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Een trendsetter met traditie.

44

KETTLER SPORTS

Innovatief, modern en toch veel traditie. Zo kunnen de thuis-

sportapparaten uit huize KETTLER beschreven worden. Dat wordt 

o.a. bewezen door het winnen van de MOST INNOVATIV BRAND 

AWARD 2009 en de goede resultaten van de Stichting Warentest 

berichten (in Duitsland). 

KETTLER speelt het steeds weer klaar nieuwe trends in techniek,

functie en optiek te zetten en vergeet daarbij nooit de wortels, namelijk 

„MADE IN GERMANY“. Daarmee speelt KETTLER het klaar een hoog kwaliteits-

niveau te behouden en ontwikkelt de producten snel en efficiënt verder.

Technieken zoals het inductieremsysteem voor ergometers, functies zoals de EXT

techniek voor een zeer vlakke pas of de nieuwe, opwindende design van de GOLF lijn

maken de familieonderneming KETTLER tot marktleider in het bereik thuisfitness. 

Het familiedenkbeeld wordt dit seizoen ook in de productpalet opgenomen. 

Zo werden kleuren en vormen op elkaar afgestemd en maken het u mogelijk uw hele

privé fitnessstudio met uniforme look te creëren. 

Beleef ook de wereld van KETTLER. KETTLER – een trendsetter met traditie!

Thuis sporten: een investering in uw gezondheid

Zonder twijfel, wie iets voor zijn gezondheid wil doen moet investeren: tijd en geld.

Er is nauwelijks een ander gebied in het leven waarin investeringen op die manier 

tellen, want u wordt beloond met gezondheid, welzijn en een hogere levens-

kwaliteit – eigenschappen die eigenlijk onbetaalbaar zijn en waarvoor elke minuut

inspanning loont.

Maar ons dagelijks leven eist niet alleen dat wij ons doelgericht en regelmatig bewe-

gen – het eist ook een hoge mate van flexibiliteit. Het doet er niet toe of het de

baan, de kinderen, afspraken met vrienden of het weer is – er zijn genoeg excuses

om uw sportsessie uit de weg te gaan. Tenzij men te allen tijde een effectief trai-

ningsapparaat thuis heeft. Daarom zijn sportapparaten – loopband, ergometer, 

crosstrainer of multi-krachtstation – perfect om op elk willekeurig tijdstip zijn per-

soonlijke bewegingsdrang te volgen. ’s Morgens vroeg, ’s middags of laat in de nacht?

Het doet er niet toe: uw privé fitnessstudio is altijd open en er zijn geen maande-

lijkse bijdragen aan verbonden. Zo betalen de fitnessapparaten zich al na enkele

maanden terug, vergeleken met de vaak hoge lidmaatschapskosten van de fitness-

studio’s.

KETTLER fitness – kwaliteit op de eerste plaats

KETTLER meet de kwaliteit van zijn trainingsapparaten met drie wezenlijke criteria:

perfecte en solide mechanica, de nieuwste elektronische hard- en software en com-

patibiliteit en een optimale ergonomische beweging.

Mechanica

De mechanische onderdelen beïnvloeden stabiliteit, houdbaarheid en loopeigen-

schappen van een trainingsapparaat. KETTLER ingenieurs kiezen voor elk apparaat-

type speciale lagering- en aandrijftechnieken, die op de speciale eisen van de 
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betreffende doelgroep toegesneden zijn. Zo worden bijvoorbeeld in de ronde-

en draaischarnieren van een crosstrainer hoogwaardige precisie kogellagers gebruikt,

die tijdens de training voor optimale loopeigenschappen zorgen.

Elektronica

Een doelgerichte training is zonder inzet van elektronische hulpmiddelen zoals trai-

ningscomputers heden ten dage niet meer denkbaar. Maar wat vroeger slechts top-

en duursporters ter beschikking stond, kan vandaag de dag door elke hobbyatleet

voor een effectieve trainingssturing ingezet worden. Grote nauwkeurigheid, veel-

zijdige programma’s, eenvoudige bediening en goed afleesbare displays: dat zijn de

richtlijnen waarmee de KETTLER en SIEMENS ontwikkelingsingenieurs de optimale

trainingscomputer ontwikkelen. Een nauwkeurige polsslagmeting met overeen-

stemmende evaluatie garanderen de best mogelijke hart en bloedsomloop belasting –

hier werkt KETTLER nauw samen met POLAR, de leidende producent van hartslagme-

ters. Ook het in Europa vooraanstaande hartcentrum Bad Oeynhausen vertrouwt al

jaren op KETTLER ergometers bij de revalidatie van hartpatiënten.

Ergonomie

Goede fitnessapparaten onderscheiden zich door een zo natuurlijk mogelijke bewe-

gingsafloop te garanderen. De door het apparaat bepaalde trainingspositie en mecha-

nica spelen daarbij een wezenlijke rol. Thuissportapparaten dienen daarom snel en

eenvoudig op diverse lichaamslengtes en –constructies instelbaar te zijn. Daartoe

behoren bijv. kleine afstanden van de pedalen bij fietsergometers of de EXT-techniek

(EXTENDED MOTION) van crosstrainers evenals een in hoogte verstelbaar stuur of

horizontale en verticale zadelinstellingen. Zo worden foutieve belasting van de 

wervelkolom of gewrichten vermeden. Nieuwe ergonomische kennis uit de sport-

wetenschap en biomechanica vloeien steeds in de productie van KETTLER trainings-

apparaten.

KETTLER thuissport – onderscheiden voor:

Sinds 2004 worden de  PLUS X AWARDS® door een vakjury verleend, voor uitsteken-

de producten in de categorieën innovatie, design, functionaliteit, High Quality, ergo-

nomie en ecologie. Meteen 14 producten uit huize KETTLER, meer dan van elke ande-

re deelnemer, werden dit jaar met de PLUS X AWARD® onderscheiden.

Onderstaand de winnaars in de categorie fitnessapparaten:

Crosstrainers SATURA M, SATURA M EXT, SATURA P en SATURA P EXT

> voor HIGH QUALITY en DESIGN

Crosstrainers SATURA E en SATURA E EXT 

> voor HIGH QUALITY, DESIGN en FUNCTIONALITEIT

Krachtstations KINETIC F3, KINETIC F5 en KINETIC F7 

> voor HIGH QUALITY

Trainingssoftware WORLD TOURS + ERGORACE 

> voor INNOVATION

Dit testrapport toont het
resultaat van de bij de pro-
ducent uitgevoerde indivi-
duele nauwkeurigheidstest.

Electronic by
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NEWS 2009

Fit met KETTLER.
Richt uw fitnessstudio thuis in met cardio- 

en krachtapparaten in een uniform, sportief,

elegant design! 

Combineer uw trainingsapparaten van de

beginnerserie ADVANTAGE en de hoogwaar-

dige  HKS-SELECTION in qua kleur op 

elkaar afgestemde designs. 

Nieuwe kleuren, steeds verder ontwikkelde 

techniek, betrouwbare KETTLER kwaliteit 

en veiligheid met het TÜV-GS teken – 

KETTLER SPORT.

6

Ergometer X3
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MARATHON TX5

SATURA E EXT

GOLF P ECO
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De fitnessbouwstenen uithoudingsvermogen, kracht en beweeglijkheid voorkomen ziektes veroorzaakt door een tekort aan beweging en zijn
belangrijke factoren voor gezondheid, welzijn en prestatievermogen: na elke trainingseenheid reageert uw lichaam, doordat het zich aan de
inspanning aanpast. Het antwoord van het lichaam is daarbij verschillend – al naar gelang de belastingprikkeling. De zwaartepunten bij trai-
ning van uithoudingsvermogen en kracht dienen daardoor aan uw trainingsdoel georiënteerd te worden.
Opdat de fitnesstraining in deze zin optimaal opgesteld kan worden, worden bij alle KETTLER sportapparaten een uitgebreide sportweten-
schappelijke trainingshandleiding geleverd. De tabel maakt de keuze van het optimale trainingsapparaat m.b.t. het te bereiken individuele 
trainingsdoel eenvoudiger.

TRAIN U FIT!

algemene training van uithou- 
dingsvermogen (cardio-fitness)

vetverbranding/
gewichtvermindering

doelgerichte training van
hart en bloedsomloop

therapeutische training 
van hart en bloedsomloop

kracht

spieropbouw

training van probleemzones

training van het hele lichaam

Houdingstabilisatie

verbetering van 
bewegingscoördinatie

hoofdzakelijk gebruikte 
spiergroepen

++

++

++

o

+

+

+

o

o

o

TRAININGSDOELEN

++

++

++

++

+

+

+

o

o

o

++

++

++

o

+

+

++

++

+

+

++

++

++

++

+

+

++

++

+

+

U I T H O U D I N G S V E R M O G E N
Duurtraining – de zuurstofdouche voor de bloedsomloop
Hart, longen en vaatstelsel worden door duursport uitstekend getraind. Bij regelmatige, goed 
gedoseerde training daalt de bloeddruk, rustpolsslag en belastingpolsslag, stijgt de capaciteit van 
de longen en wordt de vetverbranding voor beschikbaarstelling van energie bevorderd. Een gezond-
heid georiënteerde belasting is echter alleen gegarandeerd indien met een “middelmatige intensiteit”
getraind wordt. Deze optimale belastingintensiteit wordt door een juiste, van leeftijd en trainingstoe-
stand afhankelijke polsslag gestuurd.

HOMETRAINERS ERGOMETERS CROSSTRAINERS CROSSTRAINER- 
ERGOMETERS

++ = bijzonder geschikt    + = gedeeltelijk geschikt    O = niet geschikt    

Het optimale KETTLER apparaat voor uw trainingsdoelen.
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+
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K R A C H T
Spiertraining – vormt het figuur en beschermt de wervelkolom
De spieren worden doelgericht tot groeien aangespoord. Het figuur wordt gestroomlijnd. U kunt uw
uiterlijk naar eigen idee heel doelgericht verbeteren. Door versteviging van de rompspieren verbetert
u uw lichaamshouding, uw wervelkolom wordt ontlast. Pezen, banden en botten worden ook ver-
stevigd. Een optimaal trainingseffect bereikt u door een individueel op uw doel afgestemd trainings-
programma.

B E W E E G L I J K H E I D
Beweeglijkheidtraining – tegen spierkrampen en ter voorkoming van blessures
Voordat u met de eigenlijke training begint, moet het lichaam resp. de spieren op de belasting voor-
bereid worden. U reduceert daarmee het gevaar op blessures en verbetert het succes van uw work-
outs. Regelmatig stretchen voor en na de training houdt de spieren elastisch. Voor het oprekken dient
u ter opwarming 5 tot 10 minuten op bijv. een crosstrainer of ergometer te trainen.

STEPPER LOOPBANDEN ROEIAPPARATEN KRACHTSTATIONS HALTERBANKEN

Raadpleeg altijd een arts met betrekking tot de geschiktheid van trainingsapparaten bij eventueel aanwezige gezondheidsbeperkingen.
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HOMETRAINERS

GOLF. 
Energiegeladen. 
Sportief attractief. 
Kwaliteit Made in Germany
Beleef de evolutie van een succesverhaal met een nieuw attractief design, 

gepaard met buitengewone techniek en een zeer lage, comfortabele instap. 

Het ergonomisch optimale zadel, 3-D-Flexvorm-stuur en grote transportrollen 

ronden de nieuwe klassieker af. Tijdens de training zorgen de computer met 

zeer groot display, backlight of extra in hoek verstelbare cockpit voor een 

optimale leesbaarheid van uw fitnessgegevens.

Uitrusting bij de RACE: 
de geïntegreerde rollen 

maken het transport lichter

Nieuw kapdesign met zeer diepe 
en brede instap en nieuwe zwaarte-

puntpedalen met riempjes.

Comfortabel 2-zones-ergonomie zadel 
voor een optimaal zitgevoel 

tijdens de training.

Groot display, backlight of in hoek 
verstelbare cockpit zorgen voor 

een optimale leesbaarheid 
bij elke lichaamslengte.
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De nieuwe 
generatie GOLF:
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Trainingscomputer: Technische gegevens:

• LCD display

• programmeermogelijkheden

• permanente weergave van 6 functies 

• Alarm bij polsslagoverschrijding

• herstelpolsmeting met conditiecijfer

• Magneetremsysteem

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/5, klasse HB

Vliegwiel: ong. 6 kg

Overbrengingsverhouding: 1:8

Stroomverzorging: batterijen

max. gewichtsbelasting: 110 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 86 / 59/142

Kleur: lichtgrijs / zwart

12

HOMETRAINERS

GIRO M
07627-000

De instap in de wereld van KETTLER. Toerentalafhankelijk magneetremsysteem met weerstandverstelling in 8 niveaus, 6 kg vliegwiel, in de hand-

grepen geïntegreerde handsensoren en een eenvoudig te bedienen trainingscomputer met permanente weergave van 6 functies onderscheiden

deze hometrainer. Beleef ook de „voordelen“ van de nieuwe Advantage lijn van KETTLER!

NIEUW
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Trainingscomputer: Technische gegevens:

• Magneetremsysteem

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/5, klasse HB

Vliegwiel: ong. 9 kg

Overbrengingsverhouding: 1:8

Stroomverzorging: netaansluiting

max. gewichtsbelasting: 130 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 94 / 59/142

Kleur: lichtgrijs / zwart

13

GIRO P
07628-000

De grote broer van de GIRO M met toerentalafhankelijk, motorisch gestuurd magneetremsysteem. De weerstandverstelling in 16 niveaus, 9 kg

vliegwiel en de trainingscomputer met blauw backlight, 12 programma’s en 4-personen-geheugen zijn de „voordelen“ van deze hometrainer. 

De polsslagmeting geschiedt via de in het stuur geïntegreerde handsensoren. Beleef ook de „voordelen“ van de nieuwe Advantage lijn 

van KETTLER!

NIEUW

• LCD display met blauw backlight

• programmeermogelijkheden

• permanente weergave van 7 functies

• 12 programma’s, incl. polsslaggestuurd programma 

• 4 personengeheugen 

• herstelpolsmeting met conditiecijfer
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HOMETRAINERS

NIEUW

POLO M
07960-800

De nieuwe, donkere hoogglanslak in zwart met lichtgrijze elementen 

en de cockpit met de Jumbo LCD display geven de POLO M een zeer 

sportieve en moderne optiek. De lage instap, variabel verplaatsbare 

handsensoren en 7 kg vliegwiel maken sporters van elke leeftijd 

een regelmatige, gezondheidgeoriënteerde duurtraining mogelijk.

