u begeleidt om uw conditie geleidelijk en veilig 
te verbeteren. U kunt per training uw resultaten zien!

Ook als u wilt trainen met hartslaggestuurde programma’s, 
is een Tunturi trainer het beste dat u kunt kopen op de 
markt voor home fitness. Achter deze programma’s gaan 
jaren van kennis schuil, want Tunturi is en blijft de pionier 
op het gebied van hartslaggestuurde programma’s. 
Accuraat en geleidelijk zorgt de software van de Tunturi 
monitor ervoor dat u zeer nauwkeurig traint op het vooraf 
ingestelde hartslagniveau. Voor fysiotherapeuten - waar 
Tunturi een belangrijke naam heeft opgebouwd – is dit 
een eerste vereiste. Voor u een veilige en geruststellende 
gedachte! 

PSC  

Uitsluitend op Tunturi looptrainers vindt u de functie PSC. 
100% effectieve training, omdat het programma pro-actief 
reageert op de gebruiker. Dat wil zeggen als de gebruiker 
langzamer wil gaan lopen de band direct reageert door 
de snelheid aan te passen als u naar achteren op de mat 
gaat lopen. Uiteraard geldt dat als u meer naar voren gaat 
lopen, de looptrainer versnelt. Kortom: veilig maar vooral 
zeer efficiënt bij de dagelijkse training. Een werkelijk uniek 
programma van Tunturi, dat u zelf moet ervaren! 

Tunturi staat bekend om zijn unieke en vele 
gepatenteerde features. Door deze 
features word trainen nog leuker en 

blijft de motivatie! 
T-Road™

The outdoor experience 
for your indoor training
T-Road™ is een uniek motivatieprogramma van Tunturi; 
de beleving van het buiten trainen maar dan binnenshuis. 
De gebruiker ziet, ervaart en beleeft de training door 
middel van films - van onder andere Toscane - op de 
gebruikersvriendelijke monitor. Het vertonen van films op 
een monitor tijdens de training is niet uniek, maar dit totaal 
concept van T-Road™ gaat vele stappen verder! 

T-Road™ vertoont “real-life” een parcours door oude 
steden, bossen en bergen met beklimmingen en dalingen. 
De hometrainer of crosstrainer reageert net zo op het 
parcours als een outdoor fiets. De gebruiker kan - met 
optimaal gebruik van de versnellingen - het parcours 
afleggen. Ervaar het afzien van het beklimmen van een 
berg of het gemak van een afdaling; met T-Road™ is 
dit allemaal mogelijk. Inderdaad, de instellingen van de 
hometrainer kunnen volledig gebruikt worden tijdens het 
parcours. De vertoonde film anticipeert volledig op de 
inspanning van de gebruiker, dus hoe hoger het tempo, 
des te sneller de film over het ruime 7 inch scherm wordt 
vertoond. Een inspirerende training van het begin tot het 
eind. Zien en beleven is doen en ervaren! De beloning is de 
eindstreep en natuurlijk op een fantastische manier werken 
aan de conditie. 

T-Road™ is standaard op de topmodellen hometrainers 
en crosstrainers van Tunturi. Een uniek concept; dat de 
gebruiker echt zelf moet beleven. Vraag de Tunturi-dealer 
om een demonstratie en uitleg. 

Wilt u meer motiverende 
nieuwe T-road™ films? 
Kijk op www.tunturi.com 
hoe u deze kunt bestellen.

Hartslag-
gestuurde
programma’s 

Al vele tientallen jaren staat Tunturi bekend om de 
innovatieve programma’s op het gebied van hartslagmeting 
en –controle. Al in de beginjaren ontwikkelde Tunturi 
monitoren en systemen voor het zeer nauwkeurig meten 
van de hartslag. Door deze jarenlange kennis en ervaring 
zijn onze hartslagmetingen zeer nauwkeurig op de Tunturi 
trainers. Uw hart, uw gezondheid staat centaal bij Tunturi. 
Een efficiënte, maar vooral veilige training is namelijk de 
essentie van fitness. Tunturi “From the Heart” is niet voor 
niets onze slogan! De brug tussen de passie van Tunturi om 
een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de conditie, 
wellness, je lekker voelen en er goed uitzien! 

Al vele jaren heeft Tunturi een naam opgebouwd met 
de zeer accurate programma’s op het gebied van 
hartslagmeting en/of hartslagcontrole. Geen “min of 
meer” informatie, geen “circa“ informatie, maar accurate 
metingen. Deze uiterst nauwkeurige en pro-actieve 
programma’s zijn nog steeds uniek in de markt voor home 
fitness apparatuur. Gun uzelf een Tunturi, als u veilig en 
comfortabel wilt trainen.

Garantie 
Zoals dat verwacht mag worden van een A-merk kent Tunturi 
een uitstekende garantie op het gehele assortiment. Bovenop 
de bestaande garantie kan de garantie worden verlengd met 
1 jaar. Registreer op www.tunturi.com en verdien 1 jaar extra 
garantie op onderdelen. Laat u adviseren en overtuigen door de 
geautoriseerde Tunturi-dealers. Of kijk op www.tunturi.com voor 
alle informatie over de Tunturi garantie. 

* Number in the product name indicates the productlevel

When you register on our website www.tunturi.com, than you can extend the warranty 

for parts with 12 months. Registering is only possible within 1 month after purchase date.

NIEUW - uitsluitend voor de Tunturi producten.

Tunturi geeft levenslange 

De garantie omvat eventuele montagefouten in de fabriek en 
het materiaal voor de duur van het product, zolang het product 
in bezit is van de eerste eigenaar. De garantie heeft uitsluitend 
betrekking op de elektromagneetrem en niet op andere 
componenten van het weerstandsysteem.

Warranty period Warranty period commences from the date of purchase  

Tunturi Frame Treadmill 
drive 
motor

Electronic 
components

Other 
components

Electromagnet 
brakesystem

Home use 15 years 15 years 24 months           
(+ 12 months)

24 months           
(+ 12 months)

Lifetime

Home use                  
60-level* and above

20 years 20 years 36 months           
(+ 12 months)

36 months           
(+ 12 months)

Lifetime

Light commercial use 12 months 12 months 12 months 12 months 12 months

garantie op de elektromagneetrem
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‘When feeling better is your target’

De ideale keuze als u begint met het 
verbeteren van uw conditie: meer 
bewegen en aandacht voor een gezond 
leven. Competence staat voor een 
breed scala aan gebruiksvriendelijke, 
comfortabele en aantrekkelijk geprijsde 
trainers, bestemd voor een regelmatig 
gebruik met een gemiddelde 
intensiteit.

‘When being fit is just not enough’

U bent een stap verder en u werkt 
voortdurend aan de verbetering 
van uw lichamelijke conditie. Deze 
fitnesstrainers zijn meer robuust en 
bevatten extra ‘intelligentie’. Meer en 
gevarieerde trainingsprogramma’s, 
waarbij duidelijke doelen en 
een nauwkeurige feedback 
(prestatieverbetering!) belangrijk zijn. 
Voor frequent en intensief gebruik. 

‘When the best want to get better’

Voor prestaties op topniveau. Als 
trainen een belangrijk onderdeel van 
uw dagelijks leven is, kiest u voor 
Endurance. Deze fitnesstrainers zijn 
ontwikkeld voor de meest frequente, 
intensieve en uitdagende trainingen. 
U komt deze trainers ook regelmatig 
tegen in een professionele omgeving, 
bijvoorbeeld in een fitnessruimte van 
een hotel of bij de fysiotherapeut. 
Kortom: het beste wat te koop is voor 
thuisgebruik!

