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WYKORZYSTAJ JESIEŃ I  Z IMĘ NA PRACĘ NAD 
FORMĄ W SWOIM DOMU A NIE W PRZEPEŁNIONYCH 
STUDIACH FITNESS. OSZCZĘDZAJ CZAS NA 
DOJAZDY! KAŻDEGO DNIA CIESZ SIĘ Z TRENINGU O 
DOWOLNEJ PORZE, NIEZALEŻNIE OD INNYCH, BEZ 
PRZERWY I  CZEKANIA W KOLEJCE. 

NIEWAŻNE, CZY CHCESZ TYLKO POPRAWIĆ SWOJĄ 
KONDYCJĘ, CZY ROZPOCZĄĆ LATO Z WYRZEŹBIONYM 
BRZUCHEM – MY MAMY WYPOSAŻENIE DO TWOJEGO 
DOMOWEGO STUDIA GYM HOME.

Program testujący IPN stworzony przez czołowych 
naukowców z dziedziny sportu i kardiologów analizuje 
Twój profil wyników i na tej podstawie definiuje osobistą, 
optymalną intensywność obciążenia, czyli bazę 
efektywnego treningu. Oznacza to szybsze spalanie 
tłuszczu i szybszą poprawę kondycji. 

HIIT to bardziej efektywny trening i szybsza redukcja masy 
ciała. Od pewnego poziomu kondycji potrzebujesz bardziej 
intensywnego treningu. Może to być właśnie High Intensity 
Intervall Training, w skrócie HIIT. 
Trenuj interwały z wysokim obciążeniem, po których następują 
fazy odpoczynku. W ten sposób poprawisz kondycję dwa razy 
szybciej niż podczas lekkiego treningu cardio.
URZĄDZENIA KETTLERoferują nie tylko programy treningowe 
do treningu HIIT, lecz także właściwy sprzęt do 
najintensywniejszego treningu. Najwyższa jakość wykonania 
i sprawdzona jakość materiałów sprawiają, że KETTLER to 
udana inwestycja w sprawność fizyczną. 

TRENING HIIT – 
NIEWAŻNE JAK DŁUG O 
TRENUJESZ.  WAŻNE JAK 
TO ROBISZ. 
#GetSweat #kettlerfitness

IPN C OACHING – 
T WÓJ TRENER 
PERSONALNY
#TrueHomeGym #kettlerfitness
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SKYLON 10  
Inżynieria Fitness - crosstrainer z najnowo-
cześniejszą i najbardziej wydajną technologią 
w domowym studio fitness. Jesteś zdeter-
minowany i chcesz osiągnąć jak najwięcej z 
treningiem HIIT i ambitnymi programami. Dla 
SKYLON 10 to żaden problem: koło zama-
chowe o masie 22 kg to prawdziwe wyzwanie, 
które zapewnia perfekcyjny ruch obrotowy. 
Crosstrainer, od którego można się uzależnić. 
Mechanizm o niezwykle wysokiej jakości i nie-
skończony wybór programów wycisną z Ciebie 
siódme poty – każdego dnia, jeśli zechcesz.

07691-800 

Tabelę ze wszystkimi parametrami technicznymi znajdziesz na stronach 26-27

W projekcie „figura na plażę” nie można ominąć 
crosstrainera. Trening na crosstrainerze 
wyciska siódme poty, ale dzięki płynnym ruchom 
doskonale chroni stawy i plecy. Trening wszystkich 
partii ciała nie uda się ze smartfonem w ręce. 
Nasze urządzenia mają wbudowany uchwyt dla 
urządzeń mobilnych, jeśli chcesz być online lub 
skorzystać z aplikacji KETTMaps. 

NIE ZBUDUJESZ 
PIĘKNYCH 
POŚLADKÓW 
SIEDZĄC NA NICH!

KETT MAPS  
Informacje na 
odwrocie
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C R O S S T R A I N E R Y

Manualna regulacja odstępu magnesów 
trwałych za pomocą pokrętła w 
urządzeniu.

Sterowana programem, elektroniczna re-
gulacja magnesu poprzez wprowadzenie 
danych i wyświetlenie zadanego poziomu 
obciążenia w komputerze treningowym.

Precyzyjne, automatyczne dozowanie 
intensywności w skokach 5-watowych 
przez program treningowy za pośred-
nictwem inteligentnych elektromagne-
sów. Elektromagnetyczny system ha- 
 mowania definiuje najnowocześniejszą 
technologię hamowania umożliwiającą 
profesjonalny trening pod kontrolą 
dostępną do tej pory tylko dla urządzeń 
terapeutycznych.

SKYLON 4  
Poczuj płynny ruch obrotowy koła 
zamachowego o masie 20 kg – niezwykle 
równomierne sekwencje ruchów nawet 
podczas bardzo ciężkiego treningu. SKYLON 4 
jest wyposażony we wskaźnik częstotliwości 
uderzeń serca, dzięki któremu nie grozi Ci 
trening ze zbyt wysokim pulsem. 