Trainingscomputer: Technische gegevens:

• BigeSize LCD display

• programmeermogelijkheden

• permanente weergave van 2 functies

• scanfuncties voor 6 functies 

• herstelpolsmeting met conditiecijfer

en Memory functie

• Magneetremsysteem

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/5, klasse HB

Vliegwiel: ong. 7 kg

Overbrengingsverhouding: 1:8

Stroomverzorging: batterijen

max. gewichtsbelasting: 130 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 105/ 53 / 128

Kleur: zwart / lichtgrijs
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GOLF M
07661-600

De nieuwste generatie van de meest bekende hometrainer in Duitsland in een nieuw aantrekkelijk design. Onder de kap bekoort de GOLF door

een toerentalafhankelijk remsysteem met servo-remkrachtverstelling. De trainingscomputer met een 2-personengeheugen, permanente weer-

gave en last Memory weergave garanderen een optimale training. Een zeer brede en lage instap evenals zwaartepuntpedalen met riempjes 

en snelverstelling ronden de klassieker af.

Trainingscomputer: Technische gegevens:

• LCD display

• programmeermogelijkheden

• permanente weergave van 10 functies

• 2 personengeheugen

• last Memory weergave

•herstelpolsmeting met conditiecijfer

• Magneetremsysteem

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/5, klasse HB

Vliegwiel: ong. 7 kg

Overbrengingsverhouding: 1:8

Stroomverzorging: batterijen

max. gewichtsbelasting: 150 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 110 / 53 / 135

Kleur: lichtgrijs

NIEUW

Nieuwe zwaartepuntpedalen 
met riempjes 

15
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HOMETRAINERS

GOLF P
07663-000

De nieuwe GOLF met computergestuurd remsysteem en sportief, Twin-Display met backlight! Het motorisch gestuurde magneetremsysteem regelt

de remweerstand in 15 niveaus. Train u fit met 8 trainingsprogramma’s incl. polsslaggestuurde training en polsslagbereikprogrammeringen voor

fitness- en vetverbrandingstraining. Een zeer brede en lage instap, het 2-zones ergonomiezadel, verplaatsbare handsensoren, het 3D-flexvorm

stuur en de in hoek verstelbare cockpit maken een optimale training voor jong en oud mogelijk!

Trainingscomputer: Technische gegevens:

NIEUW

• dubbel display met blauw backlight

• programmeermogelijkheden

• permanente weergave van 8 functies

• 8 programma’s, incl. polsslaggestuurd programma

• 6 vrij in schaal te verdelen profielen

• herstelpolsmeting met conditiecijfer

• Magneetremsysteem

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/5, klasse HB

Vliegwiel: ong. 9 kg

Overbrengingsverhouding: 1:8

Stroomverzorging: netaansluiting

max. gewichtsbelasting: 150 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 110 / 53 / 135

Kleur: zwart

Hoogwaardige, attractieve 
oppervlakvormgeving

Horizontale en verticale
zadelverstelling
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GOLF P ECO
07663-600

Een samenspel tussen techniek en milieu weerspiegelt zich in de GOLF P ECO. Motorisch verstelbaar magneetremsysteem, computer met

HeartRateLight en een generator maken het apparaat onafhankelijk van het stroomnet. Net zoals bij de GOLF P, biedt de P ECO 8 trainingspro-

gramma’s incl. polsslaggestuurde training en polsslagbereikprogrammeringen voor fitness- en vetverbrandingstraining. Een zeer brede en lage

instap, het 2-zones ergonomiezadel, verplaatsbare handsensoren, het 3D-flexvorm stuur en de in hoek verstelbare cockpit behoren net zoals de

nieuwe zwaartepuntpedalen met riempjes tot deze buitengewone hometrainer van de extraklasse

Trainingscomputer: Technische gegevens:

• dubbel display met HeartRateLight

• programmeermogelijkheden

• permanente weergave van 8 functies

• 8 programma’s, incl. polsslaggestuurd programma 

• 6 vrij in schaal te verdelen profielen

• herstelpolsmeting met conditiecijfer

• Magneetremsysteem

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/5, klasse HB

Vliegwiel: ong. 9 kg

Overbrengingsverhouding: 1:8

Stroomverzorging: interne generator

max. gewichtsbelasting: 150 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 110 / 53 / 135

Kleur: lichtgrijs / zwart

NIEUW

Het verstelbare cockpit zorgt
voor een optimale leesbaarheid. 

Horizontale en verticale
zadelverstelling

Het HeartRateLight geeft u groen licht 
als u de optimale trainingspolsslag bereikt 
heeft en waarschuwt u met rood licht als 
u deze polsslag overschrijdt.
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HOMETRAINERS + STEPPER

RACE
07938-180

RACE is de jongste synthese uit outdoor wielrenmachine en hometrainer, ontwikkeld voor de ambitieuze fietser op basis van de nieuwste bio-

mechanische kennis. De computer in sportsnelheidsmeterdesign  informeert constant over alle trainingsrelevante gegevens. Powermagneten zor-

gen voor de juiste trapweerstand, de combi-click-pedalen met SPD-systeem geven de juiste houvast. Vooral de nieuwe framegeometrie en het

innovatieve multi-positie-stuur bieden een optimale training in de professionele triatlonpositie tot aan een ontspannen touringhouding.

Trainingscomputer: Technische gegevens:

• rond LCD display

• programmeermogelijkheden

• permanente weergave van 8 functies

• gemiddelde waardes bij trainingseinde

• herstelpolsmeting met conditiecijfer

• Magneetremsysteem

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/5, klasse HB

Vliegwiel: ong. 18 kg

Overbrengingsverhouding: 1 :7,75

Stroomverzorging: batterijen

max. gewichtsbelasting: 130 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 131 / 53/ 126

Kleur: lichtgrijs / zwart / rood

Horizontaal en verticaal verstel-
bare stuur-cockpit-eenheid

Combi-klik-pedalen voor wielren-
schoenen met SPD-kliksysteem 
of normale sportschoenen

Horizontale en verticale
zadelverstelling
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Trainingscomputer: Technische gegevens:

• LCD display

• treden per trainingseenheid

• energieverbruik

• trapfrequentie

• pols- / herstelpolsmeting met conditiecijfer

• programmeermogelijkheden

max. gewichtsbelasting: 110 kg

Afmetingen L/B/H in cm:

90 / 80 / 155

Kleur: zilver / antraciet / rood

19

MONTANA
07877-000

Met de stepper MONTANA gaat ook uw conditie omhoog! De stepper traint uw hart en bloedsomloop

en verstevigt tegelijkertijd de bil- en beenspieren. De ergonomisch gevormde greepbeugel laat 

een veilige training in diverse posities toe. Aan de hydraulische cilinders kan de 

trainingsweerstand individueel ingesteld worden. De trainingscomputer 

met 6 functies en programmeermogelijkheden toont 

alle trainingsrelevante gegevens.
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Tijdmeting, trainingsafstand, totaal aantal

kilometers, snelheid, trapfrequentie

Energieverbruik

Polsslagmeting (POLAR-compatibel, 5 kHz, met

plug-in ontvanger, als accessoire verkrijgbaar)

Polsslagbovengrens

Gemiddelde waardes bij trainingseinde

Herstelpolsmeting met conditiecijfer

Programmeermogelijkheden

Permanente weergave van

Totaal aantal trainingsprogramma’s

Doelzonetraining (FAT/FIT/MANUEEL)

Polsslaggestuurd programma

Vrije schaalverdeling van de profielen

Manuele belastingsturing

Transpiratieresistent toetsenbord met folie

Remsysteem

Aandrijving

Overbrengingsverhouding

Vliegwiel

Belastingregeling

Belastingbandbreedte

Stroomverzorging

DIN-EN klasse

Afmetingen opgesteld (L / B / H in cm)

Afstand pedalen onder

tot zadel min. / max. (in cm)

Maximale gewichtsbelasting

Snelverstelling van de zithoogte

Horizontale zittingverstelling

Stuur

Lage instap

Zelfoprichtende pedalen met riempjes

Transportrollen / nivellering

Kleur

ALLE APPARATEN IN EEN OVERZICHT

GIRO M   
07627-000

GIRO P   
07628-000

POLO M   
07960-800

•

•

handsensoren

optisch alarmsignaal

•

•

6 functies (automatische

gegevenswisseling inschakelbaar)

•

•

magneet

bandriem

1 : 8

6 kg

toerentalafhankelijk

1-8 (manueel)

batterijen

DIN EN 957-1/5, klasse HB

86 / 59 / 142

68 - 94

110 kg

•

in hoek verstelbaar

•

•

lichtgrijs / zwart

•

•

handsensoren

optisch alarmsignaal

•

•

7 functies

(inclusief vermogenprofiel)

12

•

1

4

•

•

magneet (motorgestuurd)

bandriem

1 : 8

9 kg

toerentalafhankelijk

1-16 (computergestuurd)

netaansluiting (230 Volt)

DIN EN 957-1/5, klasse HB

94 / 59 / 142

72 - 95

130 kg

•

•

in hoek verstelbaar

•

•

lichtgrijs / zwart

•

•

handsensoren;

oorclip en CARDIO-PULS-SET (accessoire)

optisch alarmsignaal

•

•

2 functies (automatische

gegevenswisseling inschakelbaar)

•

•

•

magneet

bandriem

1 : 8

7 kg

toerentalafhankelijk

1-10 (manueel)

batterijen

DIN EN 957-1/5, klasse HB

105 / 53 / 128

73 - 100

130 kg

•

in hoek verstelbaar

•

•

•

zwart / lichtgrijs 

HOMETRAINERS

20
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H K S - S E L E C T I O N

GOLF M   
07661-600

GOLF P   
07663-000

GOLF P ECO   
07663-600

•

• (remniveau afhankelijk)

handsensoren;

oorclip en CARDIO-PULS-SET (accessoire)

procentuele weergave en optisch

en akoestisch alarmsignaal

•

•

•

8

•

1

6

•

•

magneet (motorgestuurd)

bandriem

1 : 8

9 kg

toerentalafhankelijk

1-15 (computergestuurd)

generator

DIN EN 957-1/5, klasse HB

110 / 53 / 135

73 - 100

150 kg

•

•

in hoek verstelbaar

•

•

•

lichtgrijs / zwart 

RACE   
07938-180

•

• (remniveau afhankelijk)

oorclip;

CARDIO-PULS-SET (accessoire)

procentuele weergave en optisch

en akoestisch alarmsignaal

•

•

•

8 functies (inclusief

trapfrequentiediagram)

•

•

•

magneet

bandriem

1 : 7,75

18 kg

toerentalafhankelijk

1-10 (manueel)

batterijen

DIN EN 957-1/5, klasse HB

131 / 53 / 126

79 - 98

130 kg

•

•

multi-positie-stuur

verstelbaar in hoogte en afstand

combi-klik-pedalen

•

lichtgrijs / zwart / rood

•

• (remniveau afhankelijk)

handsensoren;

oorclip en CARDIO-PULS-SET (accessoire)

procentuele weergave en optisch

en akoestisch alarmsignaal

•

•

•

8

•

1

6

•

•

magneet (motorgestuurd)

bandriem

1 : 8

9 kg

toerentalafhankelijk

1-15 (computergestuurd)

netaansluiting (230 Volt)

DIN EN 957-1/5, klasse HB

110 / 53 / 135

73 - 100

150 kg

•

•

in hoek verstelbaar

•

•

•

zwart 

•

• (remniveau afhankelijk)

handsensoren;

oorclip en CARDIO-PULS-SET (accessoire)

procentuele weergave en optisch

en akoestisch alarmsignaal

•

•

10 functies (inclusief

trapfrequentiediagram)

•

•

•

magneet

bandriem

1 : 8

7 kg

toerentalafhankelijk

1-10 (manueel)

batterijen

DIN EN 957-1/5, klasse HB

110 / 53 / 135

73 - 100

150 kg

•

•

in hoek verstelbaar

•

•

•

lichtgrijs 

8 functies (inclusief trap-
frequentiediagram; automatische 
gegevenswisseling inschakelbaar)

8 functies (inclusief trap-
frequentiediagram; automatische 
gegevenswisseling inschakelbaar)

21
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Horizontaal en verticaal 
verstelbare stuur-cockpit-
eenheid bij de ERGORACE

Volledig elektronisch 
inductieremsysteem: 

High-Tech voor nauwkeurige 
vermogensturing

Een zitergometer is door de hoge 
rugleuning zeer geschikt voor personen 

met rugklachten. De leunende zithouding 
is optimaal, ook voor oudere personen.

Door de stuurverstelling kan de 
trainingshouding gewijzigd worden.

Optimaal is het in hoogte verstelbare 
multi-positie-stuur, dat diverse houdingen
voor lichaamslengtes tot 200 cm toelaat.

Precisie voor de gezondheid.
Hoogwaardige inductieremsystemen en techniek in modern design. 

e-SYS-ergometers van KETTLER geven de zekerheid juist te trainen, 

want e-SYS staat voor hoogste nauwkeurigheid door een perfecte 

afstemming van mechanica, elektronica en ergonomie.

ERGOMETERS
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ERGOMETERS

ERGOMETER EX3
07680-000

De compacte ergometer EX 3 onderscheidt zich door zijn functionaliteit en hoogwaardige

KETTLER techniek. De nauwkeurigheid van de vermogensturing wordt door een individueel

testrapport gedocumenteerd.Het inductieremsysteem werkt toerentalonafhankelijk.

Effectieve training is met behulp van het polsslaggestuurde trainingsprogramma

en door een manuele, Wattgestuurde belastingdosering mogelijk.

• LCD display

• 2 programma’s 

• polsslagbereikprogrammering voor vetver

brandings- en fitnesszone

• HRC programma

• manuele belastingregeling

• Inductieremsysteem

• RS 232 interface

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/5, klasse HA

Vliegwiel: ong. 8 kg

Overbrengingsverhouding: 1:8

Vermogen: 25-400 W

max. gewichtsbelasting: 130 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 105/53/128

Kleur: lichtgrijs / zwart / rood

Trainingscomputer: Technische gegevens:

NIEUW
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ERGOMETER X1
07681-500

De ergometer X 1 is het instapmodel in de X-serie van de KETTLER

ergometers. Het sportief, elegante design in combinatie met de

variabele zadel- en stuurverstelling biedt langdurig trainingsplezier.