WELKE TrAINEr PAST 
HET BESTE BIj MIj?
Trainen: lopen, fietsen, roeien of een combinatie? In deze brochure ziet u
al dat er veel keuzemogelijkheden zijn. Daarom wijzen wij u graag de weg: 

Voor ‘starters’ en topsporters
Bent u enthousiast om te gaan werken aan het verbeteren van uw conditie? Of gaat u in training voor uw volgende marathon? 
Kortom: het gaat erom dat u een fitnesstrainer kunt kiezen die het beste aansluit bij uw wensen en trainingsdoelen.  
Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze en hebben onze collectie ingedeeld in drie categorieën:

Looptrainers  
Lopen is de meest natuurlijke manier van bewegen. 
Lopen, wandelen, joggen en hardlopen: dat kunt u op 
alle niveaus met een looptrainer. Deze trainers scoren, 
in vergelijking met andere fitnesstoestellen, hoog als 
het gaat om het verbranden van calorieën. Naast de 
verbetering van uw conditie werkt u met de looptrainer 
vooral aan de versterking van uw been- en rugspieren. 

Crosstrainers  
De meest veelzijdige fitnesstrainer: u combineert een 
loopbeweging met de training van het bovenlichaam. Een 
belangrijk voordeel is dat vele spiergroepen in het boven- 
en onderlichaam tegelijkertijd getraind kunnen worden. 
Met de natuurlijke, elliptische beweging traint u op alle 
niveaus zonder de gewrichten zwaar te belasten. Dit zijn 
redenen waarom de populariteit van de crosstrainer de 
afgelopen jaren sterk is toegenomen.

Hometrainers  
De oorsprong van alle fitnesstrainers. Fietsen is een plezierige, 
effectieve en veilige manier om uw conditie te verbeteren en 
de beenspieren te trainen. De hometrainer is ooit populair 
geworden dankzij gebruik in de medische sector (fysiotherapie) 
voor de revalidatie na gewrichts- en knieblessures. Topsporters 
gebruiken de hometrainer graag voor een goede warming-up. 
Veel consumenten kiezen de hometrainer omdat ze gewoon 
graag fietsen.

Vibration Plate  
De Vibration Plate is een nieuwkomer op fitnessgebied. Maar dit apparaat 
is zeker veelzijdig en all-round te noemen. Vibratie training is goed voor de 
spieren, de training maakt gebruik van reflexen in een spier. De Vibration 
Plate brengt een hoge frequentie aan trillingen over op het lichaam, waarop 
de spieren reageren door onwillekeurig aan te spannen. De Vibration Plate 
stimuleert het rek reflex in een spier. Trainen met de Vibration Plate is extra 
efficient, doordat meer spiervezels worden aangespannen dan bij normale 
krachttraining. Door de verschillende oefeningen uit te voeren kunnen de 
verschillende spieren separaat getraind worden.

 Accel Fitness - Tunturi - Bremshey

 Accel Fitness - Tunturi - Bremshey

 Accel Fitness - Tunturi - Bremshey

PrODUCT CATEGOrIEëN 

 Accel Fitness - Tunturi - Bremshey

Roeitrainers  
Roeien staat voor ‘intensief’. Het is een veeleisende 
trainingsmethode. Uw hartslag en de calorieverbranding 
komen snel op het gewenste niveau. Alle belangrijke 
spiergroepen worden getraind, vooral de rug-, been-, arm- 
en schouderspieren. Een belangrijk aspect bij de keuze kan 
zijn dat de roeitrainer, in vergelijking met de meeste andere 
fitnesstrainers, relatief weinig ruimte inneemt en makkelijk 
kan worden opgeklapt en opgeborgen.
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LOPEN, DE 
NATUURLIjKE 
MANIER VAN 
BEWEGEN

Wandelen, joggen en hardlopen zijn de meest natuurlijke manieren van 
voortbewegen. Tunturi was en is sinds de 80-er jaren dé pionier met 
de eerste elektrisch aangedreven looptrainers. De vele jaren ervaring 
en expertise vindt u terug in de Tunturi looptrainers. Looptrainers zijn 
zeer efficiënt voor het verbranden van calorieën, het verbeteren van de 
conditie én het versterken van been- en rugspieren. 

Bij het ontwikkelen van de looptrainers staat bij Tunturi één gedachte 
altijd centraal; looptrainers moeten geschikt zijn voor alle gebruikers. 
Van jong tot oud, getraind of juist beginnend, in goede gezondheid of 
werkend aan een betere conditie. Iedereen moet veilig en comfortabel 
kunnen trainen op een Tunturi. Over comfortabel gesproken, wat te 
denken van innovaties als een schokabsorberende orthopedische 
loopmat die de spieren en gewrichten ontziet. Of het pro-actieve 
PSC-programma, waardoor de band als vanzelf harder of zachter gaat 
lopen afhankelijk van uw positie op de looptrainer. Een veilige en 
comfortabele gedachte. 

LOOPTrAINErS

Handige opbergruimte voor 
bidon, iPod en telefoon

Sneltoetsen voor 
loophoek en snelheid

 Veiligheid sleutelPSC

Selectieknop

Vele motiverende 
programmas

6 goed leesbare 
LED displays

Grote profiel weergave 
van de training
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LOOPTrAINErS

Scandinavisch design in natuurlijke kleuren maken deze looptrainer 
een aanwinst voor thuisgebruik. De looptrainer biedt de gebruiker 
vele motiverende functies en programma’s inclusief het unieke 
Tunturi Position Speed Control (PSC).

-  Gemakkelijk draai bedieningsknop voor menu selectie en 
snelheid aanpassing.

- Persoonlijke hartslag programma’s.
-  Vele zelf samen te stellen hardloop en wandel programma’s.
-  PSC Functie: Pro-actieve looptrainer past  

automatisch de snelheid aan. 

Deze looptrainer draagt bij aan de maximale looptraining binnenshuis. 
Door de vele trainingsopties en sterke motor wordt lopen nog 
uitdagender! 

-  Uitdagend door wedstrijden tegen eerdere trainingen.
-  Zeer lage opstap met erg ruim loopoppervlakte.
-  Traploosverstelbare snelheid met zeer gelijkmatige loop.
- Soft drop opklapsysteem is uniek voor een loopband van dit formaat.
- T-Flex: de unieke schokdemping.
-  Optioneel verlengde handrail beschikbaar.

Deze looptrainer is voorzien van de orthopedische loopmat. Deze 
extra comfortabele loopmat ontziet de gewrichten en spieren bij de 
training. De borstband zender wordt standaard meegeleverd bij alle 
Tunturi looptrainers vanaf de T40 en hoger.

-  Lopen zoals in het bos met T-Flex en de orthopedic loopmat.
-  Optimale veiligheid met de maximale snelheids  

begrenzer bij hartslagbesturing.
-  Veiligheidsstopper aan achterzijde van loopmat.
-  PSC Functie: Pro-actieve looptrainer past  

automatisch de snelheid aan. 

De console geeft de gebruiker vele uitdagende programma’s en 
functies. Met prachtig design, een krachtige motor en maar liefst 12% 
hellingshoek is deze looptrainer een aanrader voor intensief gebruik. 
Gemakkelijk en eenvoudig opklapbaar.

-  PSC Functie: Pro-actieve looptrainer past automatisch  
de snelheid aan. 

-  Soft drop opklapsysteem is uniek voor een loopband van dit formaat.
-  Grafische weergave van snelheid, loophoek.
-  Bijzonder sterke, stille en betrouwbare motor.
-  T-Flex: de unieke schokdemping.
-  Optioneel verlengde handrail beschikbaar.

Verlengde handrails
Voor de T70 en T80 is nu ook een losse, 
verlengde handrails leverbaar. Direct 
te monteren en met name handig voor 
fysiotherapie en revalidatie doeleinden.

NIEUW
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Crosstrainers mogen met recht de nieuwste generatie fitnesstrainers worden genoemd. De 
succesformule van de crosstrainer ligt in het feit, dat diverse spiergroepen van het boven- en 
onderlichaam, in één beweging optimaal worden getraind. De Tunturi crosstrainers zijn “front 
driven” of “rear driven”. Tunturi crosstrainers staan garant voor een comfortabele training door 
de soepele, elliptische bewegingen. Knieën en gewrichten worden daardoor niet zwaar belast. 
Tot slot: de crosstrainers van Tunturi zijn uitermate stil in het gebruik.

CrOSSTrAINErS, 
EEN EFFECTIEVE 
MANIER VAN 
FITNESS

Dé ideale looptrainer als u begint met looptrainingen. Deze Tunturi 
looptrainer biedt u voldoende mogelijkheden om de trainingen 
motiverend te houden. 