07691-400 

SKYLON 2  
To urządzenie to Twoja przepustka do świata 
urządzeń z przednim napędem. Trenuj 
ambitnie jak nigdy dotąd. Nieważne, który 
SKYLON: kto ma crosstrainera SKYLON, nie 
może już szukać wymówek.

07691-200     

SKYLON 4

WYSTARCZYZŁOŻYĆ,  
ABY NIE ZAJMOWAŁ  
DUŻO MIEJSCA!

SKYLON 10 / 6 / 4 

Zasada jest prosta, kryjąca się za nią technika 
już nie: napędzasz koło zamachowe, które 
w zależności od ustawionej intensywności 
lub oporu magnetycznie hamuje urządzenie. 
Używamy do tego trzech różnych systemów 
hamowania.

GWARANTU-
JEMY OPÓR

SKYLON 3.1

SKYLON 3.1  
Teraz Twój trening będzie jeszcze lepszy. 
Nowy trenażer eliptyczny SKYLON 3.1 firmy 
KETTLER wyróżnia się nie tylko znakomitą 
jakością i bezpiecznym dla stawów ruchem 
obrotowym, jest również wyposażony w nowy 
komputer treningowy z łącznie 10 programa-
mi oraz mechanizmem umożliwiającym zło-
żenie i zapewniającym oszczędność miejsca.

07691-300       
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SKYLON 6  
Crosstrainer z technologią przyszłości. Z tego 
crosstrainera nie będziesz chciał zejść. Pech 
dla pozostałych czterech osób, które mogłyby 
na nim trenować i zapisywać swoje dane! 
Czerp motywację ze swoich najlepszych 
wyników, które zobaczysz na wyświetlaczu 
komputera. Wyznaczaj sobie nowe cele dzięki 
funkcji ustawiania mocy treningu w watach. 
Daj z siebie wszystko, oblej się potem, nie 
zapomnij napić, odpocznij!

07691-600      

Tabelę ze wszystkimi parametrami technicznymi znajdziesz na stronach 26-27 5



RIVO 4  
Ciągle zwiększaj intensywność treningu! 
Wysokiej jakości i łatwy w obsłudze, 
komputer treningowy z intuicyjnym menu 
w języku polskim wskaże Ci aktualną moc 
treningu. Możesz go dopasować do swoich 
osiągów za pośrednictwem sterowanego 
silnikiem magnetycznego systemu 
hamowania z 15 stopniami oporu.

07692-150   

UNIX 4  
Nie trać energii, zainwestują ją w Swoją for-
mę! Z UNIX 4 wybierz jeden z 10 programów 
i zwiększ swoją wydolność siłową w indywi-
dulanej strefie pulsu i optymalnym zakresie 
mocy. Sterowany silnikiem magnetyczny 
system hamowania z 15 stopniami oporu i 
kołem zamachowym o masie 20 kg stawia 
dokładnie taki opór, jakiego potrzebujesz dla 
osiągniecia założonych celów.

07692-400   

UNIX 2  
Poprawiaj formę z każdym krokiem: 
Crosstrainer KETTLERUNIX 2 ma wszystko, 
co potrzebne, aby zmotywować każdego 
początkującego. Kokpit z możliwością zmiany 
ustawień i regulowane podesty na płozach tak 
bardzo rozruszają Ciebie i Twoich partnerów 
podczas treningu, że granice pulsu będą Wam 
musiały sygnalizować akustyczne i optyczne 
sygnały ostrzegawcze.

07692-200   Ilustracja podobna do UNIX 4   

RIVO 2  
Popraw Swoją kondycję i zacznij ćwiczyć: 
RIVO 2 z łatwym w obsłudze komputerem 
treningowym pokazuje częstotliwość uderzeń 
serca, obroty pedałów na minutę, czas 
treningu, prędkość, dystans i zużycie energii. 
System koła zamachowego o masie 12 kg 
zapewnia bardzo równomierny ruch obrotowy 
i pomaga idealnie rozpocząć trening na 
crosstrainerze.

07692-100   Ilustracja podobna do RIVO 4   

UNIX 4

RIVO 4

C R O S S T R A I N E R Y
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KETT MAPS  
Informacje na 
odwrocie

KETT MAPS  
Informacje na 
odwrocie

OCHRONNA MATA 
PODŁOGOWA
Gumowa mata skutecznie wygłuszy wszystkie 
dźwięki oraz ochroni podłogę podczas 
użytkowania sprzętu.

07929-200  140 x 80 cm   
07929-400  220 x 110 cm    

UNIX 10 EXT
Technologia Extended Motion gwarantuje 
efektywne sekwencje ruchów, które są 
szczególnie bezpieczne dla Twoich stawów i 
kręgosłupa.