De trainingscomputer met LCD display toont alle belangrijke 

trainingsgegevens en is met een polsslaggestuurd programma 

en programmeermogelijkheden voor vetverbrandings- 

en conditietraining uitgerust.

Trainingscomputer: Technische gegevens:

• LCD display

• 2 programma’s 

• polsslagbereikprogrammering voor vetver

brandings- en fitnesszone

• HRC programma

• manuele belastingregeling

• Inductieremsysteem

• USB-interface

• e-SYS

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/5, klasse HA

Vliegwiel: ong. 8 kg

Overbrengingsverhouding: 1:8

Vermogen: 25-400 W

max. gewichtsbelasting: 130 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 100/53/128

Kleur: lichtgrijs / zwart / rood

Volledig elektronisch
inductieremsysteem:
hightech voor nauwkeurige
vermogensturing
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ERGOMETERS

ERGOMETER X3
07683-500

Wilt u afvallen of liever uw hart trainen? 

Afhankelijk van het trainingsdoel en 

prestatieniveau programmeert u uw polsslag. 

8 Watt- en polsslaggestuurde programma’s

bieden een zeer afwisselende training. 

Het beeldscherm met backlight maakt

het aflezen van gegevens eenvoudig. 

De geïntegreerde PC-interface maakt

een aansturing met de trainingssoftware 

KETTLER WORLD TOURS 1.0 mogelijk.

• LCD met backlight

• grafische weergave van belastingsprofiel

• 8 programma’s 

• polsslagbereikprogrammering voor vetver-

brandings- en fitnesszone

• manuele belastingregeling

• Inductieremsysteem

• USB-interface

• e-SYS

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/5, klasse HA

Vliegwiel: ong. 8 kg

Overbrengingsverhouding: 1:8

Vermogen: 25-400 W

max. gewichtsbelasting: 130 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 100/53/128

Kleur: lichtgrijs / zwart / rood

Trainingscomputer: Technische gegevens:
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ERGOMETER X5
07685-500

Verhoog uw uithoudingsvermogen, verminder uw lichaamsvet – wordt fit

met sportwetenschappelijk gebaseerde trainingsprogramma’s,

Watt- en polsslaggestuurd! De goed afleesbare computer met backlight, 

de stabiele frameconstructie met lage instap, het horizontaal en verticaal

verstelbare gelzadel en de diverse greepmogelijkheden aan het stuur 

maken de X 5 tot een zeer comfortabele fietsergometer.

Trainingscomputer: Technische gegevens:

• LCD met backlight

• grafische weergave van belastingsprofiel

• 8 programma’s 

• polsslagbereikprogrammering voor vetver-

brandings- en fitnesszone

• manuele belastingregeling

• Inductieremsysteem

• USB-interface

• e-SYS

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/5, klasse HA

Vliegwiel: ong. 10 kg

Overbrengingsverhouding: 1:8

Vermogen: 25-400 W

max. gewichtsbelasting: 150 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 115/53/130

Kleur: lichtgrijs / zwart / rood

Volledig elektronisch
inductieremsysteem:
hightech voor nauwkeurige
vermogensturing
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ERGOMETERS

ERGOMETER X7
07687-500

Voldoe aan uw hoge eisen met de topergometer X 7! Controleer eenvoudig uw trainingsproces door de menugestuurde gebruikershulp EASY-COM

in de moderne VGA-LCD-computer met USB-interface. Met het 4-personengeheugen, de diverse voorgeprogrammeerde en wijzigbare belastings-

profielen en het in hoogte verstelbare multi-positie-stuur is de ergometer X7 een hoogwaardige oplossing voor een veeleisende familie.

Trainingscomputer: Technische gegevens:

• VGA-LCD-combi met backlight

• 48 programma’s 

• 5 polsslaggestuurde programma’s 

• polsslagbereikprogrammering voor vetver-

brandings- en fitnesszone

• 4-personengeheugen

• Inductieremsysteem

• USB-interface

• e-SYS

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/5, klasse HA

Vliegwiel: ong. 10 kg

Overbrengingsverhouding: 1:8

Vermogen: 25-400 W

max. gewichtsbelasting: 150 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 115/53/133

Kleur: lichtgrijs / zwart / rood

Comfortabele verstelling van de
stuurcockpit eenheid.

In hoogte verstelbare
stuur-cockpit-eenheid.

Volledig elektronisch inductie-
remsysteem: hightech voor 
nauwkeurige vermogensturing
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ERGOMETER RX7
07686-500

Trainingscomputer: Technische gegevens:

• VGA-LCD-combi met backlight

• 48 programma’s 

• 5 polsslaggestuurde programma’s 

• polsslagbereikprogrammering voor vetver-

brandings- en fitnesszone

• 4-personengeheugen

• Inductieremsysteem

• USB-interface

• e-SYS

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/5, klasse HA

Vliegwiel: ong. 10 kg

Overbrengingsverhouding: 1:8

Vermogen: 25-400 W

max. gewichtsbelasting: 150 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 150/61/105

Kleur: lichtgrijs / zwart / rood

Greep met geïntegreerde
snelverstelling
van de zitpositie

Schaalverdeling bij de zittingrail
voor een optimale zitpositie

Volledig elektronisch inductie-
remsysteem: hightech voor 
nauwkeurige vermogensturing

Boek-/
tijdschriftenhouder

Neem plaats! De comfort-ergometer RX 7 biedt u met de comfortabele zitting en de hoge rugleuning een optimale ontlasting van de wervel-

kolom tijdens de training. De plaats van de cockpit met zijn greepbeugels en de comfortabele snelverstelling van de zitpositie maken een ergo-

nomische trainingshouding en veilig op- en afstappen mogelijk. De moderne trainingselektronica overtuigt door eenvoudige menu’s, grafisch

heldere weergave en goede leesbaarheid van alle trainingsrelevante gegevens.
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ERGOMETERS

Trainingscomputer: Technische gegevens:

• VGA-LCD-combi met backlight

• 48 deels wijzigbare programma’s 

• 5 polsslaggestuurde programma’s 

• menugestuurde gebruikersturing 

• 4-personengeheugen

• manuele belastingregeling

• Inductieremsysteem

• USB-interface

• e-SYS

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/5, klasse HA

Vliegwiel: ong. 18 kg

Overbrengingsverhouding: 1:7,75

Vermogen: 25-600 W

max. gewichtsbelasting: 130 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 131/53/126

Kleur: lichtgrijs / zwart / rood

Innovatief multi-positie-stuur

Horizontaal en verticaal verstel-
bare stuur-cockpit-eenheid

Combi-klik-pedalen voor wielren-
schoenen met SPD-kliksysteem 
of normale sportschoenen

De ERGORACE laat zich
comfortabel en veilig
transporteren.

ERGORACE
07988-880

ERGORACE is de jongste synthese uit outdoor wielrenmachine en ergometer, ontwikkeld voor de veeleisende fietser en prestatiesporter op basis van
de nieuwste biomechanische kennis. De computer met 1/4-VGA-grafiekenbeeldscherm voldoet aan de hoogste eisen met zelf op te stellen pro-
gramma’s en PC-interface voor het aansluiten van de trainingssoftware KETTLER WORLD TOURS 1.0. Het vermogensterke inductieremsysteem zorgt
toerental-onafhankelijk van 25-600 Watt en toerentalafhankelijk tot 1.000 Watt voor de maximale trapweerstand, de combi-klik-pedalen met 
SPD-systeem geven de juiste houvast. De nieuwe framegeometrie en het innovatieve multi-positie-stuur bieden een optimale training in de 
professionele triatlonpositie tot aan een ontspannen touringhouding.
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ERGOMETERS
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Ergometer X1   
07681-500

Ergometer EX3   
07680-000

Ergometer X3   
07683-500

Vermogen in watt, tijdmeting, trainingsafstand, totaal

aantal kilometers, snelheid, trapfrequentie, energieverbruik

Polss lagmeting

POLAR-compatibele polss lagontvanger geïntegreerd (5 kHz)

Polss lagbovengrens

Gemiddelde waardes bi j  t rainingseinde

Herstelpolsmeting met condit ieci j fer

Programmeermogel i jkheden

Display

Graf ische weergave

Totaal  aantal  t rainingsprogramma’s

Doelzonetraining (FAT/FIT/MANUEEL)

Vr i je schaalverdel ing van de wattprof ie len

Polss laggestuurde programma’s

Individuele programma’s polss lag-/ wattgestuurd

Count up / countdown functie

Warm-up / cool-down functie

BMI

Manuele stur ing

Transpirat ieresistent toetsenbord met fol ie

Personengeheugen

PC-interface

Remsysteem

Aandrijving

Overbrengingsverhouding

Vliegwiel

Vermogenregeling

Vermogenbandbreedte

Netaansluiting (230 V)

DIN EN klasse

Afmetingen opgesteld (L/B/H in cm)

Afstand pedalen onder tot zadel min./max. (in cm)

Maximale gewichtsbelasting

Snelverstelling van de zithoogte

Horizontale zittingverstelling

Ergonomische zitting

Stuur

Lage instap

Zelfoprichtende pedalen met riempjes

Transportrollen / nivellering

Kleur

•

oorclip; borstgordel (accessoire)

•

procentuele weergave en optisch
en akoestisch alarmsignaal

•

•

•

LCD

percentageschaal

2

•

1

•

•

•

RS 232

inductie

bandriem

1 : 8

8 kg

toerentalonafhankelijk

25 - 400 Watt
(in 5 watt stappen)

•

DIN EN 957-1/5, klasse HA

100 / 53 / 128

73 - 100

130 kg

•

•

•

in hoek verstelbaar

•

•

lichtgrijs / zwart / rood

•

oorclip; borstgordel (accessoire)

•

procentuele weergave en optisch
en akoestisch alarmsignaal

•

•

•

LCD met backlight

belastingsprofiel

8

•

6

1

•

•

•

USB

inductie

bandriem

1 : 8

8 kg

toerentalonafhankelijk

25 - 400 Watt
(in 5 watt stappen)

•

DIN EN 957-1/5, klasse HA

100 / 53 / 128

73 - 100

130 kg

•

•

•

in hoek verstelbaar

•

•

lichtgrijs / zwart / rood

•

oorclip; CARDIO-PLUS-SET (accessoire)

procentuele weergave en optisch
en akoestisch alarmsignaal

•

•

•

LCD

percentageschaal

2

•

1

•

•

•

RS 232

inductie

bandriem

1 : 8

8 kg

toerentalonafhankelijk

25 - 400 Watt
(in 5 watt stappen)

•

DIN EN 957-1/5, klasse HA

105 / 53 / 128

73 - 100

130 kg

•

•

•

in hoek verstelbaar

•

•

lichtgrijs / zwart / rood

ALLE APPARATEN IN EEN OVERZICHT
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Ergometer RX7   
07686-500

ERGORACE   
07988-880

Ergometer X5   
07685-500

Ergometer X7   
07687-500

•

oorclip; borstgordel (accessoire)

•

procentuele weergave en optisch
en akoestisch alarmsignaal

•

•

•

LCD met backlight

belastingsprofiel

8

•

6

1

•

•

•

USB

inductie

bandriem

1 : 8

10 kg

toerentalonafhankelijk

25 - 400 Watt
(in 5 watt stappen)

•

DIN EN 957-1/5, klasse HA

115 / 53 / 130

73 - 100

150 kg

•

•

gelzadel

in hoek verstelbaar

•

•

•

lichtgrijs / zwart / rood

•

oorclip en borstgordel

•

procentuele weergave en optisch
en akoestisch alarmsignaal

•

•

•

VGA-LCD-combi met backlight

belastingsprofiel

48

•

10

5

12 / 20

•

•

•

•

•

4 + gast

USB

inductie

bandriem

1 : 8

10 kg

toerentalonafhankelijk

25 - 400 Watt
(in 5 watt stappen)

•

DIN EN 957-1/5, klasse HA

115 / 53 / 133

73 - 100

150 kg

•

•

gelzadel

in hoogte verstelbaar
multi-positie-stuur

•

•

•

lichtgrijs / zwart / rood

•

oorclip en borstgordel

•

procentuele weergave en optisch
en akoestisch alarmsignaal

•

•

•

VGA-LCD-combi met backlight

belastingsprofiel

48

•

10

5

12 / 20

•

•

•

•

•

4 + gast

USB

inductie

bandriem

1 : 8

18 kg

toerentalonafhankelijk /
toerentalafhankelijk (omschakelbaar)

•

DIN EN 957-1/5, klasse HA

131 / 53 / 126

79 - 98

130 kg

•

•

gelzadel

in hoogte en lengte
verstelbaar triatlonstuur

combi-klik-pedalen

•

lichtgrijs / zwart / rood

•

oorclip en borstgordel

•

procentuele weergave en optisch
en akoestisch alarmsignaal

•

•

•

VGA-LCD-combi met backlight

belastingsprofiel

48

•

10

5

12 / 20

•

•

•

•

•

4 + gast

USB

inductie

bandriem

1 : 8

10 kg

toerentalonafhankelijk

25 - 400 Watt
(in 5 watt stappen)

•

DIN EN 957-1/5, klasse HA

150 / 61 / 105

70 - 97

150 kg

•

•

•

greepbeugel

•

•

•

lichtgrijs / zwart / rood

H K S - S E L E C T I O N

25 - 600 Watt 
(in 5 watt stappen) /

tot 1.000 watt (toerentalafhankelijk)
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EXTENDED MOTION is de baanbrekende
crosstrainer techniek, dat een zeer lange,

vlakke pas mogelijk maakt. Zo wordt de
crosstraining met de EXT-techniek tot een

bijzondere welbehagentraining.

Uitrusting bij de 
SATURA P / P EXT en SATURA E / E EXT
Praktisch, opklapbaar opbergvak, bijv. 

voor uw MP3-speler, uw bril etc.

De hoek van de SATURA cockpit laat zich 
ideaal op lichaamslengte en lichtverhoudingen

instellen, zodat alle trainingsrelevante gegevens
van de display afgelezen kunnen worden.

Het nieuwe welbehagengevoel 
bij de crosstraining.