-  Soft drop opklapsysteem voor makkelijk  
neerklappen van de looptrainer.

-  Uitgekiende en slimme hartslagbesturing. 
- Uitdagende Rolling Hill race.

Dit model is uitermate geschikt voor beginners. Een uitstekend 
product met de Tunturi kwaliteit en garantie!

-  Zeer compacte en functionele looptrainer.
-  Bediening van snelheid en loophoek vanuit de handgrepen.
-  Makkelijke en snelle hartslagmeting in de handgreep.

LOOPTrAINErS CrOSSTrAINErS
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Ergonomie Crosstrainers

Tunturi crosstrainers hebben 
multifunctionele handgrepen voor een 
optimale bewegingsgeometrie. Deze 
vrijheid van de geometrie komt ook naar 
voren bij de zeer ruime voetsteunen 
op de rear driven crosstrainers met de 
mogelijkheid tot variatie in houding en 
positie.

De Tunturi crosstrainers zijn leverbaar in 
front driven en rear driven versies. De 
manier van trainen en het bewegen zijn 
geheel verschillend. 

Front driven 

De front driven cross trainer vergt een 
minimale belasting van de knieen. Met 
de nieuwe ellips wordt de traning nog 
efficienter. En met de C85 waant u zich met 
de T-Road films in het prachtige Finland!

Rear driven

De 16 inch (40 cm slaglengte) rear driven 
crosstrainer is een praktische, compacte 
crosstrainer en is uitermate geschikt als u 
niet dagelijks traint.
De 19 inch (50 cm slaglengte) rear driven 
crosstrainer is uitermate geschikt voor een 
intensieve en sportieve training.

CrOSSTrAINErS

Het topmodel van Tunturi! Voorzien 
van vele unieke Tunturi functies als 
T-Road™, T-Ride™, T-Music™ en 
T-Trainer™. Prachtig Scandinavisch 
Design met aandacht voor de allerkleinste details. Écht alles om de 
training motiverend te houden! 

-  Robuust frame met gebruik van topkwaliteit componenten.
-  Realistisch langlaufend door besneeuwd Lapland.
- Ingebouwde MP3 speler.
- Alle draaipunten veilig afgeschermd.
- Met het schitterende grote TFT scherm.
-  Slaglengte 50 cm.

Het topmodel van Tunturi! Voorzien 
van vele unieke Tunturi functies als 
T-Road™, T-Music™ en T-Trainer™. 
Prachtig Scandinavisch Design en 
écht alles om de training motiverend te houden. 

-  Sportieve lange en grote ‘cross’ slag.
-  Zeer robuust voor het zware werk.
-  Voor iedereen, voor alle posities de juiste houding en monitor hoek.
-  Traploze weerstand instelling van zeer 

 licht tot extreem zwaar.
-  Realistisch langlaufend door  

besneeuwd Lapland.
-  Slaglengte 50 cm.

Groot en duidelijk 
kleurenscherm 

Handige selectie 
draaiknop, voor 
verzwaren of verlichten 
van de training

Sneltoets naar het 
hoofdmenu

Gebruikers toets
Bedieningstoetsen 
MP3 speler

In en uitzoomen, 
altijd duidelijke 
weergave

Toets om de training 
te beëindigen en 
resultaten te zien

Uw ‘persoonlijke coach’ die
u begeleidt bij de training.
Een eigen “personal coach” met de Tunturi® T-Trainer™! 
Indien gewenst begeleidt deze coach u tijdens 
de training. Afwisseling, motivatie en 
resultaat zijn de sleutelwoorden. De 
T-Trainer™ houdt uiteraard ook rekening 
met een goede “cool down” periode. Dit 
programma helpt u om de crosstrainer 
zo effectief mogelijk te gebruiken voor de 
totale verbetering van de spiergroepen. 
De trainingsvariaties worden op de monitor 
getoond.

19 inch,
rear driven

Elliptical movement

Arm movement

Stride length

19 inch
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CrOSSTrAINErS

Dit model biedt vele mogelijkheden 
voor een motiverende training. 
Voldoende programma’s en functies.

-  Met de perfectie van nagenoeg 
traploze weerstand regeling.

-   Met ingebouwde MP3 speler 
(oordopjes meegeleverd).

-  T-Ride maakt trainen realistisch.
-  Inclusief de unieke Tunturi 

fitness test.
-  Slaglengte 50 cm

Dit model biedt vele mogelijkheden 
voor een motiverende training. 
Voldoende programma’s en functies. 

-  Compacte trainer met de nagenoeg 
traploze weerstandregeling.

-  Persoonlijke conditie en afvalprogramma’s.
-   Met ingebouwde MP3 speler (oordopjes 

meegeleverd).
-  Echte conditietest die de vooruitgang  

aantoont.
-  Slaglengte 40 cm

De nieuwe monitor van de C65 is voorzien 
van een 7 inch grafisch full-color scherm.
De C65 is voorzien van de unieke Tunturi 
innovatie T-Trainer, de personal trainer die 
u adviseert tijdens de training, uitdagend 
en motiverend! 

-  De T-Trainer coach leert u alle mogelijkheden en spiergroepen 
op deze trainer gebruiken.

- Met persoonlijke afval en conditie verbeter-programma’s.
- Dagboek die alle resultaten opslaat en conditie weergeeft.
-  T-Ride™ programma’s bieden een realistische  

simulatie van het trainen buiten.
- Slaglengte 50 cm.

De populaire C60 is voorzien van een 
nieuwe Tunturi monitor met een 7 inch 
grafisch full-color scherm. Gemakkelijk 
af te lezen en duidelijke informatie. 
De borstband voor een accurate 
hartslagmeting is inclusief vanaf de 60-serie.

-  T-Ride™ programma’s bieden een realistische 
simulatie van het trainen buiten.

-  Echte, accurate conditie fitnesstest.
-  De T-Trainer coach leert u alle mogelijkheden 

en spiergroepen op deze trainer gebruiken.
-  Borstband voor hartslagmeting wordt 

meegeleverd.
-  Slaglengte 40 en 50 cm

NIEUW NIEUW
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HOMETrAINErS

Al sinds 1922 maakt het Scandinavische merk 
Tunturi outdoor fietsen. De tientallen jaren van 
kennis en ervaring worden ten volle benut bij de 
productontwikkeling van de hometrainers voor 
thuisgebruik. Ergonomie en het overbrengen 
van het fietsgevoel staan centraal in het totale 
ontwikkelingsproces. Fietstrainers zijn uitermate 
geschikt ter verbetering van de conditie van 
het hart, het versterken van de spieren en het 
verbeteren van de mobiliteit. 

Intensief trainen, maar kan dat zeer comfortabel? 
Ja dat kan! Een ligfiets is de ideale manier om 
comfortabel te trainen vanwege de optimale 
ergonomie. In het Tunturi assortiment zijn maar 
liefst 2 Tunturi ligfietsen. 

Welk model u ook kiest, elke goede warming-
up begint met een goede fietstraining. Een 
hometrainer is dus een onmisbare partner thuis, 
zeker als u van fietsen houdt. 

HOMETrAINErS,  
DE BASIS VAN DE 
HEDENDAAGSE 
FITNESS TRAINER

Betrouwbare, accurate en gemakkelijk 
te bedienen crosstrainer met een “servo 
magneet” weerstandsysteem. De 
crosstrainer biedt de beginnende sporter 
vele mogelijkheden.

-  Hartslaggestuurde ergometer voor optimaal resultaat.
-  Veilig en verantwoord fitheid trainen.
- Zeer stil en soepel lopend.
-   Standaard met ingebouwde vetmeter en BMI calculator.
-  Slaglengte 50 cm

Deze rear driven crosstrainer is 
voorzien van een “servo magneet” 
weerstandssysteem. De weerstand is 
eenvoudig handmatig te bedienen via 
de draaiknop op de monitor.

-  Aantoonbare conditie vooruitgang is 
meetbaar op deze hartslaggestuurde ergometer.