07692-600    brak ilustracji   

UNI X 10
Na UNIX 10 możesz ustawić moc treningu 
na komputerze i kontrolować zużycie energii 
w swojej optymalnej strefie częstotliwości 
uderzeń serca. Połączenie Bluetooth, 
intuicyjne menu w języku polskim i pamięć 
dla czterech osób ułatwia kontrolę treningu 
i sprawi, że na tym crosstrainerze szybko 
przełączysz się na wyższy bieg.

07692-500   

UNIX 10

Tabelę ze wszystkimi parametrami technicznymi znajdziesz na stronach 26-27 7



KETT MAPS  
Informacje na 
odwrocie

KETT MAPS  
Informacje na 
odwrocie

ERGO C12  
ERGO C12 oferuje nowoczesne systemy 
treningowe, takie jak HIIT, IPN i Challenge, 
a na kolorowym wyświetlaczu klasy 
premium pokazuje Twoją aktualną 
kondycję. Komputer zapisuje jednostki 
treningowe czterech użytkowników i 
jednego gościa, a następnie przez port 
Bluetooth przekazuje dane na smartfon, 
tablet lub laptop. 

07689-900   

ERGO C10  
ERGO C10 to urządzenie, z którym naprawdę 
możesz się zmierzyć. Doskonała, solidna 
konstrukcja oferuje praktycznie wszystkie 
funkcje i dużą różnorodność programów 
treningowych. Wysokiej jakości system 
napędowy zapewnia idealny ruch obrotowy i 
absolutnie łagodną pracę.

07689-880  Ilustracja podobna do ERGO C12   

R O W E R Y  T R E N I N G O W E  /  E R G O M E T R Y

Bądź silnejszy niż Twoje wymówki i wsiądź na rower treningowy z nowoczesnej
generacji Health Style!  To idealne dla Twojego układu krążenia, lecz trening na 
rowerach Ergo, Golf, Giro jest również doskonały na spalanie tkanki tłuszczowej. 

FITNESS W DOMU NIE OZNACZA, 
ŻE KONDYCJA SAMA ZAPUK A DO 
T WOICH DRZWI.
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ERGO C6/S6  
Siła spokoju: ERGO 6 łączy w sobie znakomity 
ruch obrotowy z niezwykle spokojną pracą 
nawet przy dużej liczbie obrotów oraz dużym 
oporze. Na kokpicie zawsze widzisz wszystkie 
ważne parametry mocy i efektywnie 
kontrolujesz swoje jednostki treningowe. 
ERGO 6 jest dostępny z niskim wejściem lub 
ramą sportową w wariancie S. 

S6: 07689-650     
C6: 07689-600    brak ilustracji   

GOLF C2  
Rower treningowy GOLF C2 ma wszystko, 
czego potrzebujesz, aby rozpocząć 
regularne treningi. Łatwa obsługa i czytelny 
wyświetlacz komputera treningowego oraz 
pierwszorzędny ruch obrotowy koła 
zamachowego poprawią Twoją kondycję.

07689-200  Ilustracja podobna do GOLF C4   

GOLF S4/C4  
Podkręć tempo! Ten wszechstronny 
rower treningowy rozrusza wszystkich 
domowników. Funkcje takie jak konfigurator 
treningu w komputerze pozwolą Wam 
planować indywidualne programy, abyście 
szybko ruszyli z miejsca i osiągnęli cel. 
 

S4: 07689-450    brak ilustracji   
C4: 07689-400      

WYMIANA SIODEŁKA  
Wymiana siodełka bez użycia żadnych 
narzędzi,  to  dziecinnie proste zadanie.
Dla optymalnego komfortu siedzenia 
przygotowaliśmy do wyboru siodełka 
wykonane w dwóch różnych technologiach: 
FLEXIBLE FOAM i 3D GEL.

Górna część siodełka „FLEXIBLE FOAM” 
07929-800  
Górna część siodełka „3D GEL“ 
07929-900     

ERGO C8

ERGO S6

GOLF C4

Tabelę ze wszystkimi parametrami technicznymi znajdziesz na stronach 26-27

ERGO C8  
Moc to praca w określonym czasie. Odczujesz 
to wyraźnie na ERGO C 8. Indukcyjny system 
hamowania osiąga szczytową wartość mocy 
do 400 watów w trybie automatycznym. 
Trener fitness posiada wszystkie 
zaawansowane funkcje, których potrzebujesz 
do aktywnego i prozdrowotnego treningu. 

07689-800    
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KETT MAPS  
Informacje na 
odwrocie

ERGO R10  
Rower poziomy z odpowiednią funkcjonalno-
ścią. Regulowane i przepuszczające powie-
trze oparcie oraz łatwe i szybkie ustawienie   
siedzenia sprawiają, że R10 to sprzęt moty-
wujący do działania, który użyje wszelkich 
możliwych programów, aby poprawić Twoją 
kondycję.

07688-200   

UCHWYT NA BUTELKĘ
Pasuje do bidonów rowerowych. Dzięki 
mocowaniu na rzep pasuje do każdej ramy. 
Bidon nie wchodzi w zestaw z urządzeniem.