De crosstrainers van KETTLER bekoren door innovatie in design 

en techniek. EXTENDED MOTION is de geprefereerde techniek 

voor een zeer lange, vlakke pas. De in hoek verstelbare cockpit 

vereenvoudigt het aflezen van de trainingsrelevante gegevens.

CROSSTRAINERS
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RIVO M
07647-000

De instap in de wereld van de crosstrainers bij KETTLER.

Toerentalafhankelijk magneetremsysteem met weerstandverstelling

in 8 niveaus, 12 kg vliegwiel, in de handgrepen geïntegreerde

handsensoren, verstelbare treevlakken en een eenvoudig te 

bedienen trainingscomputer met een permanente weergave 

van 6 functies onderscheiden de nieuwe RIVO M.

Trainingscomputer: Technische gegevens:

• LCD display

• permanente weergave van 6 functies 

en weergavewisseling

• Alarm bij polsslagoverschrijding

• herstelpolsmeting met conditiecijfer

• manuele belastingregeling

• Magneetremsysteem

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/9, klasse HB

Vliegwiel: ong. 12 kg

Overbrengingsverhouding: 1:11

verstelbare treevlakken

max. gewichtsbelasting: 110 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 132/68/163

Kleur: lichtgrijs / zwart

NIEUW

CROSSTRAINERS
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RIVO P
07648-000

De instap in de wereld van de crosstrainers bij KETTLER.

Toerentalafhankelijk magneetremsysteem met weerstandverstelling

in 8 niveaus, 12 kg vliegwiel, in de handgrepen geïntegreerde 

handsensoren, verstelbare treevlakken en een eenvoudig te 

bedienen trainingscomputer met een permanente weergave van 

6 functies onderscheiden de nieuwe RIVO M. Beleef ook de 

„voordelen“ van de nieuwe Advantage lijn van KETTLER!

Trainingscomputer: Technische gegevens:

• LCD met blauw backlight

• 12 programma’s

• 1 polsslaggestuurd programma

• permanente weergave van 7 functies

• herstelpolsmeting met conditiecijfer

• 4-personengeheugen

• Magneetremsysteem

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/9, klasse HB

Vliegwiel: ong. 14 kg

Overbrengingsverhouding: 1:11

verstelbare treevlakken

max. gewichtsbelasting: 130 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 150/68/169

Kleur: lichtgrijs / zwart

NIEUW
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CROSSTRAINERS

VITO XS
07861-400

De crosstrainer VITO XS is het compacte instapmodel in het

crosstrainer assortiment. De computer informeert met zijn

jumbo-LCD-scherm over de belangrijkste trainingsgegevens.

De plaatsbesparende constructie met dubbel gelagerde

scharnieren garandeert een hoge bewegingskwaliteit.

Trainingscomputer: Technische gegevens:

• jumbo LCD

• permanente weergave van 5 functies

• programmeermogelijkheden

• herstelpolsmeting met conditiecijfer

• manuele belastingregeling

• Magneetremsysteem

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/9, klasse HB

Vliegwiel: ong. 14 kg

Overbrengingsverhouding: 1:11

verstelbare treevlakken

max. gewichtsbelasting: 130 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 136/53/154

Kleur: zwart / zilver

Alle scharnieren zijn
dubbel gelagerd
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VITO XLS
07861-850

De crosstrainer VITO XLS is met een bedieningsvriendelijke trainings-

computer met jumbo-LCD, polsslagmeting, vele programmeermogelijkheden

en conditiecijfer uitgerust. De geoptimaliseerde aandrijving lagering-

techniek – de achterste rondescharnieren beschikken over hoogwaardige

pendellagers – samen met het 18 kg vliegwiel waarborgen een zeer 

gelijkmatige, elliptische bewegingsafloop. Het robuuste frame is 

tot 150 kg belastbaar.

Trainingscomputer: Technische gegevens:

• jumbo LCD

• permanente weergave van 6 functies

• doelzonetraining

• programmeermogelijkheden

• herstelpolsmeting met conditiecijfer

• manuele belastingregeling

• Magneetremsysteem

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/9, klasse HB

Vliegwiel: ong. 18 kg

Overbrengingsverhouding: 1:11

verstelbare treevlakken

max. gewichtsbelasting: 150 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 150/53/156

Kleur: lichtgrijs / antraciet

Hoogwaardige pendellagers 
voor optimale rustige 
loopeigenschappen

De transportrollen vergemakke-
lijken het wegrijden van uw 
KETTLER apparaat in uw woning.
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CROSSTRAINERS

SATURA M
07651-300 

De SATURA M vormt de instap in de SATURA crosstrainer lijn. Zonder gereedschap kan het treevlak door de excentrische techniek aan 

diverse lichaamslengtes aangepast worden. Het magneetremsysteem is heel comfortabel via de manuele versteleenheid in de cockpit te regelen.

De hoek van de cockpit is ideaal op de verschillende lichaamslengtes en lichtverhoudingen in te stellen, zodat alle trainingsrelevante 

gegevens van de sportieve, elegante trainingscomputer afgelezen kunnen worden. Tijdens de workout vinden drinkfles en handdoek een 

plaatsje bij de cockpit.

Trainingscomputer: Technische gegevens:

• rond LCD

• permanente weergave van 8 functies

• doelzonetraining

• programmeermogelijkheden

• herstelpolsmeting met conditiecijfer

• manuele belastingregeling

• Magneetremsysteem

• PLUS X AWARD

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/9, klasse HB

Vliegwiel: ong. 20 kg

Overbrengingsverhouding: 1:11

Excentrische techniek

max. gewichtsbelasting: 150 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 162/56/156

Kleur: lichtgrijs / zwart / zilver

De hoek van de cockpit kan
ideaal op de lichaamslengte
ingesteld worden.

Zonder gereedschap kan het
treevlak door de excentrische
techniek aan diverse lichaams-
lengtes aangepast worden.

Kleine afstand van de tree-
vlakken voor een ergonomische
trainingspositie
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SATURA M EXT
07651-800

De SATURA M EXT biedt alle voordelen van de nieuwe crosstrainerserie in de comfort uitvoering. De toonaangevende EXTENDED MOTION techniek

maakt een zeer lange, vlakke pas mogelijk. Het magneetremsysteem is heel comfortabel via de manuele versteleenheid in de cockpit te regelen.

De hoek van de cockpit is ideaal op de verschillende lichaamslengtes en lichtverhoudingen in te stellen, zodat alle trainingsrelevante gegevens

van de sportieve, elegante trainingscomputer afgelezen kunnen worden. Tijdens de workout vinden drinkfles en handdoek een plaatsje bij de

cockpit.

Trainingscomputer: Technische gegevens:

• rond LCD

• permanente weergave van 8 functies

• doelzonetraining

• programmeermogelijkheden

• herstelpolsmeting met conditiecijfer

• manuele belastingregeling

• Magneetremsysteem

• PLUS X AWARD

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/9, klasse HB

Vliegwiel: ong. 20 kg

Overbrengingsverhouding: 1:11

EXTENDED MOTION techniek

max. gewichtsbelasting: 150 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 162/56/161

Kleur: lichtgrijs / zwart / zilver

De EXT-techniek bewerkstelligt
een zeer lange, vlakke pas.

Praktische drinkfleshouder in 
de cockpit, zodat u uw drankje
altijd binnen bereik heeft

Met de nivellering kunt u
kleine oneffenheden van
de bodem compenseren.
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CROSSTRAINERS

SATURA P
07653-300

Trainingscomputer: Technische gegevens:

• dubbel LCD

• 8 programma’s 

• belastingprofiel 

• polsslagbereikprogrammering voor vetver-

brandings- en fitnesszone

• herstelpolsmeting met conditiecijfer

• Magneetremsysteem

• PLUS X AWARD

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/9, klasse HB

Vliegwiel: ong. 20 kg

Overbrengingsverhouding: 1:11

Excentrische techniek

max. gewichtsbelasting: 150 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 162/56/156

Kleur: lichtgrijs / zwart / zilver

Praktisch, opklapbaar opbergvak,
bijv. Voor uw MP3-speler, 
uw bril, etc.

De geïntegreerde transportrollen
vergemakkelijken het transport 
van uw KETTLER apparaat in 
uw woning.

De crosstrainer met motorisch magneetremsysteem uit de SATURA lijn. Zonder gereedschap kan het treevlak door de excentrische techniek aan

diverse lichaamslengtes aangepast worden. Het motorische magneetremsysteem regelt de remweerstand passend bij de 8 programma’s incl. het

polsslaggestuurde profiel. De hoek van de cockpit is ideaal op de lichaamslengte en lichtverhoudingen in te stellen, zodat alle trainings-

relevante gegevens van de twin-display afgelezen kunnen worden.

Praktische drinkfleshouder in 
de cockpit, zodat u uw drankje
altijd binnen bereik heeft
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Trainingscomputer: Technische gegevens:

• color dubbel LCD

• 8 programma’s 

• belastingprofiel 

• polsslagbereikprogrammering voor vetver-

brandings- en fitnesszone

• herstelpolsmeting met conditiecijfer

• Magneetremsysteem

• PLUS X AWARD

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/9, klasse HB

Vliegwiel: ong. 20 kg

Overbrengingsverhouding: 1:11

EXTENDED MOTION techniek

max. gewichtsbelasting: 150 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 162/56/161

Kleur: lichtgrijs / zwart / zilver

SATURA P EXT
07653-800

De SATURA P EXT biedt alle voordelen van de nieuwe crosstrainerserie in de comfort uitvoering van de programmagestuurde variant. De toonaan-

gevende EXTENDED MOTION techniek maakt een zeer lange, vlakke pas mogelijk. Het motorische magneetremsysteem regelt de remweerstand 

passend bij de 8 programma’s incl. het polsslaggestuurde profiel. De hoek van de cockpit is ideaal op de lichaamslengte en lichtverhoudingen

in te stellen, zodat alle trainingsrelevante gegevens van de twin-display met HeartRateLight-functie afgelezen kunnen worden: het scherm met

blauw backlight wisselt naar groen, zodra de trainingspolsslag bereikt is; wordt deze overschreden, schakelt de unieke verkeerslichtfunctie op

rood.

De hoek van de cockpit kan
ideaal op de lichaamslengte
ingesteld worden.

De EXT-techniek bewerkstelligt
een zeer lange, vlakke pas.

Met de nivellering kunt u
kleine oneffenheden van
de bodem compenseren.

Kleine afstand van de tree-
vlakken voor een ergonomische
trainingspositie
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CROSSTRAINERS

Zonder gereedschap kan het
treevlak door de excentrische
techniek aan diverse lichaams-
lengtes aangepast worden.

SATURA E 
07657-300

Trainingscomputer: Technische gegevens:

• LCD display met backlight

• 8 programma’s 

• 1 polsslaggestuurd programma

• belastingprofiel

• polsslagbereikprogrammering voor vetver-

brandings- en fitnesszone

• Inductieremsysteem

• USB-interface

• PLUS X AWARD

• TÜV GS

• e-SYS

• DIN EN 957-1/9, klasse HA

Vliegwiel: ong. 22 kg

Overbrengingsverhouding: 1:11

Excentrische techniek

max. gewichtsbelasting: 150 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 162/56/156

Kleur: lichtgrijs / zwart / zilver

De SATURA E biedt alle voordelen van de nieuwe crosstrainerserie als nauwkeurige ergometer met e-sys-technologie. Het inductieremsysteem

reguleert toerentalonafhankelijk de remweerstand tussen 25 en 400 Watt passend bij de 8 programma’s incl. het polsslaggestuurde profiel. 

Zeer eenvoudig en snel kunnen de treevlakken door de nieuwe excentrische techniek zonder gereedschap aan diverse lichaamslengtes aangepast

worden. Ook de hoek van de cockpit is ideaal aan de lichaamslengte en lichtverhoudingen in te stellen, zodat alle trainingsrelevante gegevens

van het display met backlight afgelezen en via de USB-interface middels KETTLER WORLD TOURS 1.0 gesorteerd kunnen worden. Tijdens de 

workout vinden drinkfles en handdoek een plaatsje bij de cockpit.

Praktisch, opklapbaar opbergvak,
bijv. Voor uw MP3-speler, 
uw bril, etc.

Met de nivellering kunt u
kleine oneffenheden van
de bodem compenseren.
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Trainingscomputer: Technische gegevens:

• VGA-LCD-combi met backlight

• 48 programma’s 

• 5 polsslaggestuurde programma’s

• belastingprofiel

• menugestuurde gebruikersturing

• 4-personengeheugen

• Inductieremsysteem

• USB-interface

• PLUS X AWARD

• TÜV GS

• e-SYS

• DIN EN 957-1/9, klasse HA

Vliegwiel: ong. 22 kg

Overbrengingsverhouding: 1:11

EXTENDED MOTION techniek

max. gewichtsbelasting: 150 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 162/56/161

Kleur: lichtgrijs / zwart / zilver

SATURA E EXT
07657-800

De SATURA E EXT biedt alle voordelen van de nieuwe crosstrainerserie in de comfort uitvoering als nauwkeurige ergometer met e-sys-techno-

logie. De toonaangevende EXTENDED MOTION techniek maakt een zeer lange, vlakke pas mogelijk. Het inductieremsysteem reguleert toerental-

onafhankelijk de remweerstand tussen 25 en 400 Watt, passend bij de 48 programma’s incl. de polsslaggestuurde profielen. De hoek van de 

cockpit is ideaal op de lichaamslengte en lichtverhoudingen in te stellen, zodat alle trainingsrelevante gegevens van de 1/4-VGA-display met

blauw backlight afgelezen en via de USB-interface middels KETTLER WORLD TOURS 1.0 gesorteerd kunnen worden. Tijdens de workout vinden

drinkfles en handdoek een plaatsje bij de cockpit. De KETTLER SATURA E EXT maakt zo volledige concentratie op uw dagelijkse crosstraining

mogelijk!

Kleine afstand van de tree-
vlakken voor een ergonomische
trainingspositie

De hoek van de cockpit kan
ideaal op de lichaamslengte
ingesteld worden.

