Concept 2 SkiErg - PM5 monitor med gulvstander
Varenummer: 199061
Leveringstid først i 2021.
Concept 2 SkiErg - PM5 monitor
Ny forbedret model
Vejl. pris: 11.250 kr.
Concept 2 SkiErg gør dig klar til den nye sæson! Concept 2 SkiErg
opbygger både styrke og udholdenhed i forhold til de muskelgrupper
der anvendes ved at stå på ski eller crossfit.
Trækket er nedadgående, og ved hvert træk aktiveres arme, skuldre,
mave og ben, ved hjælp af modstand og egen kropsvægt!
Concept 2 SkiErg er bygget op som Concept 2 romaskinerne, hvilket
bevidner om høj og professionel kvalitet!
På baggrund af den høje kvalitet kan vi hos Fitnessgruppen anbefale
SkiErg til professionelt brug, hvilket betyder at bl.a. følgende grupper
kunne have stor glæde af Concept 2 SkiErg:
- Fitnesscentre / crossfit centre
- Virksomheder
- Institutioner
- Skiklubber
- Triatleter og svømmere

Uanset om du er elite langrendsløber, ski entusiast, triatlet, svømmer
eller bare leder efter en god træning til kroppens muskler, vil SkiErg
hjælpe dig med at skaffe de bedste resultater!

• Bremsesystem: Luftmodstand
• Træk: Kraftigt snoretræk
• Egen vægt: 37 kg.
• Farve: Sort
• Mål (H*B*D): 216*61*132
• Strøm: Batterier -2xD (laver selv strøm under brug)

Unik PM5 monitor:
- 2 opvarmnings-spil i monitor (fiske-spil og
dart-spil) der sørger for at opvarme
alle nødvendige muskler.
- PM5 har visning af alle de vigtigste
træningsdata: Tid, tag per minut,
rohastighed som tid/500 meter,
Watt eller kalorieforbrug og roede meter.
- Integreret pulsmodtager, hvor man kan bruge
ANT+ konvertible brystbælter.
- Interaktiv Race funktion: Når 2 eller op til
ialt 8 stk. Bemærk PM 5 understøtter kun kablet konkurrencer.
Køb Concept 2 skierg hos Fitnessgruppen.

• 2 års garanti - Privat
• 2 års garanti - Professionelt brug

DKK 10.595,00
(DKK 8.476,00 ekskl. moms)
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