


Sinds 1987 helpt SCIFIT mensen van alle leeftijden 

en met uiteenlopende mogelijkheden om hun 

trainingsdoelen op een veilige manier te behalen. 

Wij leveren toegankelijke producten met een lage 

beginweerstand die mensen makkelijk en comfortabel 

in beweging laten komen. Onze intelligente 

fitnessoplossingen, zoals de bidirectionele weerstand 

en ons exclusieve ISO-Strength-programma, kunnen 

bovendien op elk gewenst persoonlijk trainingsniveau 

worden aangepast. Omdat onze fitnesstoestellen zo 

makkelijk verstelbaar zijn, hebben gebruikers altijd een 

plezierige, motiverende ervaring, en is het dan ook geen 

wonder dat SCIFIT zowel binnen als buiten de medische 

wereld wordt aanbevolen om mensen in beweging te 

brengen en te houden. En indachtig de mensen die ze 

gebruiken, staat ook bij het ontwerp van onze producten 

een lange levensduur centraal.

SCIFIT levert het grootste wattagebereik in de branche voor ultieme 

meetbare prestaties op elk fitnessniveau.

ACTIEF OUDER WORDEN WELLNESSMEDISCH

PT, hartrevalidatie en andere revalidatie Verzorging, begeleid wonen, verpleging Gemeenschapscentra, wellnesscentra

WIJ BOUWEN DE TOESTELLEN 
DIE MENSEN OPBOUWEN

6 WATT



OPLEIDING GEÜNIFORMEERDE DIENSTVERLENING

Van middelbare school tot universitaire opleiding
NICHE-FITNESS

Personal Training, YMCABrandweer, leger, andere overheidsdiensten
SPORTPRESTATIES

Universitair, olympisch, professioneel

500 WATT 1000 WATT



Dit allesomvattende systeem maakt ook de kleinste verbeteringen zichtbaar, in stappen 

tot zelfs 0,1 bij uiteenlopende gegevens. Beschikbaar in Engels, Spaans, Frans, Italiaans, 

Nederlands, Duits, Russisch, Chinees, Japans, Koreaans, Portugees, Arabisch en Turks.

INTELLI-FIT™-CONSOLE

FIT-KEY®-OPTIE

Voer een aangepaste training uit en  

houd uw voortgang steeds bij de hand. 

Uitsluitend beschikbaar in de VS en Canada.

GEMAKKELIJK VOOR IEDEREEN
SCIFIT-producten hebben de laagste startweerstand uit de branche, een 

gemakkelijke instap en intuïtieve console. U kunt dus direct aan de slag.

METEN IS WETEN 
De console geeft feedback over onder meer wattage, hartslag, tijd, 

omwentelingen per minuut, calorieën, afstand, niveau en MET's.

TOUCHSCREEN
Het aanraakscherm maakt een intuïtieve navigatie mogelijk en is makkelijk 

schoon te maken.



GEMAAKT VOOR EEN  
LANGER LEVEN
Onze extreem duurzame toestellen zijn ontworpen 
voor een lang leven in een omgeving met veelvuldig 
gebruik door onder meer topsporters, geüniformeerd 
personeel en zwaarlijvige patiënten.

• De beste hybride regeneratieve rem uit de 
branche: milieuvriendelijk en zelf aangedreven

• Hoogwaardige rollenketting en tandwielen

• Nauwkeurig bewerkte, harde assen 

• Naaldhulzen van Amerikaans fabrikaat voor 
een soepele koppeloverdracht

• Verchroomde onderdelen met poedercoating 
om aantasting door transpiratie en externe 
elementen te voorkomen

• Robuuste constructie, ontworpen en getest op 
basis van de hoogste eisen van de branche

BIDIRECTIONELE WEERSTAND

Alle producten van SCIFIT zijn uitgerust met  

een bidirectionele weerstand om uw training  

(en leven) een andere wending te geven.

BIDIRECTIONELE WEERSTAND laat gebruikers 

in voorwaartse en achterwaartse richting oefenen 

om de spiergroepen wederzijds te ontwikkelen en 

langere trainingen voor nog meer resultaat mogelijk 

te maken.

ISO-STRENGTH is een exclusieve SCIFIT-oplossing 

waarbij de weerstand past bij de inspanning 

van de gebruiker en er een veilige, functionele 

krachttraining ontstaat.

CONSTANTE TRAINING biedt een stabiele 

werklast, weergegeven in wattages en MET's om 

het uithoudingsvermogen te vergroten op basis 

van ingebouwde limieten.

INTELLIGENTE 
FITNESSOPLOSSINGEN

Met de uitgebreide fitnessoplossingen van SCIFIT 

kunnen gebruikers ongeacht hun leeftijd en 

mogelijkheden zichzelf op elk niveau verbeteren.



PREMIUM KANTELBAAR ZITJE 
VAN SCIFIT

OPTIMAAL VERSTELBAAR VOOR EEN 
AANGENAAM ZITCOMFORT

Het premium zitje van SCIFIT biedt een ongekend zitcomfort. 

De afstelmogelijkheden zijn bijna onbeperkt. Zo kan de rugleuning 

tot wel 23º achterover worden gekanteld en kan het zitje als geheel 

360º worden gedraaid, extra in hoogte worden versteld, en behoudt 

u tijdens de training steeds een perfecte vlakke zithouding. 

360º therapeutassistentiepedaal

450 lb
204 kg



PRAKTISCH ONBEPERKT 
VERSTELBAAR
• Achterwaarts verstelbaar in elke hoek tot 23º
• Verstelbaar op de monorail op de grond, voor 

een optimale voorwaartse en achterwaartse 
positie

• Verstelbare zittinghoogte met een marge van 
11 cm op een hoogte: van 47 - 58 cm

• 360º draaibaar met een 
veiligheidsvergrendeling bij elke hoek van 90º

SUPERMAKKELIJK 
TOEGANKELIJK VOOR PATIËNTEN 
(EN THERAPEUTEN)
• Alle verstelhendels aan weerszijden eenvoudig binnen 

handbereik
• Naar voren en naar achteren verstelbaar vanaf elk punt rondom 

het toestel met behulp van 360º therapeutassistentiepedalen
• Zitje kan met behulp van de ingebouwde handgreep aan 

de rugleuning eenvoudig worden weggenomen voor 
rolstoeltoegang

DUURZAMER MET MEER COMFORT
• Aangepaste vormgeving om belasting van de hamstrings te 

beperken
• Extra stevig zitje voor meer stabiliteit
• Premium antislipbekleding met een moderne uitstraling
• Ontwerp in twee delen voor eenvoudige service en 

onderdelenvervanging

Hetzelfde schitterende ontwerp 
met alleen voorwaartse en 

achterwaartse verstelbaarheid.  
Ideaal voor fitnessomgevingen 

waar minimaal toezicht nodig is.

Twaalf cm breder met ingebouwde 
zijhandgrepen voor extra 

comfort en veiligheid. Uitsluitend 
voorwaarts en achterwaarts 

verstelbaar.