Volledig elektronisch inductie-
remsysteem: hightech voor 
nauwkeurige vermogensturing

Praktische drinkfleshouder in 
de cockpit, zodat u uw drankje
altijd binnen bereik heeft
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VITO XLS   
07861-850

VITO XS   
07861-400

Tijdmeting, trainingsafstand, 
totaal aantal kilometers, snelheid, 
trapfrequentie

Vermogen in watt

Energieverbruik

Polsslagmeting

POLAR-compatibele polsslag-ontvanger geïntegreerd

Polsslagbovengrens

Gemiddelde waardes bij trainingseinde

Herstelpolsmeting met conditiecijfer

Programmeermogelijkheden

Display

Grafische weergave

Permanente weergave van

Personengeheugen

Totaal aantal trainingsprogramma’s

Doelzonetraining (FIT/FAT/MANUEEL)

Polsslaggestuurde trainingsprogramma’s

Vrije schaalverdeling van de vermogenprogramma’s

Individuele vermogenprogramma’s

Individuele polsslaggestuurde programma’s

Manuele belastingregeling

Transpiratieresistent toetsenbord met folie

PC-interface

Remsysteem

Aandrijving

Overbrengingsverhouding

Vliegwiel

Vermogenregeling

Vermogenbandbreedte

Stroomverzorging

DIN EN-klasse

Afmetingen opgesteld (L / B / H in cm)

Treevlakafstanden / paslengte / 
ellipshoogte in mm

Maximale gewichtsbelasting

Scharnierlagers

Treevlakken

Extra greepbeugel of houdgreep

Drinkfleshouder

Opbergvlak

Transportrollen / nivellering

Kleur 

•

•

handsensoren, oorclip;
CARDIO-PULS-SET (accessoire)

procentuele weergave en optisch
en akoestisch alarmsignaal

•

•

•

jumbo LCD

6 functies

•

•

•

magneet

aandrijfronde /
bandriem

1 : 11

18 kg

toerentalafhankelijk

1 - 10 (manueel)

batterijen

DIN EN 957-1/9, klasse HB

150 / 53 / 156

280 / 390 / 200

150 kg

pendellagers in de ronde-
scharnieren, dubbel gelagerd

verstelbaar

•

•

wit / antraciet

•

•

handsensoren, oorclip;
CARDIO-PULS-SET (accessoire)

optisch alarmsignaal

•

•

jumbo-LCD

5 functies

•

magneet

aandrijfronde /
bandriem

1 : 11

14 kg

toerentalafhankelijk

1 - 10 (manueel)

batterijen

DIN EN 957-1/9, klasse HB

136 / 53 / 154

280 / 390 / 170

130 kg

dubbel gelagerd

verstelbaar

•

•

zwart / zilver

RIVO P   
07648-000

•

•

handsensoren, oorclip;
CARDIO-PULS-SET (accessoire)

optisch alarmsignaal

•

•

LCD met blauw backlight

belastingprofiel

7 functies

4

12

•

1

4

•

•

magneet (motorgestuurd)

aandrijfronde /
bandriem

1 : 11

14 kg

toerentalafhankelijk

1 - 16 (computergestuurd)

netaansluiting (230 Volt)

DIN EN 957-1/9, klasse HB

150 / 68 / 169

360 / 380 / 240

130 kg

pendellagers in de ronde-
scharnieren, dubbel gelagerd

verstelbaar

•

•

lichtgrijs / zwart

RIVO M   
07647-000

•

•

handsensoren

optisch alarmsignaal

•

•

LCD

6 functies

•

•

magneet

aandrijfronde /
bandriem

1 : 11

12 kg

toerentalafhankelijk

1 - 8 (manueel)

batterijen

DIN EN 957-1/9, klasse HB

132 / 68 / 163

360 / 300 / 180

110 kg

pendellagers in de ronde-
scharnieren, dubbel gelagerd

verstelbaar

•

•

lichtgrijs / zwart

ALLE APPARATEN IN EEN OVERZICHT A D V A N T A G E
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SATURA M
07651-300

SATURA M EXT
07651-800

SATURA P
07653-300

SATURA P EXT
07653-800

SATURA E
07657-300

SATURA E EXT
07657-800

•

•

• (watt-nauwkeurig)

handsensoren, oorclip;
CARDIO-PULS-SET (SATURA E EXT)

•

procentuele weergave en optisch 
en akoestisch alarmsignaal

•

•

•

LCD met backlight I VGA-LCD-combi met backlight

belastingprofiel

9 functies I 13 functies

– I 4 + gast

8 I 48

•

1 I 5

6 I 10

– I 20

– I 12

•

•

USB

inductie

aandrijfronde /
bandriem

1 : 11

22 kg

toerentalonafhankelijk

25 - 400 Watt
(in 5 watt stappen))

netaansluiting (230 Volt)

DIN EN 957-1/9, klasse HA

162 / 56 / 156 I 162 / 56 / 161

280 / 390 / 200 I 280 / 480 / 140

150 kg

pendellagers in de ronde-
scharnieren, dubbel gelagerd

excentrische techniek I EXT-techniek

•

•

•

•

lichtgrijs / zwart / zilver

•

• (remniveau-afhankelijk)

handsensoren, oorclip;
CARDIO-PULS-SET (accessoire)

procentuele weergave en optisch 
en akoestisch alarmsignaal

•

•

•

dubbel  LCD I color dubbel LCD

belastingprofiel I + HeartRateLight

8 functies

8

•

1

6

•

•

magneet (motorgestuurd)     

aandrijfronde /
bandriem

1 : 11

20 kg

toerentalafhankelijk

1 - 15 (computergestuurd)

netaansluiting (230 Volt)

DIN EN 957-1/9, klasse HB

162 / 56 / 156 I 162 / 56 / 161

280 / 390 / 200 I 280 / 480 / 140

150 kg

pendellagers in de ronde-
scharnieren, dubbel gelagerd

excentrische techniek I EXT-techniek

•

•

•

•

lichtgrijs / zwart / zilver

•

• (remniveau-afhankelijk)

handsensoren, oorclip;
CARDIO-PULS-SET (accessoire)

procentuele weergave en optisch 
en akoestisch alarmsignaal

•

•

•

rond LCD

trapfrequentie

8 functies

•

•

•

magneet

aandrijfronde /
bandriem

1 : 11

20 kg

toerentalafhankelijk

1 - 10 (manueel)

batterijen

DIN EN 957-1/9, klasse HB

162/56/156 I 162/56/161

280 / 390 / 200 I 280 / 480 / 140

150 kg

pendellagers in de ronde-
scharnieren, dubbel gelagerd     

excentrische techniek I EXT-techniek

•

•

•

lichtgrijs / zwart / zilver

H K S - S E L E C T I O N
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Royale dimensies en laag 
aangebrachte loopvlakken, die een 

zeer veilig loopgevoel bieden

Het EASY ROLLER systeem zorgt 
voor een veilige transport naar 

een plaatsbesparende opbergplaats.

De trainingscomputer is de centrale 
van de loopband. Deze stuurt, toont 
aan en motiveert. Nauwkeurige snel-

heidsweergave, programmadiversiteit,
eenvoudige bediening en goed aflees-
bare displays zijn de verwerkte eisen 

van onze sportwetenschappers 
in uw marathontrainer.

LOOPBANDEN

De marathon 
in de huiskamer.

KETTLER loopbanden bieden TÜV-GS geteste veiligheid 

en zeer vlakke loopvlakken. Plaatsbesparend opgeklapt 

passen zo 42,195km in elke woning.
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LOOPBANDEN

MARATHON ST
07884-500

Trainingscomputer: Technische gegevens:

• LCD display met backlight

• 4 programma’s 

• HRC programma 

• 2 hellingshoekprofielen

• 2 snelheidsprofielen

• 1 polsslaggestuurd HRC profiel

• SHOCK ABSORBER

• EASY ROLLER systeem

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/6, klasse HB

Snelheid: 1-16

Hellingshoek: 0-12

max. gewichtsbelasting: 120 kg

Loopvlak L/B in cm: 132/48

Afmetingen L/B/H in cm: 190/79/134

Kleur: lichtgrijs / zwart

Loopvlak plaatsbesparend
opklapbaar

Verstelling van de hellingshoek 
van 0-12%

De loopband voor beginners, MARATHON ST, overtuigt door de optimale afstemming van de belangrijkste componenten. De direct-keuze-toetsen

voor snelheids- en hellingshoekverstelling garanderen een looptraining op een optimaal gedempt loopvlak. De trainingscomputer met 6 pro-

gramma’s inclusief polsslaggestuurde training evenals de motorische hellingshoekverstelling van 0-12% maken een afwisselingrijke loop- en

hardlooptraining mogelijk.

Hellingshoek- en snelheidsturing
door direct-keuze-toetsen.
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MARATHON TX1
07882-500

Trainingscomputer: Technische gegevens:

• SHOCK ABSORBER

• EASY ROLLER systeem

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/6, klasse HB

Snelheid: 1-16

Hellingshoek: 0-12

max. gewichtsbelasting: 140 kg

Loopvlak L/B in cm: 140/51

Afmetingen L/B/H in cm: 196/88,5/134

Kleur: lichtgrijs / zwart 

Verstelling van de hellingshoek 
van 0-12%

EASY-ROLLER-systeem voor een 
snel en comfortabel transport

Loopvlak plaatsbesparend
opklapbaar

• LED display

• 4 programma’s 

• HRC programma 

• herstelpolsmeting 

• programmeermogelijkheden

• snelstart

De loopband MARATHON TX1 overtuigt door een royaal gedimensioneerd en laag aangebracht loopvlak, dat een zeer veilig loopgevoel biedt. 

De sterke 2,0 PK-motor, de nauwkeurige elektronische SRS-motorsturing en de hoogwaardige trainingscomputer met 5 programma’s laten zelfs

ambitieuze lopers tot 140 kg lichaamsgewicht met de MARATHON TX 1 hun doel bereiken. Na de training kunnen de loopbanden snel en plaats-

besparend opgeklapt worden en comfortabel, door het gepatenteerde EASY ROLLER systeem, getransporteerd worden.

SPORTS_09_10_Flaemisch.qxd:SPORTS_Katalog_06_07_09.qxd  06.08.2009  10:39 Uhr  Seite 51



52

LOOPBANDEN

MARATHON TX3
07883-500

Loopvlak plaatsbesparend
opklapbaar

Verstelling van de hellingshoek 
van 0-12%

EASY-ROLLER-systeem voor een
snel en comfortabel transport

Trainingscomputer: Technische gegevens:

• SHOCK ABSORBER

• EASY ROLLER systeem

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/6, klasse HB

Snelheid: 0,8-18

Hellingshoek: 0-12

max. gewichtsbelasting: 150 kg

Loopvlak L/B in cm: 140/51

Afmetingen L/B/H in cm: 196/88,5/134

Kleur: lichtgrijs / zwart

De loopband Marathon TX3 overtuigt door een royaal gedimensioneerd en laag aangebracht loopvlak, dat een zeer veilig loopgevoel biedt.

De sterke 2,5 PK-motor, de nauwkeurige elektronische SRS-motorsturing en de hoogwaardige trainingscomputer met 8 programma’s laten zelfs

ambitieuze lopers tot 150 kg lichaamsgewicht met de MARATHON TX 3 hun doel bereiken. DIRECT SPEED en DIRECT INCLINE direct-keuze-toetsen

maken een snellere en comfortabelere sturing van snelheid en hellingshoek mogelijk. Na de training kunnen de loopbanden snel en plaatsbe-

sparend opgeklapt worden en comfortabel, door het gepatenteerde EASY ROLLER systeem, getransporteerd worden.

• LED display

• 6 programma’s 

• 2 HRC programma’s

• herstelpolsmeting

• programmeermogelijkheden

• 400 m ronde-weergave
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MARATHON TX5
07886-000

Extra lang loopvlak met zeer
gewrichtontziende loopband.

Nieuw, gepatenteerd magneet-
dempingsysteem.

Het nieuwe topmodel van de MARATHON serie van KETTLER. Het 150 cm loopvlak met een zeer gewrichtontziende loopband biedt een hoog 

trainingscomfort. De computer met 3D-Black-Matrix-Display, USB interface en 4-personengeheugen evenals het EASY ROLLER systeem maken 

de TX5 tot een loopband van de extraklasse. In combinatie met de nieuwe trainingssoftware KETTLER WORLD TOURS 1.0 kunt u nu thuis elke

marathon lopen. Of het nu New York, München of Tokyo betreft – u heeft over toestemming om te starten. Beleef ook een van de meest 

innovatieve marathons dag na dag!

Loopvlak plaatsbesparend
opklapbaar

Trainingscomputer: Technische gegevens:

• 3D-Black-Matrix

• 10 programma’s 

• 8 HRC programma’s 

• belastingprofiel 

• programmeermogelijkheden

• 4-personengeheugen

• USB-interface

• Magneet Dempingsysteem

• EASY ROLLER systeem

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/6, klasse HB

Snelheid: 1-20

Hellingshoek: 0-12

max. gewichtsbelasting: 150 kg

Loopvlak L/B in cm: 150/51

Afmetingen L/B/H in cm: 200/87/145

Kleur: lichtgrijs / zwart 

NIEUW
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Totaal aantal kilometers

Tijdmeting, trainingsafstand, snelheid, energieverbruik

Polsslagmeting

POLAR-compatibele polsslagontvanger geïntegreerd (5 kHz)

Herstelpolsmeting met conditiecijfer

Hellingshoek

Programmeermogelijkheden

Personengeheugen

Display / belastinggrafiek

Weergave van

Vrije schaalverdeling v.d. programma’s (incl. variaties)

Polsslaggestuurde programma’s

Combiprogramma’s (hellingshoek + snelheid)

Hellingshoekgestuurde variaties

Snelheidsgestuurde variaties

Cool down / warm-up functie

Manuele sturing (count up / countdown)

Snelheidskeuze

Hellingshoekkeuze

Transpiratieresistent toetsenbord met folie

PC interface

Elektromotor: max. duur-/afgavevermogen (kW / PK)

max. Peak-Power (kW / PK)

SRS motorsturing (gewichtsonafhankelijk, elektronisch geregeld)

Snelheid min./max. (in km/h)

Instelling van de hellingshoek (in %)

Netaansluiting

DIN-EN klasse

Afmetingen loopvlak (L / B in cm)

Afmetingen opgesteld (L / B / H in cm)

Plaatsbesparend opgeklapt (L / B / H in cm)

Afstand grond / loopvlak (in cm)

Maximale gewichtsbelasting

Bandstop veiligheidssleutel

Borstgordel voor draadloze polsslagmeting

Dempingsysteem

Transportrollen

Nivellering

Kleur

MARATHON ST   
07884-500

•

handsensoren; borstgordel (accessoire)