-  Standaard met ingebouwde vetmeter en BMI calculator.
-  Zelf programma maken en opslaan, ook voor andere 

gebruikers.
-  Slaglengte 40 cm

Het instapmodel van de Tunturi 
crosstrainer. Ideaal als u wilt beginnen 
met fitness.

-  Herstel hartslagmeting.
-  Zeer eenvoudige bediening en 

geen stroom adapter nodig!
-  Hartslagbovengrenslimiet instelbaar.
-  Slaglengte 40 cm
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Het topmodel van Tunturi! Voorzien 
van vele unieke Tunturi functies als 
T-Road™, T-Music™ en T-Ride™. 
Prachtig Scandinavisch Design met oog 
voor de allerkleinste details. Talloze 
programma’s en functies om de training 
motiverend te houden. 

-  Fietsen met T-Road door Toscane voor het echte outdoor fietsgevoel.
-  Optimale ergonomie: verstelbaar zadel, stuur en monitor.
-  Zeer betrouwbaar en nauwkeurig  

weerstandssysteem met een hoge energie output.
-  Uniek voor Tunturi. Ergonomische “zachte”  

pedalen. Trainen zonder schoenen.
- Ingebouwde Mp3 speler en speakers.

Nooit meer kiezen tussen trainen en TV 
kijken! Deze unieke trainer combineert 
beide! Met de E60 Media kunt u tv 
kijken terwijl u traint. De console is 
uitgerust met een ingebouwde DVBT 
ontvanger en daarmee kunt u de TV zenders ontvangen. De 
console is voorzien van uitdagende programma’s om uw training 
motiverend te houden, dus met deze trainer kunt u alle kanten op! 

-  Ontvangst van TV kanalen via ingebouwde DVT ontvanger.
- Uitdagende training programma’s.
-  Trainen en TV kijken op hetzelfde moment, trainen was nog 

nooit zo leuk! 
- Uitgerust met een 7 Inch kleurenscherm.
*  De ontvangst van digitale TV hangt af van de dekking  

van het DVB-T netwerk. Dit kan verschillen per regio/land.

Een uiterst comfortabele manier 
van trainen maar met het beste wat 
Tunturi te bieden heeft aan functies 
en programma’s. Opstappen op deze 
prachtige trainer is extra comfortabel 
door de ruime en lage instap.   

-  Ongekend ruime en lage instap, de therapie ergometer bij uitstek.
-  Met meer dan honderd trainingsvarianten op elk niveau.
-  Fietsen met T-Road door Toscane voor het  

echte fietsgevoel.
-  Zeer accuraat weerstandssysteem met een  

hoge energie output.
-  Uniek voor Tunturi. Ergonomische “zachte”  

pedalen. Trainen zonder schoenen.

Intensief trainen, maar met respect voor 
spieren en gewrichten. Eenvoudig en 
comfortabel op- en afstappen op deze 
ligfiets. Zeer stabiel frame verzekerd u van 
een veilige training. 

-  T-Ride™ programma’s bieden een realistische simulatie van 
het fietsen buiten.  

-  Extra lage en brede instap. Gemakkelijk en comfortabel 
opstappen.  

 -  Stevige handgrepen voor goede ondersteuning  
 -  Perfecte ondersteuning door een  

warmtedoorlatende rugleuning van mesh.

HOMETrAINErS

T-Coach
De T-Coach biedt u vele mogelijkheden om uw training te volgen en 
analyseren. Op basis hiervan wordt een persoonlijk trainingsadvies gegeven 
door de T-Coach, een virtuele coach die gebaseerd is op de jarenlange 
kennis van Tunturi. U kunt door middel van de feedback uw conditie op 
de voet volgen en testen. Door de console aan te sluiten op de computer 
kunnen uw trainingsgegevens en testuitslagen in de computer worden 
geanalyseerd en opgeslagen. Tevens kan de console gepersonaliseerd 
worden met een eigen achtergrond afbeelding. Met deze applicatie 
haalt u een echte professional in huis om u tijdens en na uw training 
te adviseren! T-Coach is los verkrijgbaar voor vele van onze Tunturi 
hometrainers, ligfietsen en crosstrainers vanaf de 40 serie. Kijk op onze 
website www.tunturi.com om te zien of deze applicatie ook geschikt is 
voor uw trainer!

- Uw fitness-level nauwkeurig bijhouden.
- Eenvoudig de trainingsdata aflezen van het console.
- Ontvang persoonlijk trainingsadvies van de T-Coach.
- Personaliseer de achtergond van het console.
- Uw trainingsresultaten snel en eenvoudig downloaden via de computer.

NIEUW
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HOMETrAINErS

De “E” in deze 30-level hometrainer 
staat voor ergometer. Betrouwbaar en 
gemakkelijk te bedienen. Voorzien van de 
gebruikersvriendelijke Tunturi monitor.

-  Groot en duidelijk afleesbare display.
-  Eigen programma’s zijn samen te stellen.
-  Electronisch geremde ergometer.

De prachtige nieuwe Tunturi F60 racing bike 
geeft alles in huis voor een actieve fietstraining. 
Wielrennen en bergen bedwingen terwijl u 
thuis traint. Door de uitgekiende ergonomie 
biedt de fiets de gebruiker alle comfort voor 
een uitdagende training. Het zware vliegwiel 
zorgt voor een constante weerstand die door de 
weerstand knop gemakkelijk aan te passen is. 

- Groot vliegwiel.
- Ergonomische fietshouding.
-  Handige bidonhouder op het stuur.
- Comfortabel stuur met ellebogen steun.
-  SPD pedalen.

Deze hometrainer is voorzien van een 
unieke Tunturi monitor. Voorzien van 
verschillende uitdagende trainingen. 
De monitor heeft een ingebouwde 
MP3 speler voor uw favoriete muziek 
tijdens de training.

-  Persoonlijke conditie en afvalprogramma’s.
-  Nagenoeg traploze weerstandregeling.
-  Met ingebouwde MP3 speler (oordopjes meegeleverd)
-  Echte conditietest die de  

vooruitgang aantoont.

Dit Tunturi model biedt vele programma’s 
en functies voor een motiverende 
training. De console is uitgerust met 
verschillende T-Ride™ programma’s. Een 
realistisch simulatie van het fietsen buiten.

-  Vele hartslaggestuurde trainingen 
mogelijk, de specialiteit van Tunturi.

-  Optimale ergonomie: verstelbaar zadel, stuur en monitor.
-  Borstband voor hartslagmeting wordt meegeleverd.
-  T-Ride™ programma’s bieden een realistische  

simulatie van het fietsen buiten.



24 25

Tunturi roeitrainers bieden een zeer efficiënte training 
van alle belangrijke spiergroepen. Een roeitraining is 
intensiever voor vele spiergroepen dan ieder ander 
traditioneel fitnessapparaat. Het speciale design van 
de Tunturi roeitrainers staat garant voor een uiterst 
comfortabele roeibeweging; de garantie voor een zeer 
effectieve training. 

De Tunturi roeitrainer is gemakkelijk opklapbaar en door 
de dubbele rails (R35 en R60) zeer stabiel in het gebruik. 

rOEITrAINErS

Snelheid/ 500m

Tijd

Profiel weergave

Hartslag

rOEITrAINErS,  
VOOR DE 
VEELEISENDE 
GEBRUIKER

Comfortabel frame, stabiel en veilig. 
Eenvoudig, elektronisch
verstelbare weerstandsysteem.

-  Bijzonder compacte fietstrainer.
-  Makkelijk en ruim verstelbaar stuur 

en zadel. 
- Hartslaggestuurde programma’s.

De ideale hometrainer voor de 
beginnende sporter. Dit instapmodel 
biedt een uitstekende prijs/
kwaliteitsverhouding!

-  Zeer eenvoudige bediening.
-  Ruime lage instap.
-  Comfortabele en compacte fietstrainer.

Een ergonomisch design ligfiets, voor 
trainen met optimaal comfort. Voorzien 
van de gebruikersvriendelijke Tunturi 
monitor met vele mogelijkheden en 
functies. 