07930-100     

R O W E R Y  T R E N I N G O W E  /  E R G O M E T R Y
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AXIOM 
AXIOM pomoże Ci pokazać siłę. Wyświetlacz 
z podświetleniem typu „HeartRateLight” 
i grafiką profilu obciążenia wskazuje 
optymalną dla Ciebie moc treningu. Na 
ergometrze zaprojektowanym dla masy 
ciała do 180 kg cztery osoby mogą zapisać 
swoje własne ustawienia i analizować je na 
komputerze przez port USB.

07690-670 

GIRO S1/C1 
Po prostu trenuj! GIRO 1 skieruje Ciebie na  
właściwy tor! Intuicyjna obsługa i czytelne 
wyświetlanie wszystkich najważniejszych 
wartości, takich jak częstotliwość pracy 
serca, prędkość, dystans i zużycie energii. 

C1: 07689-100    brak ilustracji 
S1: 07689-150    brak ilustracji

AXIOM

GIRO C3

GIRO R BLACK

GIRO R BLACK 
Na GIRO R Black poprawisz swoją kondycję, 
nie obciążając nadmiernie pleców. Głęboka i 
bezpieczna pozycja siedząca idealnie nadaje 
się dla początkujących lub wracających do 
sportu w domowym studio fitness.

07629-100   

Tabelę ze wszystkimi parametrami technicznymi znajdziesz na stronach 26-27

GIRO S3/C3 
Przygotuj się na jazdę! Rowery treningowe 
GIRO S3 i GIRO C3 rozruszają Ciebie i Twoją 
rodzinę. Funkcja zapamiętywania danych 
dla czterech użytkowników umożliwia 
zapisywanie danych treningowych i nie 
pozwala ich zatracić. Urządzenie Giro 3 w 
komfortowej wersji C lub sportowej wersji S 
stopniowo poprawi Waszą kondycję.

S3: 07689-350    brak ilustracji 
C3: 07689-300      
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KETT MAPS  
Informacje na 
odwrocie

RACER S 
RACER S przygotuje Cię do każdych zawodów. 
Ergonomia ramy stacjonarnego roweru 
wyścigowego odpowiada ramie roweru 
szosowego. Siodełko i kierownicę można in-
dywidualnie ustawić w poziomie oraz w pionie 
i korzystając z dołączonego oprogramowania 
KETTLER WORLD TOURS 2.0 możesz poko-
nywać bardzo ambitne i realistyczne trasy 
w domu. Podczas prawdziwych zawodów 
pokażesz innym, co potrafisz!

07988-727   

R O W E R Y  S P I N N I N G O W E

Każdy trening na rowerze to krok milowy 
na drodze do najwyższej formy. 
W połączeniu z bieżnią masz idealne warunki 
do przygotowań do kolejnego triathlonu.

JEST ZIMNO I  PADA 
DESZCZ. 
IDEALNY DZIEŃ, ABY 
DAĆ Z  SIEBIE WSZYSTKO.

W triathlonie ważne są szybkie 
zmiany – szczególnie przejście od 
treningu do rodziny. 
Z domowym studio fitness to żaden 
problem.

RADA!
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SPEED 5
Wykaż się odwagą i wzmocnij serce: SPEED 
5 to profesjonalny rower do klubów fitness 
z certyfikatem klasy S, który umożliwia 
optymalny trening w każdym zakresie 
częstotliwości uderzeń serca. Bardzo stabilna 
konstrukcja z pedałami zatrzaskowymi 
SPD gwarantującymi mocny napęd i kołem 
zamachowym o masie 18 kg powstała po to, 
aby przyspieszyć Twój puls.

07639-200

RACER 1 
RACER 1 to wstęp do ambitnego kolarstwa. 
Kto w domu regularnie mierzy się z kołem 
zamachowym o wadze 18 kg z hamulcem 
szczękowym z okładziną filcową, na pewno 
będzie gotowy na konkurowanie z innymi na 
szosie. Wsiadaj i jedź!

07639-700    brak ilustracji 

RACER 9
RACER 9 to odpowiedni sprzęt dla ambitnych 
kolarzy. Elektroniczna zmiana przełożeń 
i wydajny napęd o mocy 1000 WATT dają 
wrażenie prawdziwej jazdy na rowerze 
wyścigowym, którego potrzebujesz podczas 
swojego treningu. Dane specyficzne 
dla kolarstwa, wskazanie biegu, czy też 
ustawianie tętna na kokpicie umożliwiają 
perfekcyjną kontrolę nad ciałem i maszyną.

07988-726

RACER 3 
Jeżeli trenujesz na RACE 3, osiągniesz 
lepsze wyniki również na szosie. 32 stopnie 
oporu pozwolą Ci precyzyjnie dozować siłę 
pedałowania. Zasilanie systemu hamowania 
i wyświetlacza zapewniają oczywiście Twoje 
nogi.