BariatrischStandaard

OOK VERKRIJGBAAR IN  
STANDAARD EN BARIATRISCH

Het nieuwe zitje heeft dezelfde 
comfortabele breedte als het 
oude kuipzitje van SCIFIT en 
heeft tevens de ideale vorm 
om overmatig rekken van de 
hamstrings te voorkomen.

ZELFDE BREEDTE. 
MEER COMFORT. 

Nieuwe, verbeterde vorm

Oud kuipzitje

500 lb
227 kg

600 lb
272 kg



ELKE BEWEGING TELT

FIT-KEY®

Uw trainingsprogramma's worden via uw Fit-Key® USB-stick geüpload 

naar de Intelli-Fit™-console van het SCIFIT-product. Vervolgens worden 

alle gegevens over de hele training nauwkeurig geregistreerd en op 

de USB-stick opgeslagen. Uitsluitend beschikbaar in de VS en Canada.

Of u nu gedetailleerde resultaten over een bepaalde sessie of 

een globale trend wilt bekijken, met de Fit-Key®-software kunt 

u al uw vorderingen in een oogopslag zien.

Met Fit-Key® kunnen behandelaars eenvoudig speciale 

trainingsprogramma's voorschrijven en naleving en 

vorderingen bijhouden.

Met SCIFIT’s Fit-Key®-technology (patent aangevraagd) 

kunt u aangepaste workouts op elk SCIFIT-toestel maken en 

uitvoeren, en uw vorderingen bijhouden. Fit-Key® zet u direct 

aan het werk, en u traint als het ware onder toezicht van een 

virtual trainer die u met handige prompts en nauwgezette 

registratie van wattages, hartslag en andere gegevens motiveert 

zodat uw prestaties meetbaar verbeteren.



PRO SERIES

Veelzijdigheid in beweging

Met de SCIFIT PRO Series kunnen 

sporters ons ISO-Strength programma 

combineren met bidirectionele 

weerstand om een complete 

krachttraining en cardiovasculaire 

workout op één toestel te doen. 

En dankzij de verschillende opties 

en accessoires wordt het gebruik 

nog veelzijdiger.

De PRO Series-producten met 

hun verstelmogelijkheden en 

toegankelijkheid zijn de eerste keuze 

van zorgverleners bij revalidatie en 

fysiotherapie. De duurzame PRO 

Sport-producten bieden het 

laagdrempelig gemak waar veel 

fitnesscentra om vragen.  

De PRO Series bieden 

een veilige weerstand, afgestemd 

op de wattages die de gebruiker 

uitoefent zodat een training op maat 

wordt verkregen.



MAAK VAN ELKE 
BEWEGING EEN 
OVERWINNING

Premium zitje tot 23˚ kantelbaar.



PRO2® VOOR HET HELE LICHAAM

De PRO2® is het veelzijdigste hulpmiddel bij revalidatie 

in de branche. Het toestel vormt een combinatie 

van een bovenlichaamtrainer en een fiets als 

onderlichaamtrainer. Kortom: een oplossing voor het 

hele lichaam. 

• Door de afhankelijke beweging kunnen sterkere 

ledematen de zwakkere ondersteunen

• Verstelbare bovenste en onderste zwengels: in 

3 lengtes in te stellen

• Gemakkelijke toegang met echte, verstelbare instap

• Afneembaar zitje voor rolstoeltoegankelijkheid

• Premium, standaard en bariatrisch zitje als opties

• 360º therapeutassistentiepedalen op het zitje 

• Bidirectionele training

• Veilig, zelfaanpassend ISO-Strength-

krachtprogramma

• Zeer lage startweerstand
PRO2®

+ Zie de laatste pagina's voor de volledige specificaties
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MENSEN HELPEN HUN 
KRACHT TE VINDEN

Zitje kan eenvoudig worden weggenomen voor 
directe rolstoeltoegang. In overeenstemming met 
wet Americans with Disabilities



PRO1 VERSTELBAAR BOVENDEEL

Deze veelzijdige, uiterst verstelbare 

bovenlichaamtrainer is zittend of staand te gebruiken. 

• Instelbaar kantelend bovendeel voor alle hoogten, 

zowel zittend als staand

• Verstelbare zwengels: 4 ROM-instellingen plus 

gelijktijdige beweging

• Afneembaar zitje voor rolstoeltoegang 

• Echte, verstelbare instaptoegang

• Bidirectionele training

• Veilig, zelfaanpassend ISO-Strength-

krachtprogramma

• Zeer lage startweerstand

• Rolstoel-/sta-plateaus

• Premium, standaard en bariatrisch zitje als opties

+ Zie de laatste pagina's voor de volledige specificaties

PRO1
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VOOR ELKE 
LEEFSITUATIE

Ook verkrijgbaar met bariatrisch zitje met 
een belasting van 272 kg gebruikergewicht.



PRO1000 BOVENLICHAAM

De verstelbare zwengels, de toegankelijkheid en de lage 

startweerstand van de PRO1000 maken het eenvoudig om 

meteen met het toestel aan de slag te gaan.

• Bovenlichaamtrainer op instapniveau, inclusief 

rolstoeltoegang

• Verstelbare zwengels: 3 ROM-instellingen plus 

gelijktijdige beweging

• Doorstaptoegankelijkheid

• Bidirectionele training

• Veilig, zelfaanpassend ISO-Strength-krachtprogramma

• Lage startweerstand met 191 weerstandniveaus

• Premium, standaard en bariatrisch zitje als opties

+ Zie de laatste pagina's voor de volledige specificaties

PRO1000
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EEN SLIMMER 
BEWEGINGSBEREIK

ISO-Strength is een programma waarbij de weerstand 
past bij de inspanningen van de gebruiker. 



PRO2® SPORT HELE LICHAAM

Volledig bewegingsbereik van knie tot elleboog maakt 

zowel kerntraining als cardiotraining mogelijk.

• Totale lichaamstraining om meteen mee aan de slag  

te gaan, verbetert de activiteit van de kernspieren

• Sterke vaste zwengels voor zware belastingen

• Bidirectionele training

• Veilig, zelfaanpassend ISO-Strength-krachtprogramma

• Standaardzitje

PRO1000 SPORT BOVENLICHAAM

De PRO1000 SPORT is een uitstekende oplossing voor 

bovenlichaam- en cardiotraining en een toestel om 

meteen mee aan de slag te gaan.

• Eenvoudig te gebruiken met beperkte aanpassingen

• Bidirectionele training

• Veilig, zelfaanpassend ISO-Strength-

weersandsprogramma

• Standaardzitje

+ Zie de laatste pagina's voor de volledige specificaties

PRO2® SPORT

PRO1000 SPORT
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STARTEN MET 
VEELZIJDIGE 
TOESTELLEN EN 
VERVOLGENS 
OPBOUWEN

Op de lengte van de gebruiker instelbaar 
bovendeel in een bereik van 89 tot 155 cm.



PRO1 SPORT BOVENLICHAAM

De PRO1 SPORT is binnen de sector het meest veelzijdige 

op de grond staande roterende trainingsapparaat. 

Gebruik het voor één of beide armen (vooruit of 

achteruit) bij kracht- en cardiotraining. Ook ideaal met 

een fitnessbal of -schijf.