- Zeer ruime en gemakkelijke doorstap.  
 -  Eenvoudig te bedienen en goed afleesbare display  
 -  Goed instelbare zitting en comfortabele  

warmtedoorlatende rugleuning van mesh.  
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Deze roeitrainer biedt de veeleisende gebruiker alles 
wat nodig is voor een motiverende en effectieve training. 

-  Zeer compact en makkelijk opklapbaar.
-  Weerstandsbediening vanuit de roeigreep.
- Uniek in zijn soort, hartslaggestuurd.
-  Zeer stabiel en robuust door de dubbele rails.

De ideale roeiertrainer voor de 
beginnende sporter. Dit instapmodel 
biedt een uitstekende prijs/
kwaliteitsverhouding! Uitermate 
compacte roeitrainer.

-  Groot makkelijk te bedienen display.
-  Zeer stille soepel roeiende roeitrainer.
-  Ideale roeier voor de beginnende sporter.
-  Zeer compact en makkelijk opklapbaar.

Tunturi V60 Vibration plate

De nieuwste trend in fitness nu ook voor thuis met de Tunturi  
Vibration Plate. Met deze unieke Tunturi Vibration Plate traint u  
doormiddel van trillingen uw spieren. Een korte training kan hetzelf-
de effect hebben als een lange krachttraining. Met de bijgeleverde 
oefeningen poster kunt u verantwoord aan de training beginnen! 

- Design is compact en functioneel.
- Breed frequentiebereik.
- Oefeningen poster wordt standaard meegeleverd.
-  Gebruikersvriendelijke console met extra handige start/stop  

knop voor een veilige training.

Tunturi is ook specialist in klein fitness. De nieuwe Tunturi collectie bestaat uit 4 belangrijke productgroepen: 
Yoga, Pilates, Classic en Fun. Het nieuwe assortiment biedt kwalitatief zeer hoogwaardige producten als 
complete Yoga- en Pilates sets, prachtig vormgegeven gewichten en hand trainers. Juist de combinatie van 
een fitness trainer en enkele klein fitness producten maakt het heel eenvoudig om een echte “total body 
work-out” te doen. Hiermee traint u meer spiergroepen en het geeft u nog meer afwisseling! U kunt kiezen 
uit verschillende productgroepen, pilates, yoga of classic fitness. Bij Tunturi vindt u hoogwaardige producten 
met een goede kwaliteit / prijsverhouding. Omdat wij onze passie voor sport graag met u delen! 

IN VORM 
MET TUNTUrI 
SMALL FITNESS

SMALL FITNESS

Een roeitrainer combineert vele bewegingen in een zeer effectieve 
trainingsvorm. De Tunturi R35 is zeer stabiel door de dubbele rails. 
Zoals u van Tunturi mag verwachten, een uitstekende ergonomie 
voor een comfortabele training.

 -  Handmatig verstelbaar weerstandsysteem.
-  Breed en comfortabel roeizitje.
-  Zeer stabiel en robuust door de dubbele rails.

V
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Technische specificaties Technische specificaties Technische specificaties 

LOOPTrAINErS CrOSSTrAINErS - FrONT DrIVEN CrOSSTrAINErS - rEAr DrIVEN

MONITOr

Programmadisplay Kleur LED  
profielweergave en 
informatiedisplay (LCD)

LCD profielweergave en 
informatiedisplay

LCD profielweergave en 
informatiedisplay

LED profielweergave en 
informatiedisplay

LED profielweergave en 
informatiedisplay

LED track display

Informatiedisplay 6, LED 6, LED 6, LED 5, LED 5, LED 3, LED
Tijd ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Afstand ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Snelheid ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Energieverbruik ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hellingshoek ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hartslag ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Programma's totaal 35 35 35 13 13 10
Trainingsprogramma's Snelstart Snelstart Snelstart Snelstart Snelstart Snelstart

Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig
HRC HRC HRC HRC HRC HRC
Voorgeprogrammeerde 
programma's

Voorgeprogrammeerde 
programma's

Voorgeprogrammeerde 
programma's

Voorgeprogrammeerde 
programma's

Voorgeprogrammeerde 
programma's

Voorgeprogrammeerde 
programma's

Gebruikers  
programma's

Gebruikers  
programma's

Gebruikers 
programma's

Gebruikers  
programma's

Gebruikers  
programma's

Gebruikers  
programma's

Race Race Race - - -

Fitness test Fitness test Fitness test - - -
Voorgeprogrammeerde 
programma's

8 8 8 5 5 5

Gebruikers programma's 20 20 20 3 3 2
HrC (hartslagcontrole) 3 constant HRC  

mogelijkheden
3 constant HRC  
mogelijkheden

3 constant HRC  
mogelijkheden

3 constant HRC  
mogelijkheden

3 constant HRC  
mogelijkheden

1 HRC mogelijkheid

4 programma's 4 programma's 4 programma's - - -

Programma instellingen T-Scale™ T-Scale™ T-Scale™ T-Scale™ T-Scale™ T-Scale™ 
Fitness tests Cooper test Cooper test Cooper test - - -

2 km wandeltest 2 km wandeltest 2 km wandeltest - - -
PSC-functie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -
Gebruikersregister 4 gebruikers 4 gebruikers 4 gebruikers - - -
PC-aansluiting - - - - - -

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor 3,5 pk (continu) 3,0 pk (continu) 3,0 pk* 3,0 pk* 2,5 pk* 2,5 pk*
Snelheid 0.5-22 km/h (instelbaar 

in stappen van 0.1 km/h)
0.5-22 km/h (instelbaar 
in stappen van 0.1 km/h)

0.8-20 km/h (instelbaar 
in stappen van 0.1 km/h)

0.8-20 km/h (instelbaar 
in stappen van 0.1 km/h)

0.8-18 km/h (instelbaar 
in stappen van 0.1 km/h)

0.8-16 km/h (instelbaar 
in stappen van 0.1 km/h)

Hellingshoek 0-12% (instelbaar in 
stappen van 0.5%)

0-12% (instelbaar in 
stappen van 0.5%)

0-12% (instelbaar in 
stappen van 0.5%)

0-12% (instelbaar in 
stappen van 1.0%)

0-12% (instelbaar in 
stappen van 1.0%)

0-12% (instelbaar in 
stappen van 1.0%)

Voeding Netstroom Netstroom Netstroom Netstroom Netstroom Netstroom
Lengte / *inklapbaar 212 cm / 114 cm 212 cm / 114 cm 193 cm / *93 cm 193 cm / *93 cm 193 cm / *93 cm 185 cm / *87 cm
Breedte 95 cm 95 cm 91 cm 91 cm 91 cm 82 cm
Hoogte / *inklapbaar 140 cm / 193 cm 140 cm / 193 cm 140 cm / *181 cm 140 cm / *181 cm 140 cm / *181 cm 140 cm / *175 cm
Gewicht 150 kg 148 kg 111 kg 108 kg 102 kg 95 kg
Inklapbaar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Soft Drop Systeem Soft Drop Systeem Soft Drop Systeem Soft Drop Systeem Soft Drop Systeem Soft Drop Systeem
Max. gebruikersgewicht 150 kg 150 kg 150 kg 135 kg 135 kg 135 kg
EN-957 Class SA SA HB HB HB HB
Gebruik Thuis Thuis Thuis Thuis Thuis Thuis

Semiprofessioneel Semiprofessioneel - - - -

ErGONOMIE

Loopvlak 53 x 152 cm 53 x 152 cm 50 x 141 cm 50 x 141 cm 50 x 141 cm 47 x 133 cm
Hartslagmeting via 
handgreep

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Borstbandzender ✓  (5 kHz analoog) ✓  (5 kHz analoog) ✓  (5 kHz analoog) ✓  (5 kHz analoog) Optioneel (5 kHz 
analoog)

Optioneel (5 kHz 
analoog)

Bidonhouder ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bijzondere kenmerken Orthopedische mat, 
extra comfortabel