07639-600  

PAS NA  
KLATKĘ PIERSIOWĄ 
BLUETOOTH 
Pas na klatkę piersiową do bezpośredniego, 
bezprzewodowego pomiaru częstotliwości 
pracy serca. Port Bluetooth umożliwia 
połączenie z wyświetlaczem TFT Premium.

07930-610

RACER 9

SPEED 5

RACER 3

Tabelę ze wszystkimi parametrami technicznymi znajdziesz na stronach 26-27

WORLD TOURS 2.0 
Dzięki temu oprogramowaniu możesz 
rejestrować trasy za pomocą smartfona lub 
urządzenia GPS i przemierzać je później na 
sprzęcie fitness KETTLER z mapami 3D.

KETTLER WORLD TOURS 2.0 
07926-900A 

KETTLER WORLD TOURS 2.0 UPGRADE 

07926-990A     
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B I E Ż N I A

RUN 7 
RUN 7 to ogromny krok w stronę wyższego 
poziomu treningu. Na dotykowym 
wyświetlaczu możesz ustawić prędkość od 
0,8 do 20 km/h, a przyciskami szybkiego 
dostępu na uchwytach dokładnie dopasować 
tempo i poziom wzniesienia. A to, do czego 
zmotywujesz swoje nogi, zależy tylko od 
Ciebie. Z bezpiecznym dla stawów systemem 
amortyzacji KETTLER 8-Suspension-Rubber 
możesz spokojnie trenować, aż do granic 
własnych możliwości. 

07883-600

RUN 11
Kiedy jesteś w biegu, nie daj się zatrzymać! 
RUN 11 z mocą ciągłą 3,0 KM umożliwia 
trening z prędkością do 20 km/h. Obsługa 
przez smartfona za pośrednictwem aplikacji 
KETTMaps i opcjonalne połączenie z 
oprogramowaniem treningowym KETTLER 
sprawią, że znajdziesz dokładnie takie trasy, 
jakie odpowiadają Twoim potrzebom. Obsługa 
w biegu: przyciski szybkiego dostępu w 
uchwytach do regulacji poziomu wzniesień i 
tempa.

07886-500  ILUSTRACJA podobna do RUN 7  

Po prostu nie szukaj wymówek. Jedyne treningi 
biegowe, których będziesz żałować, to te, 
które opuściłeś. Wyjątkowy komfort biegu 
pozwoli Ci chronić stawy i całkowicie skupić 
się na wynikach. Zapomnij o całym świecie, 
nie opuszczając własnego domu. 

ZADYSZK A?
SIÓDME POT Y?
ZMĘCZENIE? TEN BIEG 
BYŁ SUPER!
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KETTLER TRACK 5
Tutaj znajdziesz swój program fitness. 
16 programów treningowych, trening 
sterowany tętnem, zapisywanie treningów i 
zintegrowany odbiornik tętna – to wszystko 
wyciśnie z Ciebie siódme poty. 

07885-400 

RACE
Na RACE możesz codziennie biegać w 
domu. Różne zaprogramowane treningi, 
prędkości i wzniesienia oraz zintegrowany 
głośnik do odtwarzania dźwięku sprawiają, że 
każdy trening będzie czystą przyjemnością. 
Wbudowany Shock Absorber zapewnia 
skuteczną amortyzację. 

07884-300

KETTLER TRACK 3
Ta bieżnia to prawdziwy hit. Oferuje 8  
idealnie dopracowanych programów 
treningowych i trening sterowany tętnem, 
który pomaga zoptymalizować trening cardio 
i spalanie tłuszczu. Shock Absorber zapewnia 
przy tym skuteczną amortyzację podczas 
biegu.

07881-500 

KETTLER TRACK 9
KETTLER TRACK 9 to leśna ścieżka w 
domu. Podświetlany komputer treningowy 
z wyświetlaczem 3D-Black-Matrix i 7 
funkcjami oraz 38 idealnie dopasowanymi 
programami pomoże Ci poprawić formę. 
Funkcje takie jak pamięć dla 4 użytkowników, 
zintegrowany odbiornik tętna oraz wiele 
innych możliwości ustawiania parametrów 
sprawią, że Twój trening będzie pod kontrolą. 
Tablet nie wchodzi w zestaw z bieżnią.

07885-650 

Dzięki zintegrowanej śrubie 
automatycznej składanie jest 
dziecinnie proste!

Tabelę ze wszystkimi parametrami technicznymi znajdziesz na stronach 26-27 15



W I O Ś L A R Z E

COACH E
COACH E pozbawi Cię wszelkich wymówek.  
12 programów i mechanizm elektro-
magnetyczny E zapewnią trening jak na 
prawdziwym torze wioślarskim. Z tą różnicą, 
że dodatkowo możesz wykonywać ćwiczenia 
na wyciągu linowym.