•

•

•

trainingstijd, calorieënverbruik

LCD met blauw backlight

6 functies (automatische

gegevenswisseling inschakelbaar)

4

1

2

2

•

3-voudig Direct Speed

3-voudig Direct Incline

•

1,3 / 1,8

2,2 / 3,0

•

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

0 - 12, motorisch

230 V / 50 Hz

DIN EN 957-1/6, klasse HB

132/ 48

190 / 79 / 134

79 / 79 / 175

15

120 kg

•

accessoire

SHOCK ABSORBER

EASY ROLLER systeem

•

lichtgrijs / zwart

ALLE APPARATEN IN EEN OVERZICHT

LOOPBANDEN
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MARATHON TX1   
07882-500

MARATHON TX3   
07883-500

MARATHON TX5   
07886-000

•

handsensoren; borstgordel (accessoire)

•

•

•

•

LED

6 functies (automatische

gegevenswisseling inschakelbaar)

4

1

2

2

cool down

•

•

•

•

1,5 / 2,0

3,7 / 5,0

•

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

0 - 12, motorisch

230 V / 50 Hz

DIN EN 957-1/6, klasse HB

140 / 51

196 / 88,5 / 134

89 / 88,5 / 190

14,5

140 kg

•

accessoire

SHOCK ABSORBER

EASY ROLLER systeem

•

lichtgrijs / zwart

•

handsensoren; borstgordel (accessoire)

•

•

•

•

LED

7 functies (automatische

gegevenswisseling inschakelbaar)

6

2

3

3

•

3-voudig Direct Speed

3-voudig Direct Incline

•

1,8 / 2,5

4,6 / 6,3

•

0,8 - 18 (0,1 km/h stappen)

0 - 12, motorisch

230 V / 50 Hz

DIN EN 957-1/6, klasse HB

140 / 51

196 / 88,5 / 134

89 / 88,5 / 190

14,5

150 kg

•

accessoire

SHOCK ABSORBER

EASY ROLLER systeem

•

lichtgrijs / zwart

•

•

handsensoren; borstgordel (accessoire)

•

•

•

•

4

3D-Black-Matrix

7 functies

10

8

4

10

6

cool down

•

3-voudig Direct Speed

3-voudig Direct Incline

USB

2,2 / 3,0

5,5 / 7,5

•

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

0 - 12, motorisch

230 V / 50 Hz

DIN EN 957-1/6, klasse HB

150 / 51

200 / 87 / 145

89 / 87 / 192

18,0

150 kg

•

accessoire

magneet dempingsysteem

EASY ROLLER systeem

•

lichtgrijs / zwart

H K S - S E L E C T I O N
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ROEIAPPARATEN

Roeien – een workout voor het
hele lichaam, zonder wind en 
golven.

Slag na slag zoals in een 8-persoons roeiboot naar een optimale trainings-

belasting. Vermogensterk middelkabeltechniek voor de centrale krachtvector.

Kogelgelagerde geleidingsrail voor de optimale loop van de rolzitting. 

Beste ergonomie en perfecte techniek ronden deze ware cardio-expert af
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ROEIAPPARATEN

Trainingscomputer: Technische gegevens:

• LCD display

• permanente weergave van 5 functies

• energieverbruik

• slagfrequentie

• pols-/herstelpolsmeting met conditiecijfer

• programmeermogelijkheden

• Magneetremsysteem

• TÜV GS

• DIN EN 957, klasse HB

Vliegwiel: ong. 4 kg

Aandrijving: kabeltrekken

max. gewichtsbelasting: 130 kg

Afstand voetsteunen - zitting: 34-104 cm

Afmetingen L/B/H in cm: 210 / 56 / 90

Kleur: lichtgrijs / zwart

CAMBRIDGE M
07985-994

Ook bij de roeiapparaten biedt KETTLER een model uit de Advantage lijn aan. Toerentalafhankelijk magneetremsysteem met 4 kg vliegwiel en

middelkabeltechniek evenals de opklapbare zittingrail maken dit roeiapparaat zelfs voor mensen met weinig plaats interessant. 

De trainingscomputer met groot LCD-display maakt tijdens de training een optimale afleesbaarheid voor een effectieve cardio-training 

mogelijk. Beleef ook de „voordelen“ van de nieuwe Advantage lijn van KETTLER!

NIEUW

Snel en plaatsbesparend
opklapbaar

Weerstandverstelling 
in 8 niveaus
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Trainingscomputer: Technische gegevens:

• LCD display

• permanente weergave van 5 functies

• energieverbruik  • slagfrequentie

• count up / count down functie

• pols-/herstelpolsmeting met conditiecijfer

• programmeermogelijkheden

• TÜV GS

• DIN EN 957, klasse HB

Aandrijving: roeiarmen

Belastingregeling: traploos

max. gewichtsbelasting: 130 kg

Afstand voetsteunen - zitting: 25-94 cm

Afmetingen L/B/H in cm: 124 / 78 / 26

Kleur: zilver / zwart

59

FAVORIT
07978-900

Het roeiapparaat FAVORIT is een echte “allrounder” voor de training van het hele lichaam. De aluminium looprail samen met de hoogwaardig

gelagerde, ergonomische rolzitting waarborgen een gelijkmatige, rustige training.
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ROEIAPPARATEN

Trainingscomputer: Technische gegevens:

• LCD display

• permanente weergave van 5 functies

• energieverbruik  • slagfrequentie

• count up / count down functie

• pols-/herstelpolsmeting met conditiecijfer

• programmeermogelijkheden

• TÜV GS

• DIN EN 957, klasse HB

Aandrijving: outriggertechniek

Belastingregeling: 12-niveaus

max. gewichtsbelasting: 130 kg

Afstand voetsteunen - zitting: 25-94 cm

Afmetingen L/B/H in cm: 124 / 78 / 26

Kleur: zilver / zwart

KADETT
07977-900

Het roeiapparaat KADETT maakt door zijn speciale outriggertechniek een cirkelvormige roeibeweging mogelijk, die het daadwerkelijk roeien op

het water het dichtst benadert. De weerstand is perfect aan de hydraulische cilinders te regelen. De voetsteunen zijn individueel op de been-

lengte van de trainende persoon in te stellen.

Roeiarmen plaatsbesparend
inklapbaar
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COACH LS + ERGOCOACH LS
07985-640 COACH LS / 07985-850 ERGOCOACH LS

De bekendste roeiapparaten van KETTLER, nu met een opklapbare zittingrail.

De roei-ergometer ERGOCOACH LS is het topmodel van de roeiapparaten in het KETTLER assortiment. Het lineaire geleidingsrailsysteem met kogel-

gelagerde rolzitting is zeer rustig en maakt een eenvoudig onderhoud van uw conditie-expert mogelijk. De overzichtelijke trainingscomputer met

12 programma‘s inclusief polsslaggestuurde training en wattweergave informeert over alle relevante gegevens.

Het roeiapparaat COACH LS onderscheidt zich slechts door zijn manuele belastingverstelling, het magneetremsysteem en de trainingscomputer.

Na de cardio-workout kunnen veelsoortige krachtoefeningen met de COACH LS en de ERGOCOACH LS uitgevoerd worden. De meegeleverde borst-

gordel voor de draadloze ECG-nauwkeurige polsslagmeting veroorlooft te allen tijde een volledige controle over de trainingspolsslag.

ERGOCOACH LS, trainingscomputer: ERGOCOACH LS, technische gegevens:

• Inductieremsysteem

• TÜV GS

• DIN EN 957-1/5, klasse HA

Vliegwiel: ong. 6 kg

Belastingregeling: tot 500 Watt

max. gewichtsbelasting: 130 kg

Afstand voetsteunen - zitting: 13-105 cm

Afmetingen L/B/H in cm: 180 / 55 / 59

Kleur: lichtgrijs / zwart

• Magneetremsysteem

• TÜV GS

• DIN EN 957, klasse HB

armheffen zijwaarts

Het klapmechanisme van beide
roeiapparaten zorgt voor een
plaatsbesparende opbergmoge-
lijkheid

bicepscurl

extra beklede plank inbegrepen

roeien

• LCD display

• permanente weergave van 6 functies

• energieverbruik  • slagfrequentie

• count up / count down functie

• pols-/herstelpolsmeting met conditiecijfer

• programmeermogelijkheden

Vliegwiel: ong. 6 kg

Belastingregeling: 1-10, manueel

max. gewichtsbelasting: 130 kg

Afstand voetsteunen - zitting: 13-105 cm

Afmetingen L/B/H in cm: 180 / 55 / 59

Kleur: lichtgrijs / zwart

COACH LS, technische gegevens:COACH LS, trainingscomputer:

NIEUW

• LCD display met belastingprofiel

• permanente weergave van 8 functies

• 12 trainingsprogramma’s, incl. 4 polsslaggestuurde

• count up / count down functie

• pols-/herstelpolsmeting met conditiecijfer

• programmeermogelijkheden
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Vermogen in watt

Tijdmeting, trainingsafstand, roeislagen, energieverbruik

Slagfrequentie

Remniveau

Polsslagmeting

POLAR compatibele polsslagontvanger geïntegreerd (5 kHz)

Polsslagbovengrens

Herstelpolsmeting met conditiecijfer

Gemiddelde waarde bij trainingseinde

Programmeermogelijkheden

Display

Grafische weergave

Permanente weergave van

Totaal aantal trainingsprogramma’s

Doelzonetraining (FAT / FIT / MANUEEL)

Vrije schaalverdeling van de wattprofielen

Polsslaggestuurde programma’s

Count up / count down functie

Manuele sturing

Transpiratieresistent toetsenbord met folie

Remsysteem

Aandrijving

Belastingregeling

Overbrengingsverhouding

Vliegwiel

Afmetingen opgesteld (L / B / H in cm)

Afstand voetsteunen - zitting (min./max. in cm)

Maximale gewichtsbelasting

Borstgordel

Roeizitting

Voetsteunen

Extra kracht- / fitnessoefeningen

Transportrollen

Kleur

Klapmechanisme

FAVORIT   
07978-900

•

met akoestisch signaal inschakelbaar

oorclip inbegrepen; CARDIO-PULS-SET (accessoire)

optisch en akoestisch

alarmsignaal

•

•

LCD

5 functies, automatische

weergavewisseling (inschakelbaar)

•

•

hydraulische cilinders

roeiarmen (zwenken uit)

traploos via hendel

124 / 78 / 26

25 - 94

130 kg

accessoire

rolzitting, gelagerd

draaibaar / voetlussen

zilver / zwart

CAMBRIDGE M   
07985-994

•

oorclip en CARDIO-PULS-SET (accessoire)

optisch alarmsignaal

•

•

LCD

5 functies, automatische

weergavewisseling (inschakelbaar)

•

•

magneet

kabeltrekken

snelheidsafhankelijk 1-8 via handwiel

4 kg

210 / 56 / 90

34 - 104

130 kg

accessoire

rolzitting, gelagerd

draaibaar / voetlussen

•

lichtgrijs / zwart

•

ALLE APPARATEN IN EEN OVERZICHT A D V A N T A G E

ROEIAPPARATEN
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KADETT   
07977-900

COACH LS   
07985-640

ERGOCOACH LS   
07985-850

•

met akoestisch signaal inschakelbaar

oorclip inbegrepen; CARDIO-PULS-SET (accessoire)

optisch en akoestisch

alarmsignaal

•

•

LCD

5 functies, automatische

weergavewisseling (inschakelbaar)

•

•

hydraulische cilinders

outriggertechniek

12-niveaus aan hydraulische cilinders

150 / 170 / 46 (opgeklapt 150/ 50 / 46)

27- 88

130 kg

accessoire

rolzitting, gelagerd

draaibaar / voetlussen / afstand verstelbaar

zilver / zwart

•

met akoestisch signaal inschakelbaar

•

borstgordel inbegrepen

•

procentuele weergave en optisch

en akoestisch alarmsignaal

•

•

•

LCD

6 functies, automatische

weergavewisseling (inschakelbaar)

•

•

•

magneet

kabeltrekken

snelheidsafhankelijk 1-10 via handwiel

1:5

6 kg

180 / 55 / 59

13 - 105

130 kg

inbegrepen

rolzitting, gelagerd

draaibaar / voetlussen / extra treevlakken

18 / deels met beklede plank

•

lichtgrijs / zwart

•

gemiddeld / maximaal

•

met akoestisch signaal inschakelbaar

•

borstgordel inbegrepen

•

procentuele weergave en optisch

en akoestisch alarmsignaal

•

•

•

LCD

belastingprofiel

8 functies, automatische

weergavewisseling (inschakelbaar)

12

•

6

4

•

•

•

inductie

kabeltrekken

snelheidsafhankelijk tot 500 Watt

1:5

6 kg

180 / 55 / 59

13 - 105

130 kg

inbegrepen

rolzitting, gelagerd

draaibaar / voetlussen / extra treevlakken

18 /deels met beklede plank

•

lichtgrijs / zwart

•

H K S - S E L E C T I O N         
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De extra’s voor uw 
cardio-apparaat.

Voor een zinvolle uitbreiding van het conditieapparaat biedt KETTLER 

van de nieuwe WORLD TOURS 1.0 via extra mogelijkheden van polsslagmeting 

tot een onderhoudsset, een onmisbaar accessoire assortiment aan.

KETTLER
07926-800

ACCESSOIRES CARDIO FITNESS

Uitrusting
• Programma DVD

• Bedieningseenheid met kabel 9-polig SUB-D

• USB adapter (SUB-D naar USB) met aandrijf CD

Systeemeisen
• Pentium IV 1600 MHz (aanbevolen 2800 MHz)

• 1024 MB RAM

• 3D-grafische kaart met OpenGL 1.3 en Microsoft DirectX 9 

met minstens 128 MB RAM (aanbevolen 256 MB)

• Grafische kaart van nVidia vanaf GeForce 5 of ATI vanaf Radeon

• DVD speler (Double layer) 

• Aandrijfsystemen: Microsoft Windows XP SP 2 en Vista

• Microsoft Internet Explorer 6, Windows Internet Explorer 7, 

Windows Internet Explorer 8

• Beeldschermresolutie: 1024 x 768 minimale resolutie 

• Benodigd geheugen op de harde schijf: 7 GB

• Breedband internetverbinding vanaf DSL 1000

Enkele features
• Training op echte 3-D-Satellietbeelden van Microsoft Bing Maps

• Inspeelmogelijkheid van GPS gegevens voor eigen, reële trainingstours 

voor een indoor training

• Race-modus via www.kettler-world-tours.de (incl. internetcommunity)

• Vrij programmeerbare trainingsprofielen

• Gestandaardiseerde niveautests / fitnesstests

• Overzichtelijke weergave van de belastingscurven 

voor de totale trainingseenheid

De nieuwste trainingssoftware uit huize KETTLER. Fiets met uw ergometer op echte

3-D-satellietbeelden. Of in San Francisco of Tokyo - u kunt nu overal fietsen!