Orthopedische mat, 
extra comfortabel

Orthopedische mat, 
extra comfortabel

Orthopedische mat, 
extra comfortabel

T-Flex™ T-Flex™

T-Flex™ T-Flex™ T-Flex™ T-Flex™ Sneltoetsen voor  
snelheid / hellingshoek

Handgreepbediening 
voor snelheid /  
hellingshoek

Touch keys voor  
snelheid / hellingshoek

Touch keys voor 
 snelheid / hellingshoek

Touch keys voor  
snelheid / hellingshoek

Sneltoetsen voor  
snelheid / hellingshoek

Touch keys voor snel-
heid / hellingshoek

Reha handgrepen 
(optioneel)

Reha handgrepen 
(optioneel)

- Touch keys voor  
snelheid / hellingshoek

-

- - - - -

Transport wielen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

   

MONITOr

Display Grafisch 7" TFT kleur 
display

Grafisch 7" kleur display 6.5", 5 kleuren display, 
LCD met backlight

5.5", 2 kleuren display, 
LCD.met backlight

Tijd, Afstand, Snelheid ✓ ✓ ✓ ✓

Afstand / rPM ✓ ✓ ✓ ✓

Energieverbruik ✓ ✓ ✓ ✓

Vermogen (Watt) ✓ ✓ ✓ ✓

Hartslag ✓ ✓ ✓ ✓

Programma's totaal 127 40 31 23
Trainingsprogramma's Snelstart Snelstart Snelstart Snelstart

Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig
Constante Watt Constante Watt Constante Watt Constante Watt
HRC HRC HRC HRC
T-Road™ T-Ride™ T-Ride™ Voorgeprogrammeerde 

programma's 
T-Music™ T-Trainer™ T-Trainer™ (niet grafisch) Gebruikers programma's
T-Ride™ Voorgeprogrammeerde 

programma's 
Voorgeprogrammeerde 
programma's 

Maximale HR limiet

T-Trainer™ Gebruikers programma's Gebruikers programma's -
Voorgeprogrammeerde 
programma's 

Fitness test Fitness test -

Gebruikers programma's - - -

Race - - -
Fitness test - - -

Voorgeprogrammeerde 
programma's

10 10 10 12

Gebruikers programma 100 20 10 5
T-road™ 3 - - -
T-ride™ 5 5 5 -
HrC programma's Constante HRC, 5 

voorgeprogrammeerde 
programma's

Constante HRC, 5 
voorgeprogrammeerde 
programma's

Constante HRC Constante HRC

Programma instelling T-Scale™ T-Scale™ T-Scale™ T-Scale™
Conditietest Multistep fitness test Multistep fitness test Multistep fitness test Constante HRC, vetme-

ting, BMI, Recovery HR
Trainings muziek / 
T-Music™

Mp3 speler, 3 
muziekprofielen

- Mp3 speler (oordopjes 
meegeleverd)

-

Luidsprekers in de 
monitor

- - -

Gebruikersregister 20 gebruikers 8 gebruikers 5 gebruikers 5 gebruikers
PC aansluiting USB poort + 2 USB 

poorten voor eigen 
memory sticks

USB poort - -

Talen 8, incl. NL 10 talen, incl. NL Engels Engels

TECHNISCHE GEGEVENS

rem Elektromagneet Elektromagneet Elektromagneet Permanente magneet, 
servo verstelbaar

Overbrengverhouding 1:10 1:10 1:10 1:10
roterende massa 38 kg 38 kg 34 kg 34 kg
Geleverd vermogen 350 W / 60 omw 350 W / 60 omw 350 W / 60 omw 250 W / 60 omw
Voeding Netstroom Netstroom Netstroom Netstroom
Adapter 26 V / 2.3 A 26 V / 2.3 A 26 V / 2.3 A 9 V / 0.5 A
Lengte 183 cm 183 cm 183 cm 183 cm
Breedte 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm
Hoogte 176 cm 176 cm 176 cm 176 cm
Gewicht 80 kg 79 kg 76 kg 72 kg
Max. gebruikersgewicht 150 kg 135 kg 135 kg 135 kg

Ergometer ✓ ✓ ✓ ✓

EN-957 Class SA HA HA HB
Gebruik Thuis Thuis Thuis Thuis

Semiprofessioneel Semiprofessioneel - -

ErGONOMIE

Slaglengte 50 cm / 19"
Active stride

50 cm / 19"
Active stride

50 cm / 19"
Active stride

50 cm / 19"
Active stride

Hartslagmeting via 
handgreep

✓ ✓ ✓ ✓

Borstbandzender ✓  (122 kHz analoog) ✓ (5 kHz analoog) Optie (5 kHz analoog) Optie (5 kHz analoog)
Transport wielen ✓ ✓ ✓ ✓

MONITOr

Display Grafisch 7" TFT kleur 
display

Grafisch 7" kleur display 6.5", 5 kleuren display, 
LCD met backlight 

5.5", 2 kleuren display, 
LCD met backlight

5.5", display, LCD 
monochroom

Snelheid ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Afstand / rPM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Energieverbruik ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vermogen (Watt) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hartslag ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Programma's totaal 127 40 31 23 4
Trainingsprogramma's Snelstart Snelstart Snelstart Snelstart Snelstart

Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig
Constante Watt Constante Watt Constante Watt Constante Watt Maximale HR limiet
HRC HRC HRC HRC -
T-Road™ T-Ride™ T-Ride™ Voorgeprogrammeerde 

programma's
-

T-Music™ T-Trainer™ T-Trainer™ (niet 
grafisch)

Gebruikers 
programma's

-

T-Ride™ Voorgeprogrammeerde 
programma's

Voorgeprogrammeerde 
programma's

Maximale HR limiet -

T-Trainer™ Gebruikers 
programma's

Gebruikers 
programma's

- -

Voorgeprogrammeerde 
programma's

Fitness test Fitness test - -

Gebruikers 
programma's

- - - -

Race - - - -

Fitness test - - - -
Voorgeprogrammeerde 
programma's

10 10 10 12 -

Gebruikers programma 100 20 10 5 -
T-road™ 3 - - - -
T-ride™ 5 5 5 - -
HrC programma's Constante HRC, 5 

voorgeprogrammeerde 
programma's

Constante HRC, 5 
voorgeprogrammeerde 
programma's

Constante HRC Constante HRC. -

Programma instelling T-Scale™ T-Scale™ T-Scale™ T-Scale™ -
Conditietest Multistep fitness test Multistep fitness test Multistep fitness test Consante HRC, 

vetmeting, BMI
Vetmeting, BMI, 
Recovery HR

Trainings muziek / 
T-Music™

Mp3 speler, 3 muziek-
profielen

- Mp3 speler (oordopjes 
meegeleverd)

- -

Luidsprekers in monitor - - - -
Gebruikersregister 20 gebruikers 8 gebruikers 5 gebruikers 5 gebruikers -
PC aansluiting USB poort + 2 USB 

poorten voor eigen 
memory sticks

USB poort - - -

Talen 8, incl. NL 10 talen, incl. NL Engels Engels Engels

TECHNISCHE GEGEVENS

rem Elektromagneet Elektromagneet Elektromagneet Permanente magneet, 
servo verstelbaar

Permanente magneet, 
handmatig verstelbaar

Overbrengverhouding 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10

roterende massa 19" 37 kg 37 kg - - -
roterende massa 16" - 34 kg 28 kg 28 kg 28 kg
Geleverd vermogen 350 W / 60 omw 350 W / 60 omw 350 W / 60 omw 250 W / 60 omw 250 W / 60 omw
Voeding Netstroom Netstroom Netstroom Netstroom Batterijen
Adapter 26 V / 2.3 A 26 V / 2.3 A 26 V / 2.3 A 9 V / 0.5 A -
Lengte 19" 180 cm 180 cm - - -
Lengte 16" - 163 cm 163 cm 163 cm 163 cm
Breedte 61 cm 61 cm 61 cm 61 cm 61 cm
Hoogte 166 cm 163 cm 163 cm 163 cm 163 cm
Gewicht 19" 76 kg 73 kg - - -

Gewicht 16" - 61 kg 60 kg 58 kg 58 kg
Max. gebruikersgewicht 150 kg 135 kg 135 kg 135 kg 135 kg
Ergometer ✓ ✓ ✓ ✓ -
EN-957 Class SA HA HA HB HB
Gebruik Thuis  Thuis Thuis Thuis Thuis