07975-160 

STROKER
STROKER zapewni odpowiedni opór i zakres 
ruchu podczas treningu. Kompaktowy 
wioślarz umożliwia uprawianie sportu 
na małej powierzchni. Na czytelnym 
wyświetlaczu LCD możesz sterować 
wszystkimi 6 funkcjami, dzięki którym 
pokażesz, na co Cię stać. Złożenie wioślarza 
nie wymaga siły: składana szyna prowadząca 
z siedziskiem sprawia, że po treningu 
wioślarz robi się malutki.

07982-500  

COACH S
Przenieś siłę wody na ląd! COACH S, 
autentyczny wioślarz z ergonomicznym 
siedzeniem i uchwytami z drewna. Specjalne 
programy, takie jak Advanced Brake Mode, 
odwzorowują dynamikę prawdziwego 
treningu wioślarskiego. Wyjątkowo długie 
szyny zapewniają stabilne prowadzenie 
wioseł nawet osobom o wzroście do 2 m. 

07975-170

RĘCZNIK DO FIRNESSU 
07909-600  mały 
07909-700  duży 

16



COACH M 
Wejdź na pokład! COACH M to model dla rozpo-
czynających trening na wioślarzu z wyciągiem 
linowym. Dziesięciostopniowy mechanizm 
magnetyczny M i komputer treningowy z po-
miarem pulsu i pulsu spoczynkowego wciągną 
Cię w trening wioślarski.

07974-100

Tabelę ze wszystkimi parametrami technicznymi znajdziesz na stronach 26-27

Miejski styl życia z własnym domowym studiem fitness?
Brak hangaru na łódź, żadnego jeziora za drzwiami? 
Wioślarz KETTLER to inteligentne rozwiązanie, które umożliwi 
ambitny i urozmaicony trening wydolnościowy. 
Twoje domowe studio fitness, które wymaga tyle miejsca co 
deska do prasowania.

NA JWIĘKSZE ZUŻYCIE ENERGII ,  NA JMNIE JSZE 
WYMAGANIA PRZESTRZENNE!

1717



A T L A S Y

MULTIGYM PLUS
MULTIGYM Plus jeszcze bardziej wciągnie 
Cię w trening. Siłownia z systemem 3D 
Flexmotion wzbogaci Twój trening o 
zróżnicowany i niezwykle efektywny trening 
na wyciągu linowym.

07752-870

MULTIGYM 
MULTIGYM to kwintesencja siłowni. 

80-kilogramowe obciążenie pozwala 
dozować w 16 stopniach trening na butterfly, 
a także na wyciągu z wieżą latissimus 
oraz wyciskanie na ławce. Dzięki temu na 
niewielkiej przestrzeni możliwe są różne 
opcje treningu stymulujące efektywny 
przyrost masy mięśniowej.

07752-850    brak ilustracji  

Wbrew przekonaniu, że trening z 
obciążeniem nie spala tłuszczu, na drodze 
do wymarzonej figury nie należy rezygnować 
z treningu siłowego. Ćwiczenia na wszystkie 
partie ciała pozwalają idealnie połączyć 
trening siłowy i cardio. Mięśnie żywią się 
tłuszczem. Zwiększona masa mięśniowa 
sprawia, że również w spoczynku spala się 
więcej kalorii.

T WOJE MIĘSNIE ODMAWIA JĄ POSŁUSZEŃST WA? 
POWIEDZ IM,  ŻE CZA S 
WZIĄĆ SIĘ DO PRACY.
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STACJA 
PODSTAWOWA 
KINETIC SYSTEM
Każdy mięsień potrzebuje siły 
przeciwstawnej, która spowoduje jego 
wzrost. Stacja podstawowa to właściwe 
rozwiązanie. Treningi takie jak wyciąg z wieżą 
latissimus, wyciskanie na ławce, wiosłowanie 
i butterfly, a także adapter do Sling Trainer 
skutecznie pomogą budować mięśnie. Wraz 
ze wzrastającą siłą obciążenie o masie 100 kg 
możesz ustawiać w skokach co 5 kg. A jeśli 
potrzebujesz jeszcze więcej ruchu, możesz 
rozszerzyć stację podstawową o kolejne 
moduły.

07714-600

MODUŁ 1: PODWÓJNY WYCIĄG 

LINOWY
Wykorzystaj własną siłę! Wykonując 

ćwiczenia na przywodzenie i odwodzenie 
nóg lub ćwiczenia na biceps lub triceps 
własnymi siłami stopniowo poprawisz swoją 
formę. Solidne liny poliestrowe zapewniają 
spokojną pracę urządzenia i wykazują 
niewielkie zużycie – również podczas bardzo 
intensywnych treningów.

07714-610

MODUŁ 2:  
NAPINACZ NOGI/ZGINACZ NOGI
Tak powinien wyglądać efektywny trening 
nóg: Dzięki prostowaniu i zginaniu MODUŁ 
2 poprawi siłę Twoich mięśni nóg w obu 
kierunkach. Możesz indywidualnie ustawić 
siedzisko, aby zapewnić właściwe punkty 
przyłożenia siły, a tym samym uzyskać 
optymalny efekt treningu.