Bovendien kunt u op het nieuwste KETTLER internetportaal met vrienden afspre-

ken voor een wedstrijd. Natuurlijk heeft ook deze software de bekende voor-

delen van zijn voorgangers, zoals de GPS gestuurde indoor-outdoor-functie of de

trainingsevaluatie en bewaking.

SPORTS_09_10_Flaemisch.qxd:SPORTS_Katalog_06_07_09.qxd  06.08.2009  10:41 Uhr  Seite 64



65

Interactieve 3-D-volledig-beeld-
weergave tijdens de training.

Wedstrijden via het trainings-
portaal.

Polsslaggestuurde profielen en
wijzigbare vermogenprogramma’s.

Naar keuze wereldwijde, 
online trainingsafstanden 
op 3-D-satelietkaarten 
in Microsoft® bing maps. 
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ACCESSOIRES CARDIO FITNESS

CARDIO-PULS-SET
07937-600

De ECG-nauwkeurige hartslagmeting voor KETTLER cardioapparaten, die over de bij-

behorende functievoorziening beschikken. De direct op de borst gemeten gegevens

worden draadloos naar de computer van uw sportapparaat gezonden en daar digitaal

weergegeven. De CARDIO-PULSSET bestaat uit een POLAR-borstgordel en insteekont-

vanger (Art.nr. 07937-650, ook separaat verkrijgbaar).

POLAR insteekontvanger
07937-650

De insteekontvanger maakt het gebruik van een polar-borstgordel voor

polsslagmeting mogelijk, ook als uw apparaat niet over een geïnte-

greerde telemetrie-ontvanger beschikt. Uitbreiding voor alle KETTLER

trainingscomputer met oorclipbus.

Cardio oorclip
07937-700

De oorclip is geschikt voor verder uitrusten van de KETTLER fitnessapparaten, 

waarvan de trainingscomputer over een oorclipbus beschikt.
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Vloermatten
07929-100 100 x 75 cm
07929-200 140 x 80 cm
07929-300 250 x 70 cm
07929-400 220 x 110 cm

Rubberen mat voor de bescherming van de vloer en voor

geluidsdemping bij het gebruik van de trainingsapparaten.

Onderhoudset
07921-000

De onderhoudset bevat 4 hoogwaardige onderhoudsproducten 2 microvezeldoeken:

● 1 x 150 ml Glide&Care – voor het behandelen van de verstel- en scharniereenheden

● 1 x 150 ml Active Cleaner – voor dieptereiniging van de oppervlakken

● 1 x 150 ml Hygiene Fresher – voor hygiënisch desinfecteren van de contactvlakken

● 1 x 150 ml Top Glide – voor speciale behandeling van de glijdvaardigheid 

van KETTLER loopbanden

● 1 st. microvezeldoek “fijn”

● 1 st. microvezeldoek “grof”

● 1 st. sproeibuisverlenging

100 / 140 / 220 / 25070/75/80/110
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De fitnessstudio voor thuis.
Innovatieve optiek, nieuwe techniek en betrouwbare kwaliteit 

voor een sterke krachttraining binnen de eigen 4 muren. 

Beleef de nieuwe generatie van KINETIC krachtstations van KETTLER.

KRACHTSTATIONS

De verstelling van het rugkussen 
biedt een hoge mate van ergonomie 

tijdens de training.

Een in hoogte verstelbaar dubbel kabeltrek-
mechanisme biedt de mogelijkheid voor een

intensieve training van het hele lichaam.

Een automatisch instelmechanisme 
maakt een snelle wisseling tussen 

butterfly en bankdrukken mogelijk.

De 180° draaibare 3D-FLEXMOTION-armen
maken door comfortabele greeplussen een

training op alle bewegingsniveaus mogelijk.
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KRACHTSTATIONS

MULTIGYM
07752-600

Het powercenter voor een prijsbewuste instap in de krachttraining, dat zich echter niet voor de concurrentie hoeft te verstoppen. Het com-

pacte powercenter voor de training van alle spiergroepen beschikt over een latissimus-trektoren, een station voor butterfly oefeningen, 

bankdrukken en roeien met beide armen. Een kabelstation met triceps-kabel biedt extra trainingsvarianten voor de armspieren en maakt een inten-

sieve training van de buikspieren mogelijk. De in hoogte verstelbare zitting, met driedelig rugkussen maakt een optimale aanpassing aan het lichaam

en uw training mogelijk. Het gewichtenblok is in 16 5 kg gewichten onderverdeeld en maakt zo een maximaal gewicht van 80 kg mogelijk. 

Beleef ook de „voordelen“ van de nieuwe Advantage lijn van KETTLER!

Oefenstations: Technische Uitrusting:

• Butterfly

• Bankdrukken 

• Crunches 

• Latissimus-trektoren

• Kabeltrekken

• Roeien

• TÜV GSButterfly met excentrische techniek

in hoogte verstelbaar zitkussen

gewichtsblokken 5-80 kg (16x5 kg)

max. lichaamsgewicht: 150 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 181/109/200

Kleur: lichtgrijs / zwart 

Beenstrekken

Bicepscurl

Crunches aan het kabelstation

Bankdrukken

Latissimus-oefening

• Beenstrekken

• Beencurlen 

NIEUW
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KINETIC F3
07715-000

Oefenstations: Technische Uitrusting:

• PLUS X AWARD

• TÜV GS

opklapbare zitting

gewichtsblokken 5-80 kg (16x5 kg)

tot 100 kg te verhogen (2x10 kg)

max. lichaamsgewicht: 150 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 180/106/215

Kleur: lichtgrijs / zwart 

Bankdrukken

Kruisende kabeloefening

Het krachtstation KINETIC F3 bekoort door brede oefeningsmogelijkheden op een minimaal oppervlak. Butterfly, bankdrukken, roeien, lattisimus-

trektoren en beencurler behoren net als crossover en curloefeningen tot de sterke punten. Een bijzonderheid biedt het 3D-FLEXMOTION-

SYSTEEM voor een optimale training van het hele lichaam door oefeningen op alle bewegingsniveaus. De in hoogte verstelbare zitting met drie-

delig rugkussen maakt een optimale aanpassing aan het lichaam en uw training mogelijk. Het 80 kg gewichtenblok is tot 100 kg uitbreidbaar.

Beenstrekken

Vliegende beweging

Crunches aan het kabelstation

• Flies

• Bankdrukken 

• Crunches 

• Latissimus-trektoren

• 3D flexmotion systeem

• Kabeltrekken

• Roeien

• Beenstrekken

• Beencurlen 

NIEUWAccessoire: GEWICHTENBLOK (20 kg) 07407-680, 
2 x 10 kg voor uitbreiding van het gewichtenblok tot 100 kg 
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KRACHTSTATIONS

Oefenstations: Technische Uitrusting:

• PLUS X AWARD

• TÜV GS

Butterfly met excentrische techniek

gewichtsblokken 5-80 kg (16x5 kg),

tot 100 kg te verhogen (2x10 kg)

max. lichaamsgewicht: 150 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 180/136/215

Kleur: lichtgrijs / zwart 

Beenstrekken

Bankdrukken

Crunches zittend

KINETIC F5
07716-000

De KINETIC F5 bekoort door eenvoudige bedienbaarheid en een veelvoud aan mogelijke oefeningen. Het dubbele kabelstation, de latissimus-

trektoren en de zich automatisch omstellend butterfly- en bankdrukeenheid maakt een uitgewogen krachttraining voor het hele lichaam mogelijk.

De in hoogte verstelbare zitting met driedelig rugkussen maakt een optimale aanpassing aan het lichaam mogelijk. Het 80 kg gewichtenblok is

tot 100 kg uitbreidbaar.

Adductoren flex zittend aan het
dubbele kabelstation

• Butterfly

• Bankdrukken 

• Crunches 

• Latissimus-trektoren

• Kabeltrekken

• Dubbel kabeltrekstation

• Roeien

• Beenstrekken

• Beencurlen 

NIEUW

Vliegende beweging achter-
waarts aan het dubbele kabel-
station

Accessoire: GEWICHTENBLOK (20 kg) 07407-680, 
2 x 10 kg voor uitbreiding van het gewichtenblok tot 100 kg
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Vliegende beweging achterwaarts
aan het dubbele kabelstation

Beenpressen

73

KINETIC F7
07717-000

Oefenstations: Technische Uitrusting:

• PLUS X AWARD

• TÜV GS

Butterfly met excentrische techniek

gewichtsblokken 5-80 kg (16x5 kg),

tot 100 kg te verhogen (2x10 kg)

max. lichaamsgewicht: 150 kg

Afmetingen L/B/H in cm: 200/200/215

Kleur: lichtgrijs / zwart 

Beenstrekken

Bankdrukken

Crunches zittend

Het topmodel van de Kinetic serie. Dubbel kabelstation, beenpress, latissimus-trektoren, butterfly en roeien zijn slechts enkele van de vele 

oefeningsmogelijkheden. Bovendien verschaft de F7 door een eenvoudige bediening en de automatische omstelling tussen bankdrukken en 

butterfly oefeningen een optimale krachttraining. De in hoogte verstelbare zitting met driedelig rugkussen maakt een optimale aanpassing aan

het lichaam mogelijk. Het 80 kg gewichtenblok is tot 100 kg uitbreidbaar.

• Butterfly

• Bankdrukken 

• Crunches 

• Latissimus-trektoren

• Kabeltrekken

• Dubbel kabeltrekstation

• Roeien

• Beenstrekken

• Beencurlen 

• Beenpressen

NIEUWAccessoire: GEWICHTENBLOK (20 kg) 07407-680, 
2 x 10 kg voor uitbreiding van het gewichtenblok tot 100 kg
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MULTIGYM   
07752-600

Butterfly voorwaarts

Bankdrukken zittend

Crunches zittend

Latissimus-trektoren

3D-Flexmotion-System

Kabeltrekken onder voor afwisselende arm-/beenoefeningen

Dubbel kabeltrekstation

Roeien

Beenstrekken

Beencurlen

Beenpress

Gewichtsblokken

Bankdrukbeugel verstelbaar

Butterflybeugel verstelbaar

Butterfly met excentrische techniek

Beenstrekker verstelbaar

Beenstrekker met excentrische techniek

Zitkussen in hoogte verstelbaar

Gelagerde katrollen voor kabeltrekken

Met kunststof beklede stalen kabels / Polyesterkabels in de kabeltreksysteem

Met kunststof beklede stalen kabels

maximaal lichaamsgewicht

Afmetingen L / B / H in cm (ong.)

Kleur

•

•

•

•

•

•

•

•

5-80 kg (16 x 5 kg)

•

•

•

•

• / –

80 kg

150 kg

181 / 109 / 200

lichtgrijs / zwart

ALLE APPARATEN IN EEN OVERZICHT A D V A N T A G E
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KINETIC F3   
07715-000

KINETIC F5   
07716-000

KINETIC F7   
07717-000

•

•

•

•

•

•

•

•

•

5-80 kg (16 x 5 kg)

•

•

•

•

•

• / •

80 kg (tot 100 kg te verhogen);

3D-Flexmotion 2 x 40 kg

150 kg

180 / 106 / 215

lichtgrijs / zwart

•

•

•

•

•

•

•

•

•

5-80 kg (16 x 5 kg)

•

•

•

•

•

•

•

• / •

80 kg (tot 100 kg te verhogen);

dubbelkabeltrek 2 x 40 kg

150 kg

180 / 136 / 215

lichtgrijs / zwart

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

5-80 kg (16 x 5 kg)

•

•

•

•

•

•

•

• / •

80 kg (tot 100 kg te verhogen);

dubbelkabeltrek 2 x 40 kg; beenpress 160 kg

150 kg

200 / 200 / 215

lichtgrijs / zwart

H K S - S E L E C T I O N
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TRAININGS- EN HALTERBANKEN

Snel opgebouwd en plaats-
besparend opgeborgen.

De trainings- en halterbanken rond de Men’s Health testwinnaar 

bieden een veelvoud aan trainingsmogelijkheden 

en laten zich plaatsbesparend opbergen.

Als u uw trainingseenheid beëindigd
heeft, zet u met een handgreep 

de bank plaatsbesparend weg.

Een gepatenteerd verstelmechanisme 
staat het inklappen van de banken 

LINEO, TERGO, TORSO en VARIO 
met slechts een handgreep toe

Om naast de beenspieren ook doelgericht 
de armen te kunnen trainen, kan de 

beencurler eenvoudig met de 
bicepscurlpult verwisseld worden.

Slechts een van de ontelbare oefeningen:
scheef bankdrukken met de CLASSIC.
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TRAININGS- EN HALTERBANKEN

PRIMUS
07403-800

Uit de plaatsbesparend opgeklapte positie wordt de PRIMUS snel een compacte halterbank voor een veelzijdige spiertraining. De variabele

beencurler is individueel aanpasbaar.

Oefenstations: Technische gegevens:

• Bankdrukken (vlakke en scheve bank))

• Beenstrekken

• Beencurlen

• TÜV GSmax. belasting: haltersteun 120 kg; beencurler 40 kg

max. lichaamsgewicht: 130 kg

Afmetingen L /B/H in cm: 203 / 101 / 96-111

Afmetingen opgeklapt L /B/H in cm: 75 / 101 / 163

Afstand haltersteun (buitenmaat in cm): 100

Kleur: zilver / zwart

Halterstangen en halterschijven als
accessoire verkrijgbaar (zie blz. 88/89)

Bankdrukken

Accessoires:
Biceps curlpult 07465-880,
De ideale uitbreiding 
van de PRIMUS voor een 
correcte bicepstraining.