• Lange mast met stevig platform voor staande 

grondtraining

• Ideaal voor atletische krachttraining en clubgebruik

• Verbeterd, stevig platform voor staande training 

• Verstelbare zwengels

• Bidirectionele training

• Veilig, zelfaanpassend ISO-Strength-krachtprogramma

+ Zie de laatste pagina's voor de volledige specificaties

PRO1 SPORT
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Unieke zijdelingse beweging versterkt de 
stabiliteitsspieren vanuit een zittende positie.

BALANS VINDEN



LATITUDE™ ZIJWAARTSE STABILITEITSTRAINER

De Latitude Trainer helpt mensen van ieder fitnessniveau 

om op een eenvoudige, uitnodigende manier spieren en 

zelfvertrouwen op te bouwen om actief te blijven.

• Bidirectionele circulaire bewegingen activeren  

spieren die gebruikt worden voor stabiliteit en 

zijwaartse bewegingen

• Bouwt de juiste spieren op om het risico op vallen  

te verminderen

• Extra grote, orthopedische voetsteunen met 

hielkommen en voetbanden voor meer veiligheid, 

comfort en zichtbaarheid

• 191 weerstandsniveaus, afstelbaar in stappen van 0,1

• Toegankelijkheid met een lage instap en een 

sterk afstelbaar zitje dat verwijderbaar is voor 

rolstoelgebruikers

+ Zie de laatste pagina's voor de volledige specificaties
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Zitje kan eenvoudig worden weggenomen voor 
directe rolstoeltoegang. In overeenstemming 
met wet Americans with Disabilities

TOESTELLEN DIE 
ZICH NAAR DE MENS 
VOEGEN, EN NIET 
ANDERSOM



STEPONE™ LIGSTEPPER

De StepOne is in hoge mate verstelbaar en aanpasbaar 

voor een soepele, totale lichaamsfunctiebeweging.

• Beweging van arm tot been stimuleert dagelijkse 

activiteiten zoals traplopen

• Door de gebruiker zelf bepaalde passen, met Intelli-

Stride™-feedback voor veilige progressies

• Lage startweerstand met 191 weerstandniveaus

• Instelbare armlengte en draaiende handgrepen

• Premium, standaard en bariatrisch zitje als opties

+ Zie de laatste pagina's voor de volledige specificaties

STEPONE™
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Pas het bewegingsbereik aan met 
optionele, verstelbare zwengels. 
Optionele lage voetsteunen zorgen 
dat de voeten goed op hun plaats 
blijven.

BIJ ONS  
GAAN FITNESS  
EN COMFORT  
HAND IN HAND



ISO7000R MET VERWIJDERBAAR PREMIUM ZITJE

Met deze comfortabele recumbent bike met zijn  

kantelbaar, afneembaar zitje kunt u direct aan de slag.

• Afneembaar zitje voor rolstoeltoegang

• Gemakkelijke opstap met doorstap op horizontale 

monorail voor veilige positionering

• Lage startweerstand met 191 weerstandniveaus

• Premium zitje beschikt over verstelbare hoogte,  

draaipunt en kantelinstelling

• Bidirectionele training

• Optionele, verstelbare zwengels

ISO7000R

met premium zitje
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POSITIEF 
TOEGANKELIJK

Verstelbare doorstap voor gemakkelijk opstappen.



ISO10O0R RECUMBENT BIKES

SCIFIT recumbent bikes zijn voorzien van een werkelijk 

verstelbare doorstap (tot 58 cm), voor veilige en 

eenvoudige toegang.

• Optioneel premium en standaardzitje

• ISO-Strength voor veilige, zelfaanpassende weerstand

• Zeer lage startweerstand

• Aangepast 3-delig zwengelsysteem met extra  

grote pedalen

• Optionele, verstelbare zwengels

• Optioneel premium, standaard en bariatrisch zitje

• Rolstoeltoegankelijk

• In overeenstemming met wet Americans  

with Disabilities

ISO7000R BIDIRECTIONELE RECUMBENT BIKES 

De ISO7000R biedt een bidirectionele training voor 

veelzijdigheid en wederzijdse spierbalans.

• ISO-Strength voor veilige, zelfaanpassende weerstand

• Zeer lage startweerstand

• Aangepast 3-delig zwengelsysteem met extra grote 

pedalen

• Optionele, verstelbare zwengels

• Gemakkelijke opstap met doorstap op horizontale 

monorail voor veilige positionering

• Optioneel premium, standaard en bariatrisch zitje

• In overeenstemming met wet Americans  

with Disabilities

+ Zie de laatste pagina's voor de volledige specificaties

ISO1000R

ISO7010R

met standaardzitje

ISO1000R

met premium zitje

met premium zitje
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VOORTGANG  
OP ELK NIVEAU

Verticale en horizontale aanpassingen van 
het zitje voor perfect zitcomfort.

Bidirectionele weerstand voor complete 
training van het onderlichaam (ISO7000).



ISO1000 UPRIGHT BIKE

De ISO1000 is ideaal voor gebruikers van elke 

grootte dankzij een gemakkelijke instap en dubbele 

aanpassingen van het grote, comfortabele zitje.

• Verticale en horizontale aanpassingen van het zitje 

voor biomechanisch zitcomfort

• Het extra grote zitje biedt comfort voor alle 

gebruikers

• De doorstaptoegang maakt een gemakkelijke  

instap mogelijk

ISO7000 UPRIGHT BIKE

Door de bidirectionele training in combinatie met  

ISO-Strength is de ISO7000 een complete trainer voor 

het onderlichaam.

• Alle kenmerken van de ISO1000, plus een 

bidirectionele training voor veelzijdigheid  

en wederzijdse spierbalans

+ Zie de laatste pagina's voor de volledige specificaties

ISO1000

ISO7000
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Zitje draait voor gemakkelijke instap op de 
REX7001.

ONTWORPEN VOOR 
EEN MAXIMALE 
LEVENSDUUR



REX™ RECUMBENT CROSSTRAINER

De soepele, natuurlijke kniebeweging van de 

REX repliceert het traplopen voor een betere 

functionele tred. Soepele, elliptische beweging 

voor een efficiënte training van het hele lichaam 

in beide richtingen.

• Knie-elleboog training van de kernspieren

• Comfortabele voetbedden met veiligheidsrand

• Zitje draait voor gemakkelijke instap op de 

REX7001

• Zeer lage startweerstand

• Bidirectionele training

• Handgrepen met twee posities maken het 

mogelijk om snel van spiertraining te wisselen

• Voetriemen en wisselstroomadapter 

inbegrepen op de REX7001

REX7001

+ Zie de laatste pagina's voor de volledige specificaties
REX7000

met draaibaar zitje

met vast zitje
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Stevige opstap en handrails voor gemakkelijk 
op- en afstappen.

WIJ MAKEN TRAINEN 
EENVOUDIG



SXT7000

SXT7000 CROSSTRAINER VOOR HET HELE 

LICHAAM

Deze crosstrainer voor het hele lichaam biedt 

een natuurlijke totale lichaamsbeweging die een 

levensechte cadans creëert.