07714-630

MODUŁ 3: PRASA DO NÓG
Na solidnej konstrukcji Twoje mięśnie dadzą 
z siebie wszystko. Specjalne przełożenie 
pozwala na trening z ciężarem do 160 kg, 
który wpompuje prawdziwą moc w mięśnie 
Twoich pośladków i nóg.

07714-620

MODUŁ 4: POMPKI NA PORĘCZACH/  
PODCIĄGANIE NA DRĄŻKU/ 
PODNOSZENIE NÓG
Tutaj wyćwiczysz mięśnie tułowia. Na MODU-
LE 4 trenujesz nie tylko biceps i triceps, lecz 
także wszystkie mięśnie pleców i brzucha.

07714-640

Tabelę ze wszystkimi parametrami technicznymi znajdziesz na stronach 26-27 19



A T L A S Y

VECTOR STOJAK NA 
SZTANGĘ 
07708-100    brak ilustracji 

ALPHA PRO ŁAWKA 
WIELOFUNKCYJNA
 ALPHA PRO to ławka do treningu na przyrost 
masy mięśniowej. Solidna płaska lub ukośna 
ławka zapewnia nie tylko optymalną pozycję 
podczas treningu z hantlami, można ją 
również przystosować do ćwiczeń na nogi. 
Zachowuje znakomitą jakość nawet przy 
intensywnym użytkowaniu.

07708-110    brak ilustracji

DELTA XL  Z PULPITEM 
TRENINGOWYM 
 DELTA XL to siłownia, która pozwoli 
zbudować najwyższą formę. Stacja butterfly 
z techniką mimośrodową, wyciągiem z wieżą 
latissimus i stacją do wyciskania na ławce z 
pulpitem treningowym zapewnią Ci program, 
który będzie prawdziwym wyzwaniem. 

07707-755

Z TRENINGIEM SIŁOWYM 
DO IDEALNE J SYLWETKI
Chwyć za żelastwo i wypowiedz wojnę cellulitowi i 
wyrzeźbij brzuch! Kiedy wygrasz walką z nadmiarem tkanki 
tłuszczowej, musisz ujędrnić skórę  w newralgicznych 
miejscach poprzez zwiększenie masy mięśniowej.
Dlatego dla utrzymania wymarzonej sylwetki zalecamy 
treningi prowadzone na naszych atlasach i przyrządach. 
Już nie musisz zliczać wagi obciążenia, możesz za to 
bardzo precyzyjnie regulować ciężar z którym ćwiczysz 
zyskując regularny progres.
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HERK
Mocna kombinacja: z KETTLER HERK 
połączysz trening z hantlami z ćwiczeniami 
wykorzystującymi masę własnego ciała. 
Poprzez podciąganie na drążku, wyciskanie 
na ławce, uginanie kolan, ćwiczenia na 
brzuch, pompki klasyczne i na poręczach 
na bardzo niewielkiej powierzchni trenujesz 
najważniejsze grupy mięśni. Solidna stacja 
treningowa z wysokiej jakości profilu 
stalowego KETTLER pozwala zaoszczędzić 
dużo miejsca. HERK nie ogranicza możliwości 
wyboru odpowiedniego treningu.

07707-760

DRABINKI
Trenując na drabinkach masz ciało pod 
kontrolą. Na tym przyrządzie możesz dać z 
siebie wszystko: brzuszki, pompki i uginanie 
kolan to tylko kilka przykładów spośród 12 
ćwiczeń, które dodadzą Ci siły i wzmocnią 
Twoje mięśnie. 

07708-200

PRIMUS
Jeżeli Twój trening uwzględnia coraz większe 
obciążenia, najlepiej sprawdzi się PRIMUS. 
Nawet przy dużym obciążeniu z długim gry-
fem w dowolnym pochyleniu czy też w pozycji 
płaskiej zapewni stabilne oparcie pleców w 
czasie treningu. Również Tobie. W połączeniu 
z trenażerem do ćwiczenia mięśni prostują-
cych i zginających efektywnie zbudujesz jesz-
cze mocniejsze nogi. Po zakończeniu treningu 
ławkę PRIMUS można wygodnie złożyć.

07403-900

ŁAWKA TRENINGOWA
07708-230    brak ilustracji

STACJA Z PORĘCZAMI
07708-220    brak ilustracji

DRĄŻEK DO 
PODCIĄGANIA
07708-210    brak ilustracji

RADA!
Sztangi i obciążenie do hantli 
dostępne jako akcesoria! 