Beenstrekken Beencurlen Plaatsbesparend opgeklapt
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CLASSIC
07702-000

Het fitnesscenter CLASSIC voldoet door de geïntegreerde trektoren, de butterfly en de in hellingshoek verstelbare trainingsbank aan alle voorwaar-

den voor een afwisselende krachttraining thuis. Het solide frame uit gepoedercoat, 51 x 45 mm tunnel buis biedt de stabiliteit die voor een inten-

sieve training noodzakelijk is.

Oefenstations: Technische gegevens:

• Butterfly (voorwaarts)

• Bankdrukken (vlakke en scheve bank)

• Latissimus-trektoren

• Beenstrekken

• Beencurlen

• TÜV GSmax. belasting: haltersteun 120 kg; trektoren 60 kg, beencurler 40 kg

max. lichaamsgewicht: 130 kg

Afmetingen L /B/H in cm: 250 / 104 / 200

Afmetingen opgeklapt L /B/H in cm: 135 / 104 / 200

Afstand haltersteun (buitenmaat in cm): 100

Kleur: zilver / zwart

Butterfly

Latissimus-oefening

Bankdrukken

Plaatsbesparend opgeklapt

Halterstangen en halterschijven als
accessoire verkrijgbaar (zie blz. 88/89)

Accessoire:
Biceps curlpult 07465-090,
De ideale uitbreiding van het 
fitnesscenter CLASSIC voor 
een correcte bicepstraining.

SPORTS_09_10_Flaemisch.qxd:SPORTS_Katalog_06_07_09.qxd  06.08.2009  10:44 Uhr  Seite 79



80

DELTA
07707-500

Oefenstations: Technische gegevens:

• Bankdrukken (vlakke en scheve bank)

• Beenstrekken

• Beencurlen

• Kniebuigen

• TÜV GSmax. belasting: haltersteun 150 kg; beencurler 60 kg

max. lichaamsgewicht: 150 kg

Afmetingen L /B/H in cm: 220/100/106-173

Afmetingen opgeklapt L /B/H in cm: 100 / 100 / 195

Afstand haltersteun (buitenmaat in cm): 100

Kleur: zilver / zwart

Halterstangen en halterschijven als
accessoire verkrijgbaar (zie blz. 88/89)

Accessoire:
Biceps curlpult 07465-060,
Het ideale accessoire voor
correcte bicepstraining.

Kniebuigen Comfortabel verstelsysteem Plaatsbesparend opgeklapt

TRAININGS- EN HALTERBANKEN

Deze trainingsbank maakt een afwisselende krachttraining in professionele stijl mogelijk. Door het speciale verstelsysteem kan de vlakke bank

met één handgreep in een scheve bank veranderd worden: met toenemende hoek van het rugvlak wordt tegelijkertijd de afstand tot de 

haltersteun verminderd, zodat de scheve bank zich automatisch in een optimale trainingspositie bevindt. Door draaien van de haltersteunen

wordt uit de bankdrukvoorziening een kniebuigstation.
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DELTA XL
07707-700

DELTA XL – het professionele fitnesscenter voor de veeleisende krachtsporter. Bankdrukken op een vlakke of scheve bank, beencurlen, butterfly

voorwaarts en achterwaarts, latissimusoefeningen en nog veel meer – dit alles zonder tijdrovende ombouwmaatregelen, met nauwkeurig instel-

bare trainingsposities voor de individuele eisen. Het verticaal en horizontaal verstelbare, met excentrische techniek uitgeruste butterflystation

waarborgt een optimale oefeningsafloop met gelijkmatige krachtinspanning in het totale bewegingsbereik. Een biceps curlpult is inbegrepen.

Oefenstations: Technische gegevens:

• Butterfly (voorwaarts en rugwaarts)

• Bankdrukken (vlakke en scheve bank)

• Latissimus-trektoren

• Beenstrekken

• Been- en kniebuigen

• Bicepscurlpult

• TÜV GSmax. belast.: haltersteun 150kg; trektoren/butterfly 80kg, beencurler 60kg

max. lichaamsgewicht: 150 kg

Afmetingen L /B/H in cm: 230 / 100 / 200

Afmetingen opgeklapt L /B/H in cm: 100 /100 / 200

Afstand haltersteun (buitenmaat in cm): 100

Kleur: zilver / zwart

Butterfly voorwaarts

Butterfly rugwaarts

Beenstrekken

Plaatsbesparend opgeklapt

Halterstangen en halterschijven als
accessoire verkrijgbaar (zie blz. 88/89)

Bankdrukken op scheve bank
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Trainingsbank + Stanghouder
07708-500 Trainingsbank / 07708-900 Stanghouder 

Technische gegevens Trainingsbank: Technische gegevens Stanghouder:

• TÜV GSmax. gewichtsbelasting: 300 kg

Afmetingen L /B/H in cm: 125 x 68 x max. 130

Kleur: zilver / zwart

max. gewichtsbelasting: 150 kg

Afmetingen B/D/H in cm: 110 x 105 x max. 170

Kleur: zilver / zwart

• TÜV GS

TRAININGS- EN HALTERBANKEN

De TRAININGSBANK biedt de stabiliteit, die voor een intensieve en veilige haltertraining noodzakelijk is. Het gepoedercoate stalen buis frame

is geschikt voor een lichaamsgewicht van 150 kg en 150 kg extra aan trainingsgewichten. De combinatie met de STANGHOUDER maakt een indi-

viduele, afwisselende training van alle spieren mogelijk met de veiligheid van een stabiele, gepoedercoate stalen vierkante buis frame.

Bankdrukken op negatieve bank

Bankdrukken

Bicepscurl

Bankdrukken op scheve bank

Kniebuigen

Halterstangen en halterschijven als
accessoire verkrijgbaar (zie blz. 88/89)
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Technische gegevens:

• TÜV GSmax. gewichtsbelasting: 130 kg

Afmetingen L /B/H in cm: 107 x 45 x 85; plaatsbesparend opgeklapt: 38 x 45 x 100

Kleur: zilver / zwart

Sit-up

In hoogte verstelbare staander

Bovenlichaam opheffen

Bovenlichaam opheffen met 
draaiing

Beenheffen gestrekt

Plaatsbesparend opgeklapt

Bovenlichaam zijwaarts opheffen

Plaatsbesparend opgeklapt

LINEO
07428-500

Voor een afwisselende training van de buikspieren. Door de in hoogte verstelbare staander ontstaan er diverse instelhoeken, zodat de buik-

spiertraining met diverse intensiteiten uitgevoerd kan worden. Het apparaat is plaatsbesparend inklapbaar door een innovatief opklapmechanisme.

TERGO
07820-500

Voor een wervelkolomontziende training van de onderste rugspieren. Vooral bij de heden ten dage overwegend zittende bezigheden is een regel-
matige training van de rugspieren zeer waardevol voor de gezondheid. Door zijn innovatief opklapmechanisme is het apparaat plaatsbesparend
inklapbaar.

Technische gegevens:

• TÜV GSmax. gewichtsbelasting: 130 kg

Afmetingen L /B/H in cm: 145 x 50 x 60; plaatsbesparend opgeklapt: 25 x 90 x 130

Kleur: zilver / zwart
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Technische gegevens:

• TÜV GSmax. gewichtsbelasting: 130 kg

Afmetingen L /B/H in cm: 145 x 60 x 110; plaatsbesparend opgeklapt: 45 x 60 x 148

Kleur: zilver / zwart

Sit-up

Armstrekken zittend

Rugtrainer

Individuele instelmogelijkheden

Beenstrekken

Plaatsbesparend opgeklapt

Crunch, gedraaid

Plaatsbesparend opgeklapt

TORSO
07410-500

Voor een ambitieuze training van de bovenlichaamspieren met korte halters. De zitting en rugsteun, het beenkussen 

en de instelhoek van de hele bank kunnen veelzijdig versteld worden. Het innovatieve opklapmechanisme maakt een

inklappen tot kleine afmetingen mogelijk.

VARIO
07411-500

Voor een doelgerichte training van de buik- en rugspieren. Het heup- en rugkussen laten zich variabel en comfortabel voor een afwisselende,

houdingstabiliserende buik- en rugtraining verstellen. Door het innovatieve opklapmechanisme is het apparaat comfortabel in te klappen.

Technische gegevens:

• TÜV GSmax. gewichtsbelasting: 130 kg

Afmetingen L /B/H in cm: 140 x 45 x 120; plaatsbesparend opgeklapt: 18 x 45 x 115

Kleur: zilver / zwart

TRAININGS- EN HALTERBANKEN
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APOLLO
07426-600

De zwaartekrachttrainer APOLLO ontlast door de door orthopeden aanbevolen “op-de-kop-positie“ de wervelschijven en ontspant de rugspieren.

De doordachte, TÜV/GS gekeurde constructie biedt veiligheid tegen onbedoeld omklappen. Plaatsbesparend opgeklapt.

Technische gegevens:

• TÜV GSmax. gewichtsbelasting: 110 kg

Afmetingen B/D/H in cm: 85 x 150 x max. 226; plaatsbesparend opgeklapt: 85 x 40 x 200

Kleur: zilver / zwart
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PRIMUS   
07403-800

ALLE APPARATEN IN EEN OVERZICHT

HALTERBANKEN

86

Butterfly voorwaarts

Butterfly rugwaarts

Bankdrukken liggend (vlakke en scheve bank)

Latissimus-trektoren

Beenstrekken

Beencurlen

Kniebuigen

Bicepscurlpult

Halterschijven

Halterstangen

Beklede plank in hoek verstelbaar

Butterflybeugel verstelbaar

Butterfly met excentrische techniek

Beenstrekker verstelbaar

Beencurler verstelbaar

Haltersteun in hoogte verstelbaar

Gelagerde katrollen voor kabeltrekken

Halterbank plaatsbesparend opklapbaar

Met kunststof beklede stalen kabels

Maximale gewichtsbelasting

Maximaal lichaamsgewicht

Afmetingen L / B / H in cm (ca.)

Opgeklapt L / B / H in cm (ca.)

Afstand haltersteun (buitenmaat in cm)

Kleur

•

•

•

accessoire

accessoire

accessoire

•

•

•

•

•

haltersteun 100 kg; beencurler 40 kg

130 kg

203 / 101 / 96-111

75 / 101 / 163

100

zilver / zwart
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CLASSIC   
07702-000

DELTA   
07707-500

DELTA XL   
07707-700

H K S - S E L E C T I O N
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•

•

•

•

•

accessoire

accessoire

accessoire

•

•

•

•

•

•

•

•

haltersteun 120 kg; trektoren 60 kg

beencurler 60 kg

130 kg

250 / 104 / 200

135 / 104 / 200

100

zilver / zwart

•

•

•

•

accessoire

accessoire

accessoire

•

•

•

•

•

haltersteun 150 kg; beencurler 60 kg

150 kg

220 / 100 / 106-173

100 / 100 / 195

100

zilver / zwart

•

•

•

•

•

•

•

•

accessoire

accessoire

•

•

•

•

•

•

•

•

•

haltersteun 150 kg; trektoren / butterfly 80 kg;

beencurler 60 kg

150 kg

230 / 100 / 200

100 / 100 / 200

100

zilver / zwart
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Halterschijven chroom/ rubber

07440-700 0,5 kg 07441-700 1,25 kg 
07442-700 2,5 kg 07443-700 5,0 kg 
07444-700 10,0 kg 07445-700 15,0 kg
07446-700 20,0 kg
30,5 mm gat, verchroomd met rubberen inleg.

Lange halterstang

07255-000
160 cm lang, Ø 30 mm, ca. 9,3 kg, uit kwaliteitsstaal,
met schroefdraad. 2 stelringen met stergreep.

Stersluiting

07493-600
Voor Ø 30 mm halterstangen.

Clipsluiting

07493-500
Voor Ø 30 mm halterstangen.

Gewichtenstandaard

07499-500
Deze universele standaard biedt plaats voor alles wat
voor een haltertraining noodzakelijk is.
• Maximale belastbaarheid ong. 500 kg
• Afmetingen opgebouwd (cm): L = 120, B = 69, H = 90

Halterschijven gegoten

07470-300 0,5 kg 07471-300 1,25 kg
07472-300 2,5 kg 07473-300 5,0 kg
07474-300 10,0 kg 07475-300 15,0 kg
07476-300 20,0 kg
30,5 mm gat, zwart gelakt.

Curlstang

07496-500
120 cm lang, Ø 30 mm, ong. 7,5 kg, uit kwaliteitsstaal,
met schroefdraad. 2 stelringen met stergreep.

Korte halterstang

07250-000
35 cm lang, Ø 30 mm, ong. 2,0 kg, uit kwaliteitsstaal, met schroefdraad
en rubberen greep. 2 stelringen met stergreep.

HALTERS + ACCESSOIRES
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100 / 140 / 220 / 250

Halterset chroom/ rubber

07484-700
2 halterschijven à 2,5 kg, 2 halterschijven à 1,25 kg,
1 korte halterstang met rubberen greep en 2 sluitingen
met rubberen inzet (ong. 2 kg). 
Inclusief koffer van
hard kunststof.

Halterset gegoten

07484-100
2 gewichten à 2,5 kg; 2 gewichten à 1,25 kg
1 korte halterstang met rubberen greep en
2 stelringen met stergreep (ong. 2 kg).

Halterset gegoten

07495-700
1 lange halterstang, 2 x korte halterstang,
2 gewichten à 0,5 kg
2 gewichten à 1,25 kg
2 gewichten à 2,5 kg
2 gewichten à 5,0 kg 
2 gewichten à 10,0 kg

Chroom dumbells

07446-150 2 x 1 kg   07446-250 2 x 2 kg   07446-350 2 x 3 kg    
07446-450 2 x 4 kg   07446-550 2 x 5 kg    
Met hoogwaardig beklede grepen voor gymnastiekoefeningen 
en haltertraining.

Gewichtheffersgordel

07260-000
Uit sterk runderleer, met stabiele 
gesp voor een sterke grip. 
Lengte 105 cm, 
8-voudig verstelbaar.

Trainingshandschoenen

07261-500 maat S 07261-600 maat M
07261-700 maat L 07261-800 maat XL
Uit soepel, huidsympathiek 
neopreen-materiaal.

Vloermatten

07929-100 100 x 75 cm 07929-200 140 x 80 cm
07929-300 250 x 70 cm 07929-400 220 x 110 cm
Rubberen mat voor het beschermen van de bodem en voor het 
dempen van geluid bij gebruik van de trainingsapparaten.
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