• Veilig en gemakkelijk met een kleiner 

grondoppervlak dan alle andere commerciële 

crosstrainers

• De orthopedische Bio-Flex™-voetbedden verbeteren 

de bloedsomloop en gaan een branderig of doof 

gevoel in voeten en onderbenen tegen

• De pedaalbeweging simuleert oneffen oppervlakken 

om de stabiliserende spieren te stimuleren

• Geoptimaliseerde rotatie van de romp en 

kernspierstimulatie voor een gewichtdragende 

training van het hele lichaam

• Bidirectionele training

SXT7000e2 CROSSTRAINER MET 

GEMAKKELIJKE INSTAP

Met de lage instap en zijhandrails over de hele lengte 

biedt de SXT7000e² een gemakkelijk instap en extra 

stabiliteit. Inclusief alle kenmerken van de SXT7000 

plus:

• Pakket voor eenvoudig opstappen: medische 

handrails en opstapplateau

• Veilige en gemakkelijke instap voor progressie naar 

gewichtdragende elliptische beweging

• 50% lagere opstaphoogte

+ Zie de laatste pagina's voor de volledige specificaties
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ALLES ONDER 
CONTROLE

Zijhandrailschakelaars voor eenvoudige 
instelling.



AC5000 LOOPBAND

Dankzij de lage startsnelheid van 0,5 km/uur, instelbaar 

in stappen van 0,1, kunt met de AC5000 eenvoudig naar 

uw doelstellingen toewerken.

• Onderhoudsvrij, schokabsorberend loopoppervlak

• Draagvermogen gebruikersgewicht van 250 kg

• Zijhandrailschakelaars voor snelheid en helling

• Royaal loopoppervlak van 56 cm x 157 cm

• Snelheidsbereik: 0,5 km/uur tot 19 km/uur

• Helling: 0% tot 15%

• Optionele verlengde handrails

• Ziekenhuisgecertificeerd: voldoet aan de 

lekstroomveiligheidsnormen

AC5000M MEDISCHE LOOPBAND

Naast de lage startsnelheid van 0,5 km/uur vergroot 

de AC5000M medische loopband uw opties met een 

omgekeerde beweging tot 6 km/uur en een -3% daling 

voor afdaaltraining.

• Verlengde handrails

• Draagvermogen gebruikersgewicht van 250 kg

• Onderhoudsvrij, schokabsorberend loopoppervlak

• Zijhandrailschakelaars voor snelheid en helling

•  Snelheidsbereik: 0,5 km/uur tot 19 km/uur, achteruit 

tot 6 km/uur

• Helling: -3% tot 12%

• Royaal loopoppervlak van 56 cm x 157 cm

• Ziekenhuisgecertificeerd: voldoet aan de 

lekstroomveiligheidsnormen

AC5000M

AC5000

+ Zie de laatste pagina's voor de volledige specificaties
Alleen leverbaar in de VS
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MEER MENSEN OP 
MEER MANIEREN 
HELPEN

Optionele handschoenen voor extra grip.



+ Zie de laatste pagina's voor de volledige specificaties

IF PRO2®

IF PRO1

IF RECUMBENT BIKE

INCLUSIVE FITNESS  
PLAATS VOOR MEER MENSEN 

De Inclusive Fitness-producten van SCIFIT bezorgen 

mensen met een handicap, beperkte mobiliteit 

of zichtbeperking een werkelijk inclusieve 

trainingsbeleving, waardoor fitnessfaciliteiten voor meer 

gebruikers iets te bieden hebben dan ooit tevoren. 

• Rolstoeltoegankelijk in overeenstemming met wet 

Americans with Disabilities

• Extra grote pedalen met met hielkommen en 

voetbanden (IF PRO2 en IF Recumbent Bike) 

• Stevige rolstoeloprijplaat voor elektrische en 

handmatige rolstoeltoegang (standaard op de IF PRO1 

& IF PRO2, optioneel op de IF ISO7000R)

• Kleurgecodeerd: geel voor verstelpunten, rood voor 

bewegende delen

• Touchscreen met auditieve signalen voor blinden en 

slechtzienden

• Bidirectionele weerstand voor veelzijdigheid en 

wederzijdse spierbalans

• Gemakkelijk opstap met doorstap op horizontale 

monorail voor veilige, geheel vlakke positionering

• Alle verstelhendels aan weerszijden binnen 

handbereik 

• Naar voren en naar achteren verstelbaar vanaf elk 

punt rondom het toestel met behulp van 360º 

therapeutassistentiepedalen

• Eenvoudig verwijderbaar zitje via handvat op de 

rugleuning
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VEELZIJDIGE 
FUNCTIONELE 
TRAINING

Ergonomische rubberen handgrepen



+ Zie de laatste pagina's voor de volledige specificaties CORE STIX

CORE STIX FUNCTIONELE TRAINING 

Core Stix is een eenvoudig te gebruiken, 

rolstoeltoegankelijke functionele trainer met buigzame 

stokken (Stix) en instructieborden met begeleidende 

informatie voor de oefeningen.

• Biedt steun en weerstand

• Eenvoudige training voor iedereen, van ouderen tot 

revalidatiepatiënten 

• Een directe training, met name geschikt voor 

personen die een minder goede conditie hebben of 

geïntimideerd raken door complexe fitnesstoestellen

• Betaalbaar

• Eenvoudig te vervoeren, bewaren en installeren
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ACCESSOIRES

Rolstoelplatform, A1180 
Zorgt voor een stevige basis met vastzetters 
voor stabilisatie. (Standaard bij PRO1) 
PRO1000 en PRO2 

Ondersteunende handschoenen, paar P3981
Ontworpen voor personen die hulp nodig 
hebben bij het grijpen van de handzwengels. 
Gemaakt van stevig en sterk vochtbestendig 
gesloten-cel-schuim. Flexibel, comfortabel en 
gemakkelijk te reinigen.

Alle PRO's

Rechte handgrepen, A2253
Een goede optie voor mensen die lijden 
aan spasticiteit, zwakte of bevingen in de 
bovenste ledematen. 

Voor alle PRO's (behalve Sport-
modellen)

Stevige rolstoeloprijplaat, A4098 
Ongeveer 3,8 cm hoog voor handmatige en 
elektrische rolstoeltoegankelijkheid. Biedt meer 
stabiliteit en een stevige basis. (Standaard bij 
Inclusive Fitness-versie van PRO1 en PRO2)

PRO1, PRO2 en PRO1000

Externe draaiarm, A2974 
Perfecte aanvulling voor revalidatie met 
PRO1- en PRO1 Sport-bovenlichaamtrainers. 
Versterkt de interne en externe rotatoren in 
één training.

PRO1 en PRO1 Sport

PRO SERIES

Lage voetsteunen, paar A3248
Houdt de voet op het pedaal met stevige 
banden rond de achterzijde, bovenzijde en 
voorzijde van de voet. 

PRO2

PRO2 beenstabilisatoren, paar S6413
Bieden gebruikers met zwakke benen of 
spasticiteit comfort en stabilisatie. Duurzame 
stalen constructie met gewatteerde 
kuitmanchet. Groot voetbed met hielkommen 
en bandjes om de voet stevig op de plaats te 
houden. Eenvoudig te plaatsen.

