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// ERGOMETERS

e-sys – Gezondheid door precisie 

KETTLER ergometers bieden de hoogste precisie voor uw gezondheid! Alleen e-sys staat 

voor maximale nauwkeurigheid, perfecte ergonomie, innovatieve trainingselektronica, 

baanbrekend design en uiterst robuuste constructies. Alle e-sys ergometers worden  

afzonderlijk elektronisch afgesteld en met individuele testrapporten geleverd. Daardoor 

hebben ze bij alle trapfrequenties een zeer hoge weergavenauwkeurigheid. E-sys ergo-

meters overtreffen de hoge eisen van DIN EN 957-1/5, klasse A, de hoogste nauwkeurig-

heidsklasse voor de thuissport. Geniet vele jaren lang van uw fluisterzachte gezondheids-

training, met optimale lichaamshouding en zonder onderhoud!

KETTLERs jongste synthese uit outdoor-wielrenmachine en ergometer! Een ver- 

mogensterk inductieremsysteem zorgt voor een maximale trapweerstand tot 1.000 Watt.  

De stabiele framegeometrie en het innovatieve multi-positie-stuur geven bij elke  

trainingspositie goede steun.

// ERGORACE

De eerste GPS gestuurde indoor-outdoor training

TOUR CONCEPT 1.0 is de eerste GPS gestuurde trainingssoftware voor ergometers,  

crosstrainers en loopband met PC-interface. Registreer tijdens uw fietstour in de natuur 

de GPS gegevens en train thuis uw echte trainingsroute, onafhankelijk van weer en 

wind. Of plan een tour in interactieve kaarten. Oefen vervolgens de tour in uw huiskamer  

op geanimeerde 3D landkaarten. Alle opgeslagen trainingsgegevens kunt u controleren 

en evalueren.  215,00 € 

// TOUR CONCEPT 1.0
              7926-700

Horizontaal en verticaal verstelbaar multi-positie-stuur

Horizontaal en verticaal verstelbaar gel-sportzadel

Omvangrijke programma’s in de 1/4-VGA computer 
met backlight

PC-interface KETT-NET voor 
trainingssoftware Tour Concept  
(Beschrijving zie onder)  
en voor het downloaden van  
verwisselbare programma’s van  
het internet (www.kettler.net)
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Electronic by

// ERGOMETER X7

Met het 4-personen geheugen, de diverse programmeerbare en wijzigbare belasting- 

profielen en het in hoogte verstelbaar multi-positie-stuur is de ergometer X7 een hoog-

waardige oplossing voor een veeleisende familie. 

3 jaar
garantie 

ERGOMETERS EX2 
7983-800

X1 
7681-000

X3 
7683-100

X5
 7685-100

X7
 7687-000

RX7 
7686-000

ERGORACE 
7988-800
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trainingsprogramma’s 2 8 48
polsslagmeting oorclip (incl.); borstgordel (accessoire) oorclip, borstgordel (inclusief)
polar-compatibele polsslagontvanger geïntegr. • • • • • •

display LCD LCD met backlight VGA-LCD combi met backlight 1/4-VGA met 
blauw backlight

doelzonetraining • • • • • • •
vrij in schaal verdeelbare wattprofielen 6 10
polsslaggestuurde programma’s 1 5
individuele programma’s polsslag- / 
wattgestuurd 12/20

count up / count down • • • • • • •
warm up / cool down functie • • •
personengeheugen 4 + gast
pc-interface RS 232 USB
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remsysteem inductie

vermogenbandbreedte 25 – 400 Watt 
(in 5-Watt-stappen)

25 - 600 Watt, 
25 - 1000 Watt

afmetingen opgesteld (L /B /H  in cm) 105 / 53 / 120 100 / 53 / 128 100 / 53 / 128 115 / 53 / 130 115 / 53 / 133 150 / 61 / 105 ca. 131 / 53 / 126
max. gewichtbelasting 110 kg 130 kg 150 kg 130 kg
ergonomische zitting • • • gelzadel • gelzadel
lage instap • • • •

zelfoprichtende pedalen met riempjes • • • • • • combi-click-
pedalen

prijs / € 539,00 639,00 769,00 929,00 1.139,00 1.469,00 1.579,00


