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SPECYFIKACJA

G689: RUNHIIT

Kąt nachylenia:

Powierzchnia biegowa: 
152,5x55cm

Max. prędkość:
 -

7%

Max. waga Użytkownika: 
180kg

Wymiary: 
89,5x227,5x149 cm

• Mechaniczna bieżnia przeznaczona do intensywnych 
treningów 

• Aluminiowe profile boczne

• Niskie wejście na urządzenie sprawia, że bieżnia jest 
dostępna dla Użytkowników o różnym stopniu wytrenowania

• Obudowy wykonane z wytrzymałego plastiku 
pomalowane technologią ABS 

• Antypoślizgowy pas, nie wchłaniający wilgoci, 
elastyczny, wykonany z wytrzymałego PCV. Pas 
podlega recyklingowi.

• Pomiar pulsu: telemetryczny system pomiaru pulsu 
(system POLAR) oraz za pomocą czujników na 
uchwytach.

• Wysokość maszyny może być z łatwością regulowana, 
by zagwarantować maksimum bezpieczeństwa.

• Kółka transportowe
• Podwójny system oporu: Magnetyczny oraz 

mechaniczny 
• Opór magnetyczny:  8

• Szybki wybór prędkości

• Brak konieczności podłączenia do zewnętrznego 
źródła zasilania; BRAK ZUŻYCIA ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ

• Opór mechaczniczny: 8

2 typy treningów: trening eksplozywny i oporowy 
(izometryczny) 

•

Długie, wielopozycjne poręcze zwiększają zakres 
wykonywanych ćwiczeń

•

• Uchwyt na bidon.

4 uchwyty do mocowania taśm lub innych akcesoriów  
zwiększając możliwości treningowe bieżni

•

Bieżnia mechaniczna napędzana jest przez ćwiczącego siłą jego mięśni, nie 
wymaga podłączenia do zasilania elektrycznego przez co jest przyjazna dla 
środowiska, energooszczędna, a także można ją ustawić w dowolnym miejscu. 
Bieżnia została wyposażona w wyświetlacz umożliwiający monitorowanie 
parametrów treningowych. Opór zmieniany jest za pomocą 8 stopniowej 
mechanicznej regulacji jak również za pomocą 8 stopniowej magnetycznej 
regulacji oporu. Powierzchnia biegowa ma wymiar 152,5x55cm przez co 
Użytkownik ma zapewniony komfort podczas treningu. Długie poręcze wzdłuż 
niemal całej długości pasa zapewniają bezpieceństwo podczas biegu, chodu 
czy tzw. "sanek"  Bieżnia może być wykorzystywana zarówno w tradycyjnych 
klubach fitness jak również w klubach crossfitowych. 
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• WYŚWIETLACZ: Zielone podświetlenie zapewnia dobrą 
widoczność eranu, którą poprawia również możliwość 
regulacji nachylenia wyświetlacza.

• Programy: Manual, Cele, 2 programy (Race 1 / Race 2).

• Funkcje wyświetlacza: Prędkość, dystans, czas, kalorie, 
puls, programy, profile, poziom i nachylenie.

•

G689: RUNHIIT

Przycisk awaryjnego zatrzymania