PRO2 



Opstapje voor loopbanden, P3970
Een 15 cm hoge trede als op- en afstapje 
voor loopbanden. Antislip veiligheidsstrips, 
anti-kantel model.

AC5000 en AC5000M 

LOOPBANDEN

Verlengende set handgrepen, P4491-CH
Biedt extra ondersteuning, veiligheid en comfort 
voor opstappen, afstappen en tijdens gebruik.  
(Standaard bij AC5000M) 

AC5000

Voetbanden, paar A3506
Houdt de voeten goed op hun plaats. Extra 
groot en verstelbaar. (Standaard bij REX7001)  
REX7000 

Verstelbare zwengels, paar P4313
 Drie posities (12 cm, 15 cm, 17 cm) voor 
variabel bewegingsbereik. Verstelbaar voor 
verschillende lichaamslengten.

ISO1000, ISO7000, ISO1000R en 
ISO7000R

UPRIGHT EN RECUMBENT BIKES

RECUMBENT CROSSTRAINERS

Lage voetsteunen, paar P3245
Houdt de voet op het pedaal met stevige 
banden rond de achterzijde, bovenzijde en 
voorzijde van de voet.

Alle upright en recumbent bikes
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WE HELPEN 
U OM OP EEN 
NATUURLIJKE 
MANIER TE 
BEWEGEN



ACCESSOIRES

RECUMBENT STEPPERS & ZIJWAARTSE STABILITEITSTRAINER

ACCESSOIRES (vervolg)

StepOne beenstabilisatoren, paar S5619 
Bieden gebruikers met zwakke benen 
of spasticiteit comfort en stabilisatie. 
Duurzame stalen constructie met 
gewatteerde kuitmanchet. Eenvoudig te 
plaatsen.

StepOne 

ALLE PRODUCTEN

Rolstoelplatform, S5587 
Zorgt voor een stevige basis met 
vastzetters voor stabilisatie.

StepOne en Latitude

Wanddoostransformator (AC-adapter),  
P4861 in de VS en Canada  
P5209 buiten de VS en Canada  
18 Volt adapter waarmee zelf-genererende 
eenheden op een stopcontact kunnen 
worden aangesloten, zodat de console 
verlicht blijft en de gegevens langer worden 
weergegeven. (Standaard bij de StepOne, 
PRO1, PRO2, PRO1000, ISO1000R, ISO7000R en 
REX7001)

Alle producten behalve loopbanden

Stevige rolstoeloprijplaat, A4098 + A5585  
Ongeveer 3,8 cm hoog voor handmatige en 
elektrische rolstoeltoegankelijkheid. Biedt meer 
stabiliteit en een stevige basis.

StepOne en Latitude

Polar® borstbandzender, 65190 
Verzendt de hartslagwaarde rechtstreeks 
naar de console. Draadloos. 

Ondersteunende handschoenen, paar P3981  
Ontworpen voor personen die hulp nodig 
hebben bij het grijpen van de handzwengels. 
Gemaakt van stevig en sterk vochtbestendig 
gesloten-cel-schuim. Flexibel, comfortabel en 
gemakkelijk te reinigen.

StepOne

Veiligheidsgordel, S6466 
Optionele veiligheidsgordel voor extra 
veiligheid en stabiliteit. Eenvoudig te 
bevestigen en te verwijderen. Opbergtas 
inbegrepen. Alleen geschikt voor premium 
zitje (behalve REX). 
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PRO2®
Het hele lichaam

PRO1
Bovenlichaam

PRO1000 
Bovenlichaam

PRO1 Sport
Staand bovenlichaam

PRO2® Sport
Het hele lichaam

PRO1000 Sport
Bovenlichaam

Kenmerken

 Verstelbaar bovendeel - Instelbereik van 74 cm tot 140 cm, geschikt 
voor gebruikers met allerlei lengten

- Instelbereik van 89 cm tot 155 cm, geschikt 
voor gebruikers met allerlei lengten

 Verstelbare console S S S S S S

 Zwengels Verstelbaar boven en onder Verstelbaar boven Verstelbaar boven Verstelbaar boven Vast boven & onder Vast boven

 Handgrepen Een bereik van 19 graden uit de 
verticale positie, voor de beste 
biomechanische stand

Een bereik van 19 graden uit de 
verticale positie, voor de beste 
biomechanische stand

Een bereik van 19 graden uit de 
verticale positie, voor de beste 
biomechanische stand.

Een bereik van 19 graden uit de 
verticale positie, voor de beste 
biomechanische stand

Een bereik van 19 graden uit de 
verticale positie, voor de beste 
biomechanische stand

Een bereik van 19 graden uit de 
verticale positie, voor de beste 
biomechanische stand

 Ontwerp van het zitje Premium zitje kan draaien, 
achterover leunen en heeft 360˚ 
therapeutassistentiepedalen

Premium zitje kan draaien, 
achterover leunen en heeft 360˚ 
therapeutassistentiepedalen

Premium zitje kan draaien, 
achterover leunen en heeft 360˚ 
therapeutassistentiepedalen

Stevig platform voor staande training,  
geen zitje

Standaardzitje voorwaarts en 
achterwaarts verstelbaar 

Standaardzitje voorwaarts en 
achterwaarts verstelbaar 

 ADA-compatibel - zitje is  
 verwijderbaar voor rolstoeltoegang S S S - S S

 Actieve ondersteuning S - - - S -

 Echt afstelbare instap S S S - S S

Weerstand

 ISO-Strength S S S S S S

 Bidirectionele weerstand S S S S S S

 Lage startweerstand 6 watt 6 watt 6 watt 6 watt 6 watt 6 watt

 Weerstandsniveaus 191, afstelbaar in stappen van 0,1 191, afstelbaar in stappen van 0,1 191, afstelbaar in stappen van 0,1 191, afstelbaar in stappen van 0,1 191, afstelbaar in stappen van 0,1 191, afstelbaar in stappen van 0,1

Voeding Zelf aangedreven; inclusief 
wisselstroomadapter

Zelf aangedreven; inclusief 
wisselstroomadapter

Zelf aangedreven; inclusief 
wisselstroomadapter

Zelf aangedreven; inclusief 
wisselstroomadapter

Zelf aangedreven; inclusief 
wisselstroomadapter

Zelf aangedreven; inclusief 
wisselstroomadapter

Opties en accessoires

 Opties van het zitje Premium, standaard of bariatrisch Premium, standaard of bariatrisch Premium, standaard of bariatrisch - - -

 Intern/extern rotatie- 
 apparaat - O - O - -

 Rolstoelplatform O S O - O O

 Stevige rolstoeloprijplaat O O O - - -

 Ondersteunende handschoenen O O O O O O

 Hartslagzender O O O O O O

  *Fit-Key® (exclusief plug-en-
playsysteem van SCIFIT) O O O O O O

 Lage voetsteunen O - - - - -

 PRO2 beenstabilisatoren O - - - - -

 Veiligheidsgordel - alleen geschikt  
 voor premium zitje O O O - - -

Technische specificaties

 Totaalmaten 61”L x 30”W x 62”H
155 cm L x 76 cm W x 157 cm H

60”L x 30”W x 67”H
152 cm L x 76 cm W x 170 cm H

61”L x 30”W x 62”H
155 cm L x 76 cm W x 157 cm H

60”L x 30”W x 74”H
152 cm L x 76 cm W x 188 cm H

61”L x 30”W x 62”H
155 cm L x 76 cm W x 157 cm H

61”L x 30”W x 62”H
155 cm L x 76 cm W x 157 cm H

 Gewicht 118 kg/260 lbs 116 kg/255 lbs 108 kg/239 lbs 81 kg/178 lbs 107 kg/236 lbs 98 kg/215 lbs