Semiprofessioneel Semiprofessioneel - - -

ErGONOMIE

Slaglengte 1 versie: 2 versies: 1 versie: 1 versie: 1 versie:

50 cm / 19" 50 cm / 19" 40 cm / 16" 40 cm / 16" 40 cm / 16"

- 40 cm / 16" - -

Hartslagmeting via 
handgreep

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Borstbandzender ✓ (122 kHz analoog) ✓ (5 kHz analoog) Optie (5 kHz analoog) Optie (5 kHz analoog) Optie (5 kHz analoog)

Transport wielen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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MONITOr

Programmadisplay Grafisch 7" kleur display 5.5", 2 kleuren display, 
LCD met backlit

Tijd ✓ ✓

Afstand ✓ ✓

Snelheid ✓ ✓

Afstand/ rPM ✓ ✓

Energieverbruik ✓ ✓

Vermogen (Watt) ✓ -
Hartslag ✓ ✓

Programma's (totaal 40 17
Trainingsprogramma's Snelstart Snelstart

Handmatig Handmatig
Constante Watt HRC

HRC Voorgeprogrammeerde 
programma's  

T-Ride™ Gebruikers 
programma's

Voorgeprogrammeerde 
programma's  

Maximale HR limiet

Gebruikers 
programma's

-

Fitness test -
Voorgeprogrammeerde 
programma's

10 8

Gebruikersprogramma's 20 4
T-road™ - -

T-ride™ 5 -
HrC programma's Constante HRC, 5 

voorgeprogrammeerde 
programma's

Constante HRC

Programma instelling T-Scale™ T-Scale™
Conditietest / 
herstelhartslag

Multistep fitness test Recovery HR, 
Vetmeting, BMI

PC aansluiting USB -
Gebruikersregister 8 gebruikers 4 gebruikers
Talen 10 talen, incl. NL Engels

TECHNISCHE GEGEVENS

remsysteem Elektromagneet Permanente magneet, 
servo verstelbaar

ratio 1:9 1:7
roterende massa 14 kg 12 kg 
Weerstand 440 W / 100 omw, 

260 W / 60 omw     
250 W / 60 omw     

Voeding Netstroom Netstroom
Adapter 26 V / 2.3 A 9 V / 0.5 A
Lengte 171 cm 171 cm
Breedte 70 cm 70 cm
Hoogte 117 cm 117 cm
Gewicht 60 kg 57 kg
Max. gebruikersgewicht 135 kg 135 kg
Ergometer ✓ ✓

EN-957 Class HA HA
Gebruik Thuis Thuis

Semiprofessioneel -

ErGONOMIE

Hartslagmeting via 
handgreep

✓ ✓

Borstbandzender ✓ (5 kHz analoog) Optie (5 kHz analoog)
Zadelverstelling Horizontaal verstelbaar Horizontaal verstelbaar
Stuurverstelling Draaibaar Draaibaar
Bijzondere kenmerken Comfortabele, 

ademende rugleuning
Comfortabele, 
ademende rugleuning

Aluminium rails met 
fast-lock systeem

Aluminium rails met 
fast-lock systeem

Stabiele en 
comfortabele 
handvatten

Stabiele en 
comfortabele 
handvatten

Opbergruimte voor 
handdoek

Extra lage instap

Extra lage instap -

Transport wielen ✓ ✓

MONITOr

Programmadisplay 5,5" LCD monochroom 5,5" LCD monochroom 5,5" LCD monochroom
Tijd, Afstand, Slagen/500 m ✓ ✓ ✓

Afstand ✓ ✓ ✓

Slagen / 500m ✓ ✓ ✓

Slagen / min. ✓ ✓ ✓

Energieverbruik ✓ ✓ ✓

Hartslag ✓ ✓ ✓

Programma's (totaal 12 3 3
Trainingsprogramma's Snelstart Snelstart Snelstart

Handmatig Handmatig Handmatig
HRC Herstelhartslag Herstelhartslag
Voorgeprogrammeerde 
programma's

-

Herstelhartslag -
Voorgeprogrammeerde 
programma's

8 - -

HrC programma's Constante HRC - -

Programma instelling Programma aanpassing - -
Conditietest / herstel-
hartslag

Herstelhartslag Herstelhartslag Herstelhartslag

Talen Engels Engels Engels

TECHNISCHE GEGEVENS

remsysteem Permanente magneet Permanente magneet Permanente magneet 

Servo verstelbaar Handmatig verstelbaar Handmatig verstelbaar
Voetsteunen Flexibel, geïntegreerd in 

voorste steunplaat
Flexibel, geïntegreerd in 
voorste steunplaat

Flexibel

roterende massa 8 kg 8 kg 6 kg
Voeding Netstroom Batterijen Batterijen
Adapter 6 V / 0.5 A - -
Lengte / *inklapbaar 197 cm / *35 cm 197 cm / *35 cm 201 cm / *102cm
Breedte 50 cm 50 cm 53 cm
Hoogte / *inklapbaar 66 cm / *159 cm 66 cm / *159 cm 65 cm
Gewicht 43 kg 43 kg 32 kg
Inklapbaar ✓ ✓ ✓

Max. gebruikersgewicht 135 kg 135 kg 135 kg
EN-957 Class HB HB HB
Gebruik Thuis Thuis Thuis

Semiprofessioneel

ErGONOMIE

Borstbandzender ✓ (5 kHz analoog) Optie (5 kHz analoog) Optie (5 kHz analoog)
raillengte 90 cm 90 cm 71 cm
Bijzondere kenmerken Zacht zadel Zacht zadel Zacht zadel

Handgreepbediening Stabiel, dubbel rail 
systeem

Compacte mono rail

Stabiel, dubbel rail 
systeem

Zeer compact 
opvouwbaar

Zeer compact 
opvouwbaar

Zeer compact 
opvouwbaar

-

Transport wielen ✓ ✓ ✓

MONITOr

Feedbackdisplay 136 x 14 mm, 
LCD backlit display

Tijd ✓

Frequentie ✓

Programma's totaal 3
Trainingsprogramma's Snelstart

Handmatig
Warming up/Cool down
Massage

ErGONOMIE

Ergonomie Start / stop knop
Ergonomie multigrip 
handgreep
Uitgebreide programmas
Comfortabel training 
oppervlakte
Handgrepen
Tijd en frequentie snel 
toetsen
Hoge en lage Amplitude
Training mat 

Transport wielen ✓

TECHNISCHE GEGEVENS

Vibration stijl Verticale beweging
Motor 0,75 HP / 550 Watt 
Tijd (trainingsrange) 30 - 90 sec.
Frequentie 20-50 Hz
Amplitude Laag 2 mm

Hoog 4mm
Voeding Netstroom
Lengte 92 cm
Breedte 86 cm 
Hoogte 148 cm
Totaal product gewicht 73,5 kg 
Maximum gebruikers-
gewicht

160 kg

EN-957 Class H
Gebruik Semiprofessioneel

MONITOr

Programmadisplay Grafisch 7" TFT kleur 
display

Grafisch 7" TFT kleur 
display

Grafisch 7" kleur display Grafisch 7" kleur display 6.5", 5 kleuren display, 
LCD met backlit 

6", 2 kleuren display, 
LCD met backlit

5,5", 2 kleuren display, 
LCD met backlit

3,7" display, LCD 
monochroom

Tijd,afstand, snelheid ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

rPM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Energieverbruik ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vermogen (Watt) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Hartslag ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Programma totaal 126 126 24 24 30 23 17 3
Trainingsprogramma's Snelstart Snelstart Snelstart Snelstart Snelstart Snelstart Snelstart Snelstart

Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig
Constante Watt Constante Watt Constante Watt Constante Watt Constante Watt Constante Watt HRC HR max limit
HRC HRC HRC HRC HRC HRC Voorgeprogrammeerde 

programma's 
-

T-Road™ T-Road™ - Voorgeprogrammeerde 
programma’s

T-Ride™ Voorgeprogrammeerde 
programma's 

Gebruikers 
programma's

-

T-Music™ T-Music™ Voorgeprogrammeerde 
programma's

Gebruikersprogramma’s Voorgeprogrammeerde 
programma's 

Gebruikers 
programma's

Maximale HR limiet -

T-Ride™ T-Ride™ Gebruikersprogramma's T-Ride™ Gebruikers 
programma's

Maximale HR limiet - -

Voorgeprogrammeerde 
programma's 

Voorgeprogrammeerde 
programma's

Recovery Fitness test Fitness test - - -

Gebruikers pro-
gramma's

Gebruikersprogramma's - - - - - -

Race Race - - - - - -
Fitness test Fitness test - - - - - -

Voorgeprogrammeerde 
programma's

10 10 12 10 10 12 8 -

Gebruikersprogramma's 100 100 4 20 10 5 4 -
T-road™ 3 3 - - - - - -
T-ride™ 5 5 - 5 5 - - -
HrC programma's Constante HRC, 5 

voorgeprogrammeerde 
programma's

Constante HRC, 5 
voorgeprogrammeerde 
programma's

Constante HRC, 4 
voorgeprogrammeerde 
programma's

Constante HRC, 5 
voorgeprogrammeerde 
programma's, Multistep 
fitnesstest

Constante HRC Constant HRC Constant HRC -

Programma-instelling T-Scale™ T-Scale™ - - T-Scale™ T-Scale™ T-Scale™ -
Conditietest Multistep fitness test Multistep fitness test Recovery - Multistep fitness test Recovery HR, vetmeting, 

BMI
Recovery HR, vetmeting, 
BMI

Recovery HR

Media Mp3 speler, 3 muziek-
profielen

Mp3 speler, 3 muziek-
profielen

MP3 (via USB)
Analoge Audio/Com-
posite Video aansluiting 
(voor TV/DVD/TUNER)
SD Card Slot
DVBT-Tuner built in*

- Mp3 speler (oordopjes 
meegeleverd)

-  - -

Luidsprekers in de 
monitor

Luidsprekers in de 
monitor

- - - - - -

Gebruikersregister 20 gebruikers 20 gebruikers 4 gebruikers 8 gebruikers 5 gebruikers 5 gebruikers 4 gebruikers -
PC aansluiting USB poort + 2 USB 

poorten voor eigen 
memory sticks

USB poort + 2 USB 
poorten voor eigen 
memory sticks

USB, SD AV input USB - - - -

Talen 8, incl. NL 8, incl. NL Engels 10 talen, incl. NL Engels Engels Engels Engels

TECHNISCHE GEGEVENS

remsysteem Elektromagneet Elektromagneet Elektromagneet Elektromagneet Elektromagneet Elektromagneet Permanente magneet, 
servo verstelbaar

Permanente magneet, 
handmatig verstelbaar

ratio 1:9 1:9 1:9 1:9 1:9 1:9 1:8 1:8
roterende massa 14 kg 14 kg 14 kg 14 kg 14 kg 14 kg 9 kg 9 kg 
Weerstand 600 W / 100 omw

350 W / 60 omw     
600 W / 100 omw
350 W / 60 omw 

440 W / 100 omw
260 W / 60 omw     

440 W / 100 omw,
260 W / 60 omw     

440 W / 100 omw,
260 W / 60 omw    

400 W / 100 omw
260 W / 60 omw     

250 W / 60 omw     250 W / 60 omw

Voeding Netstroom Netstroom Netstroom Netstroom Netstroom Netstroom Netstroom Batterijen
Adapter 26 V / 2.3 A 26 V / 2.3 A 26 V / 2.3 A 26 V / 2.3 A 26 V / 2.3 A 18 V / 1.8 A 9 V / 0.5 A -
Lengte 122 cm 99 cm 99 cm 99 cm 97 cm 97 cm 98 cm 98 cm
Breedte 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 53 cm 53 cm
Hoogte 130 cm 116 cm 116 cm 116 cm 129 cm 129 cm 136 cm 136 cm
Gewicht 47 kg 45 kg 45 kg 45 kg 43 kg 43 kg 31 kg 31 kg
Max. gebruikersgewicht 150 kg 150 kg 135 kg 135 kg 135 kg 135 kg 135 kg 135 kg
Ergometer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
EN-957 Class SA SA HA HA HA HA HB HB

Gebruik Thuis Thuis Thuis Thuis Thuis Thuis Thuis Thuis
Semiprofessioneel Semiprofessioneel Semiprofessioneel Semiprofessioneel - - - -

ErGONOMIE

Hartslagmeting via 
handgreep

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Borstbandzender ✓  (122 kHz analoog) ✓  (122 kHz analoog) ✓ (122 kHz analoog) ✓ (5 kHz analoog) Optie (5 kHz analoog) Optie (5 kHz analoog) Optie (5 kHz analoog) -

Zadelverstelling Hoogteverstelling 
met fast-locksysteem, 
kantelen en horizontaal 
verstellen

Hoogteverstelling 
met fast-locksysteem, 
kantelen en horizontaal 
verstellen

Hoogteverstelling 
met fast-locksysteem, 
kantelen en horizontaal 
verstellen

Hoogteverstelling 
met fast-locksysteem, 
kantelen en horizontaal 
verstellen

Hoogteverstelling 
met fast-locksysteem, 
kantelen en horizontaal 
verstellen

Hoogteverstelling 
met fast-locksysteem, 
kantelen en horizontaal 
verstellen

Hoogteverstelling 
met fast-locksysteem, 
kantelen en horizontaal 
verstellen

Hoogteverstelling, 
kantelen mogelijk

Stuurverstelling Draaibaar Hoogte, draaibaar Hoogte, draaibaar Hoogte, draaibaar Draaibaar Draaibaar Draaibaar Draaibaar

Bijzondere kenmerken Comfort zadel en stuur Comfort zadel en stuur Comfort zadel en stuur Comfort zadel en stuur Comfort zadel en stuur Comfort zadel, stuur en 
pedalen

Zacht zadel Zacht zadel

Unieke Tunturi soft-
pedalen

Unieke Tunturi soft-
pedalen

Comfortabel step-
through frame

Comfortabel step-
through frame

Comfortabel step-
through frame

Comfortabel step-
through frame

Comfortabel step-
through frame

Comfortabel step-
through frame

Extra laag, comfortabel 
step-through frame

Comfortabel step-
through frame

- - - Compact design Compact design

Transport wielen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NIEUW

LCD monochroom

✓

✓

-
-
✓

1
Snelstart
-
-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-
-
-

-
-

-

-

-
-

-

Handmatig systeem, 
handmatig verstelbaar
1:4
20 kg 
-

Batterijen
-
108 cm
54 cm
110 cm
45 kg
160 kg
-
HC

Thuis
Semiprofessioneel

-

✓, (5 kHz analoog)

Hoogte, horizontaal 
verstellen

Hoogte

Race zadel

SPD pedalen

Ellebogen steun, 
sport frame, spatbord
✓

V
NIEUW



Op al onze producten en/of diensten zijn de Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden onverkort van kracht. Specificaties, 
prijzen, kleuren, teksten, stickers of andere elementen kunnen altijd wijzigen. Tunturi® behoudt zich altijd het recht voor, om de 
producten zonder opgaaf van redenen te wijzigen. Dit vanwege de gewenste strategie van voortdurende productontwikkeling. 
Indien genoemd, zijn de prijzen altijd geadviseerde consumenten prijzen inclusief BTW. 

Aan deze uitgave of enig andere vorm van  informatie over Tunturi® producten kunnen geen rechten worden ontleend.

Nederlandse versie, 09/2010

CANADA / AMErIKA 
Accel Fitness North America
130 Hayward Ave, Suite 2
Kitchener, ON
Canada N2C 2E4
tel+ 1-888-388-6887
northamerica@accellfitness.com
www.tunturi.com

NEDErLAND
Accell Fitness Benelux 
Koningsbeltweg 51
Postbus 60001
NL-1320 AA Almere
tel: +31-36-5460050 
benelux@accellfitness.com
www.tunturi.nl