 Maximaal gebruikergewicht 204 kg/450 lbs - premium zitje  
227 kg/500 lbs - standaard zitje 
272 kg/600 lbs - bariatrisch zitje

204 kg/450 lbs - premium zitje  
227 kg/500 lbs - standaard zitje 
272 kg/600 lbs - bariatrisch zitje

204 kg/450 lbs - premium zitje  
227 kg/500 lbs - standaard zitje 
272 kg/600 lbs - bariatrisch zitje

340 kg/750 lbs 227 kg - standaardzitje 227 kg - standaardzitje

Garantie

 Onderdelen en arbeidsloon
 (alleen VS en Canada)

3 jaar op onderdelen, 1 jaar op 
arbeidsloon. Uitzonderingen: 1 jaar op 
pedalen en zitjes. Slijtende onderdelen 
(rubber handgrepen en pedaalriemen) 
zijn uitgesloten van garantie.

3 jaar op onderdelen, 1 jaar op 
arbeidsloon. Uitzonderingen: 1 jaar op 
pedalen en zitjes. Slijtende onderdelen 
(rubber handgrepen en pedaalriemen) 
zijn uitgesloten van garantie.

3 jaar op onderdelen, 1 jaar op 
arbeidsloon. Uitzonderingen: 1 jaar op 
pedalen en zitjes. Slijtende onderdelen 
(rubber handgrepen en pedaalriemen) 
zijn uitgesloten van garantie.

3 jaar op onderdelen, 1 jaar op 
arbeidsloon. Uitzonderingen: 1 jaar op 
pedalen en zitjes. Slijtende onderdelen 
(rubber handgrepen en pedaalriemen) 
zijn uitgesloten van garantie.

3 jaar op onderdelen, 1 jaar op 
arbeidsloon. Uitzonderingen: 1 jaar op 
pedalen en zitjes. Slijtende onderdelen 
(rubber handgrepen en pedaalriemen) 
zijn uitgesloten van garantie.

3 jaar op onderdelen, 1 jaar op 
arbeidsloon. Uitzonderingen: 1 jaar op 
pedalen en zitjes. Slijtende onderdelen 
(rubber handgrepen en pedaalriemen) 
zijn uitgesloten van garantie.

PRO SERIES & PRO SPORT SERIES

PRODUCTSPECIFICATIES



+  S= Standaard   O= Optioneel   ADA = wet Americans with Disabilities

Latitude™ 
Zijwaartse stabiliteitstrainer

Kenmerken

 Unieke zijwaartse beweging Zijwaartse beweging activeert de spieren die 
gebruikt worden voor stabiliteit en zijwaartse 
bewegingen

 Bidirectionele weerstand Activeert verschillende spierwerkingspatronen 
afhankelijk van de richting, inwaarts of uitwaarts

 Ontwerp van het zitje Premium zitje kan draaien, achterover leunen en 
heeft 360˚ therapeutassistentiepedalen

  ADA-compatibel - zitje is verwijderbaar 
voor rolstoeltoegang S

 Echt afstelbare instap Ja

 Extra grote pedalen met  
 veiligheidsrand Ja

 Afstelbare voetbanden Ja

Weerstand

 Weerstandsniveaus 191, afstelbaar in stappen van 0,1

Voeding Zelf aangedreven; inclusief wisselstroomadapter

Opties en accessoires

 Opties van het zitje Premium, standaard of bariatrisch

 Hartslagzender O

 Rolstoelplatform O

 Stevige rolstoeloprijplaat O

  Veiligheidsgordel - alleen geschikt voor 
premium zitje O

Technische specificaties

 Totaalmaten 70”L x 34”W x 49,5”H
178 cm L x 86 cm W x 126 cm H

 Gewicht 146 kg/322 lbs met premium zitje

 Maximaal gebruikergewicht 204 kg/450 lbs - premium zitje  
227 kg/500 lbs - standaard zitje 
272 kg/600 lbs - bariatrisch zitje

Garantie

 Onderdelen en arbeidsloon
 (alleen VS en Canada)

3 jaar op onderdelen, 2 jaar op aandrijfsysteem 
en krukassen, 1 jaar op arbeidsloon. 
Uitzonderingen: 1 jaar op voetbedden en zitjes. 
Slijtende onderdelen (rubber handgrepen) zijn 
uitgesloten van garantie.

StepOne™ 
Ligstepper

Kenmerken

 Intelli-Stride™ paslengte-indicator Ja

 Gebruikergedefinieerd stapbereik 5 cm tot 29 cm/2" tot 11,5"

 Ontwerp van het zitje Premium zitje kan draaien, 
achterover leunen en heeft 360˚ 
therapeutassistentiepedalen

  ADA-compatibel - zitje is verwijderbaar 
voor rolstoeltoegang S

 Echt afstelbare instap Ja

 Stapbeweging Afhankelijk

  Pedalen gaan terug naar neutrale 
startpositie Ja

 Armlengte-instelling Ja

 60˚ handgreeprotatie Ja

 Afstelbare voetbanden S

Weerstand

 Lage startweerstand 6 watt

 Weerstandsniveaus 191, afstelbaar in stappen van 0,1

Voeding Zelf aangedreven; inclusief 
wisselstroomadapter

Opties en accessoires

 Opties van het zitje Premium, standaard of bariatrisch

 Hartslagzender O

 StepOne beenstabilisatoren O

 Rolstoelplatform O

 Stevige rolstoeloprijplaat O

  *Fit-Key® (exclusief plug-en-playsysteem 
van SCIFIT) O

  Veiligheidsgordel - alleen geschikt voor 
premium zitje O

 Medische CE IIa-certificering O

Technische specificaties

 Totaalmaten 68"L x 30"W x 48"H
172 cm L x 76 cm W x 122 cm H

 Gewicht 142 kg/312 lbs

 Maximaal gebruikergewicht 204 kg/450 lbs - premium zitje  
227 kg/500 lbs - standaard zitje 
272 kg/600 lbs - bariatrisch zitje

Garantie

 Onderdelen en arbeidsloon
 (alleen VS en Canada)

3 jaar op onderdelen, 1 jaar op 
arbeidsloon, 5 jaar op frame. 
Uitzonderingen: 1 jaar op voetbedden 
en zitjes. Slijtende onderdelen (rubber 
handgrepen) zijn uitgesloten van 
garantie.

ZIJWAARTSE 

STABILITEITSTRAINER LIGSTEPPER
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SXT7000 
Crosstrainer voor het hele lichaam

SXT7000e2

Crosstrainer voor het hele lichaam 
met eenvoudige instap

REX™
Recumbent crosstrainer voor het 
hele lichaam

Kenmerken

 Handgrepen met twee posities S S S

 Gemakkelijk op-/afstappen en 
 handgrepen over de hele lengte - S -

 Schokdempende voetbedden S S S

  Gepatenteerd Bio-Flex™ voetbed 
en Tele-Rail® (uitschuifbare rail) 
technologie

S S -

 Actieve ondersteuning - - Ja

 Bidirectionele weerstand S S S

 Contact hartslag S S -

 ISO-Strength S S S

 Lage startweerstand 6 watt 6 watt 6 watt

 Weerstandsniveaus 191, afstelbaar in stappen van 0,1 191, afstelbaar in stappen van 0,1 191, afstelbaar in stappen van 0,1

Opties en accessoires

 Draaibaar zitje - - S (bij REX7001) 

 Voetbanden - - O (inbegrepen bij de REX7001) 

 Hartslagzender (draadloos) O O O

  *Fit-Key® (exclusief plug-en-
playsysteem van SCIFIT) O O O

 Medische CE IIa-certificering - O -

Technische specificaties

 Totaalmaten 60”L x 32”W x 65”H
152 cm L x 81 cm W x 165 cm H

73”L x 32”W x 65”H
185 cm L x 81 cm W x 165 cm H

73”L x 28”W x 55”H
185 cm L x 71 cm W x 140 cm H

 Gewicht 120 kg/264 lbs 152 kg/336 lbs 136 kg/299 lbs

 Maximaal gebruikergewicht capaciteit van 193 kg capaciteit van 193 kg capaciteit van 158 kg

 Elektrische vereisten Zelf aangedreven Zelf aangedreven Zelfaangedreven 
wisselstroomadapter inbegrepen bij 

de REX7001

Garantie

 Onderdelen en arbeidsloon
 (alleen VS en Canada)

3 jaar op onderdelen, 1 jaar op 
arbeidsloon. Uitzonderingen: 1 jaar op 
voetbedden en Bio-Flex pads. Slijtende 
onderdelen (rubber handgrepen) zijn 
uitgesloten van garantie.

3 jaar op onderdelen, 1 jaar op 
arbeidsloon Uitzonderingen: 1 jaar op 
voetbedden en Bio-Flex pads. Slijtende 
onderdelen (rubber handgrepen) zijn 
uitgesloten van garantie.

3 jaar op onderdelen, 1 jaar op 
arbeidsloon. Uitzonderingen: 1 jaar 
op voetbedden, zitjes en Bio-Flex 
pads. Slijtende onderdelen (rubber 
handgrepen) zijn uitgesloten van 
garantie.

ISO1000R
Recumbent Bike

ISO7000R
Recumbent Bike

ISO1000
Upright Bike

ISO7000
Upright Bike

Kenmerken

 Zitje Premium zitje kan draaien, 
achterover leunen en heeft 360˚ 
therapeutassistentiepedalen

Premium zitje kan draaien, 
achterover leunen en heeft 360˚ 
therapeutassistentiepedalen

Grote, horizontaal en verticaal 
verstelbare zitting

Grote, horizontaal en verticaal 
verstelbare zitting

 ADA-compatibel - zitje is  
 verwijderbaar voor rolstoeltoegang S S - -

 Doorstaptoegang Ja, echt afstelbare instap Ja, echt afstelbare instap S S

 Bidirectionele weerstand - S - S

 ISO-Strength S S S S

 Lage startweerstand 6 watt 6 watt 6 watt 6 watt

 Weerstandsniveaus 191, afstelbaar in stappen van 0,1 191, afstelbaar in stappen van 0,1 191, afstelbaar in stappen van 0,1 191, afstelbaar in stappen van 0,1

Opties en accessoires

 Opties van het zitje Premium of standaard Premium of standaard Horizontaal en verticaal verstelbaar Horizontaal en verticaal verstelbaar

  Verstelbare zwengels 
(bewegingsbereik pedalen verstelbaar 
in drie lengten: 12 cm, 15 cm, 17 cm)

O O O O

 Sportieve pedalen O O O O

 Hartslagzender O O O O

  *Fit-Key® (exclusief plug-en-
playsysteem van SCIFIT) O O O O

 Veiligheidsgordel - alleen geschikt 
 voor premium zitje O O - -

 Medische CE IIa-certificering O O O O

Technische specificaties

 Totaalmaten 58”L x 27”W x 55”H
147 cm L x 69 cm W x 140 cm H

58”L x 27”W x 55”H
147 cm L x 69 cm W x 140 cm H

58”L x 24”W x 56.5”H
147 cm L x 61 cm W x 144 cm H

58”L x 24”W x 56.5”H
147 cm L x 61 cm W x 144 cm H

 Gewicht 107 kg/235 lbs 110 kg/243 lbs 77 kg/170 lbs 81 kg/178 lbs

 Maximaal gebruikergewicht 204 kg - premium zitje 
227 kg - standaard zitje

204 kg - premium zitje 
227 kg - standaard zitje capaciteit van 159 kg capaciteit van 159 kg

 Elektrische vereisten Zelf aangedreven; inclusief 
wisselstroomadapter

Zelf aangedreven; inclusief 
wisselstroomadapter

Zelf aangedreven Zelf aangedreven

Garantie

 Onderdelen en arbeidsloon
 (alleen VS en Canada)

3 jaar op onderdelen, 1 jaar op 
arbeidsloon. Uitzonderingen: 1 jaar op 
pedalen en zitjes. Slijtende onderdelen 
(rubber handgrepen en pedaalriemen) 
zijn uitgesloten van garantie.

3 jaar op onderdelen, 1 jaar op 
arbeidsloon. Uitzonderingen: 1 jaar op 
pedalen en zitjes. Slijtende onderdelen 
(rubber handgrepen en pedaalriemen) 
zijn uitgesloten van garantie.

3 jaar op onderdelen, 1 jaar op 
arbeidsloon. Uitzonderingen: 1 jaar op 
pedalen en zitjes. Slijtende onderdelen 
(rubber handgrepen en pedaalriemen) 
zijn uitgesloten van garantie.

3 jaar op onderdelen, 1 jaar op 
arbeidsloon. Uitzonderingen: 1 jaar op 
pedalen en zitjes. Slijtende onderdelen 
(rubber handgrepen en pedaalriemen) 
zijn uitgesloten van garantie.

FIETSEN 

+  S= Standaard   O= Optioneel   ADA = wet Americans with Disabilities

CROSSTRAINERS

©2019 Life Fitness, een divisie van Brunswick Corporation. All rechten voorbehouden. Life Fitness is een gedeponeerd handelsmerk van Brunswick Corporation. SCIFIT, StepOne, Pro1, Pro2 en Rex zijn handelsmerken van Brunswick Corporation. 
*Fit-Key: alleen verkrijgbaar in de VS en Canada GM-02-19 (3.19)

PRODUCTSPECIFICATIES (vervolg)



ISO1000R
Recumbent Bike

ISO7000R
Recumbent Bike

ISO1000
Upright Bike

ISO7000
Upright Bike

Kenmerken

 Zitje Premium zitje kan draaien, 
achterover leunen en heeft 360˚ 
therapeutassistentiepedalen

Premium zitje kan draaien, 
achterover leunen en heeft 360˚ 
therapeutassistentiepedalen

Grote, horizontaal en verticaal 
verstelbare zitting

Grote, horizontaal en verticaal 
verstelbare zitting

 ADA-compatibel - zitje is  
 verwijderbaar voor rolstoeltoegang S S - -

 Doorstaptoegang Ja, echt afstelbare instap Ja, echt afstelbare instap S S

 Bidirectionele weerstand - S - S

 ISO-Strength S S S S

 Lage startweerstand 6 watt 6 watt 6 watt 6 watt

 Weerstandsniveaus 191, afstelbaar in stappen van 0,1 191, afstelbaar in stappen van 0,1 191, afstelbaar in stappen van 0,1 191, afstelbaar in stappen van 0,1

Opties en accessoires

 Opties van het zitje Premium of standaard Premium of standaard Horizontaal en verticaal verstelbaar Horizontaal en verticaal verstelbaar

  Verstelbare zwengels 
(bewegingsbereik pedalen verstelbaar 
in drie lengten: 12 cm, 15 cm, 17 cm)

O O O O

 Sportieve pedalen O O O O

 Hartslagzender O O O O

  *Fit-Key® (exclusief plug-en-
playsysteem van SCIFIT) O O O O

 Veiligheidsgordel - alleen geschikt 
 voor premium zitje O O - -

 Medische CE IIa-certificering O O O O

Technische specificaties

 Totaalmaten 58”L x 27”W x 55”H
147 cm L x 69 cm W x 140 cm H

58”L x 27”W x 55”H
147 cm L x 69 cm W x 140 cm H

58”L x 24”W x 56.5”H
147 cm L x 61 cm W x 144 cm H

58”L x 24”W x 56.5”H
147 cm L x 61 cm W x 144 cm H

 Gewicht 107 kg/235 lbs 110 kg/243 lbs 77 kg/170 lbs 81 kg/178 lbs

 Maximaal gebruikergewicht 204 kg - premium zitje 
227 kg - standaard zitje

204 kg - premium zitje 
227 kg - standaard zitje capaciteit van 159 kg capaciteit van 159 kg

 Elektrische vereisten Zelf aangedreven; inclusief 
wisselstroomadapter

Zelf aangedreven; inclusief 
wisselstroomadapter

Zelf aangedreven Zelf aangedreven

Garantie

 Onderdelen en arbeidsloon
 (alleen VS en Canada)

3 jaar op onderdelen, 1 jaar op 
arbeidsloon. Uitzonderingen: 1 jaar op 
pedalen en zitjes. Slijtende onderdelen 
(rubber handgrepen en pedaalriemen) 
zijn uitgesloten van garantie.

3 jaar op onderdelen, 1 jaar op 
arbeidsloon. Uitzonderingen: 1 jaar op 
pedalen en zitjes. Slijtende onderdelen 
(rubber handgrepen en pedaalriemen) 
zijn uitgesloten van garantie.

3 jaar op onderdelen, 1 jaar op 
arbeidsloon. Uitzonderingen: 1 jaar op 
pedalen en zitjes. Slijtende onderdelen 
(rubber handgrepen en pedaalriemen) 
zijn uitgesloten van garantie.

3 jaar op onderdelen, 1 jaar op 
arbeidsloon. Uitzonderingen: 1 jaar op 
pedalen en zitjes. Slijtende onderdelen 
(rubber handgrepen en pedaalriemen) 
zijn uitgesloten van garantie.

AC5000 
Loopband

AC5000M
Medische loopband

Kenmerken

 Band Laag statisch, supersterk geweven 
koolstofvezel

Laag statisch, supersterk geweven 
koolstofvezel

 Platform Extra breed  
 56 cm x 157 cm

Extra breed  
 56 cm x 157 cm

 Deck Onderhoudsvrij loopoppervlak, geen 
smering, omkeerbaar

Onderhoudsvrij loopoppervlak, geen 
smering, omkeerbaar

 Zijhandrailschakelaars S S

 Achteruit - Achteruit tot 6,5 km per uur

 Helling - Helling tot -3°

 Langzame startsnelheid 0,2 km/uur 0,2 km/uur

 Snelheidsbereik 0,2 km/u tot 19 km/u 0,2 km/u tot 19 km/u

 Elektronische helling 0% tot 15%
instelbaar in stappen van 0,5

-3% tot 12%
instelbaar in stappen van 0,5

Opties en accessoires

 Elektrische vereisten 110 v 110 v

 Handrails over hele zijde O S

 Hartslagzender O O

  *Fit-Key® (exclusief plug-en-
playsysteem van SCIFIT) O O

  Beschikbaarheid Alleen VS Alleen VS

Technische specificaties

 Totaalmaten 81”L x 32”W x 64”H
206 cm L x 81 cm W x 163 cm H

81”L x 36.4”W x 64”H
206 cm L x 92 cm W x 163 cm H

 Gewicht 220 kg/485 lbs 236 kg/520 lbs

 Maximaal gebruikergewicht 249 kg/550 lbs 249 kg/550 lbs

 Elektrische vereisten Afzonderlijk, geaard circuit van 15 A Afzonderlijk, geaard circuit van 15 A

Garantie

 Onderdelen en arbeidsloon
 (alleen VS en Canada)

3 jaar op onderdelen, 1 jaar 
op arbeidsloon, 5 jaar op 
frame en aandrijfsysteem. 
Uitzonderingen: 1 jaar op deck, 
loopband, hartslagcontactgrepen, 
hartslagontvanger/hartslagzender. 
Slijtende onderdelen (grepen en 
rubber voetsteunen) zijn uitgesloten 
van garantie.

3 jaar op onderdelen, 1 jaar 
op arbeidsloon, 5 jaar op 
frame en aandrijfsysteem. 
Uitzonderingen: 1 jaar op deck, 
loopband, hartslagcontactgrepen, 
hartslagontvanger/hartslagzender. 
Slijtende onderdelen (grepen en 
rubber voetsteunen) zijn uitgesloten 
van garantie.

LOOPBANDEN CORE STIX

Kenmerken

 Stangen Glasvezel in kunststof huls, met stalen 
versterking aan het onderste uiteinde 
(dat in de bogen wordt geplaatst) en 
een handgreep van natuurlijk rubber 
(geen latex) aan het bovenste uiteinde

 Platform Stalen frame met poedercoating en 
aluminum stavlak

 Afmetingen platform 152,5 cm x 84 cm x 12,5 cm (L x B x H) 
(inclusief bogen)

 Double Core Stix-voetstuk Houder van staal met poedercoating 
voor 14 stokken

  Afmetingen Double Core Stix-
voetstuk 33 cm x 38 cm x 5 cm (L x B x H)

  Afmetingen Core Stix-
systeem in verpakking

162,5 cm x 96,5 cm x 17,8 cm 
(L x B x H) (inclusief platform, Double 

Stix-voetstuk, zeven paar Stix en 
handleiding)

 Gewicht in verpakking 59 kg
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