Tabelę ze wszystkimi parametrami technicznymi znajdziesz na stronach 26-27 21



A K C E S O R I A

CROSSRACK 

Na CROSSRACK trenujesz efektywnie 
z własną masą ciała. W 3 pozycjach 
treningowych, możesz wykonać ponad 
20 ćwiczeń i zmienić nadwagę w masę 
mięśniową poprawiając jedocześnie 
swoją koordynację. To stabilne 
urządzenie otrzymało nagrodę  
Plus-X-Award jako fitnessowa 
innowacja roku.

07707-770

WAŻYSZ ZBY T DUŻO? 
WYKORZYSTA J 
TO MĄDRZE!
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AEROBIC STEP
07361-0210

TWARDY

ŚREDNIE
MIĘKKIE

KETTROLL
07372-700   TWARDA

07372-800   ŚREDNIA

07372-900   MIĘKKA    

MATA SKŁADANA
07351-120  

TORBA FITNESS
07351-130

PODUSZKA AIR PAD
07351-400

RADA!
Więcej akcesoriów KETTLER
na stronie www.kettler.de

TAŚMY DO ĆWICZEŃ 
SLING TRAINER BASIC
07373-600

PIŁKA GIMNASTYCZ-
NA BASIC
07373-400   Ø 65 cm

07373-410   Ø 75 cm

23



T E N I S  S T O Ł O W Y

#SKETCHPONG
Oferuje wszystko, co zapewnia zwykły stół do 
tenisa stołowego, ale SKETCHPONG potrafi 
jeszcze więcej. Daj się zaskoczyć, co Twoje 
dzieci wyczarują na lakierowanym blacie 
po którym można rysować kredą: graffiti, 
ozdobne pola czy emotikony. A jeśli ustawisz 
blat pionowo w pozycji PlayBack, uzyskasz 
idealną tablicę do pisania lub możesz 
poćwiczyć top-spina przed kolejną grą.

07172-750

POKROWIEC
Prędzej czy później nadchodzi czas, żeby 
schować stół. Trwała tkanina syntetyczna 
chroni Twój stół do tenisa stołowego przed 
wilgocią, kurzem i brudem.

07032-600

ALU TEC, symbol wybitnej jakości 
outdoorowej, rozpoznaje się po 

aluminiowej płycie warstwowej na 
spodzie stołów.
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OUTDOOR 10
Otwórz sezon turniejów w ogrodzie. 
Mechanizm rozkładania jedną ręką, 
ochraniacz krawędzi Softtouch 
zabezpieczający przed zranieniem oraz 
regulacja wysokości pozwalająca na dokładne 
ustawienie obu części blatu. Dzięki tym 
funkcjom będziesz perfekcyjnie przygotowany 
na kolejny mecz.

07178-900  (szary/niebieski)

07178-950  (umbra/zielony)

T YLKO T WARDZIELE 
PRZETRWA JĄ W 
NATURZE!
Od dziesięcioleci nazwa KETTLER kojarzy 
się z tenisem stołowym na wolnym 
powietrzu, a stoły Made in Germany 
odznaczają się największą odpornością 
na warunki atmosferyczne i służą przez 
lata. Stoły są wyposażone w bezpieczny 
mechanizm składania i solidne rolki, 
które pozwalają łatwo zmienić miejsce 
gry lub przeprowadzić stół pod dach, nogi 
posiadają regulację wysokości, by jego 
blaty były zawsze w poziomie.

RADA!
Więcej stołów do tenisa stołowego 
KETTLER na stronie www.kettler.de
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WIOŚLARZE COACH S 
07975-170

COACH E 
07975-160

COACH M  
07974-100

STROKER  
07982-500

K
O

M
P

U
TE

R
 T

R
EN

IN
G

O
W

Y

Moc WATT / pomiar czasu – / • – / • – / • – / •

Odcinek treningowy / prędkość – / – • / – – / – – / –

Częstotliwość kroku / zużycie energii – / – – / • – / • – / •

Częstotliwość uderzeń • • • •

Pomiar tętna w zestawie pas na 
klatkę piersiową

w zestawie pas na 
klatkę piersiową

w zestawie pas na 
klatkę piersiową

w zestawie pas na 
klatkę piersiową

Odbiornik tętna kompatybilny z 
POLAR (5kHz) • • • •

Górna granica tętna (wskazanie w %, 
optyczny i akustyczny 
sygnał ostrzegawczy)

• •
optyczny  

sygnał ostrze-
gawczy

Liczba programów treningowych 5 12

Trening w strefie docelowej 
(FAT / FIT / MANUELL) • •  •
Programy treningowe sterowane 
tętnem 4

Sterowanie ręczne • • • •

Ręczne sterowanie obciążeniem • • • •

Złącze PC Bluetooth

Klawiatura
pojemnościowy 
szklany wyświe-
tlacz dotykowy

klawiatura fo-
liowa odporna 

na pot

klawiatura fo-
liowa odporna 

na pot

klawiatura fo-
liowa odporna 

na pot

W
YP

O
SA

ŻE
N

IE
 T

EC
H

N
IC

ZN
E

System hamowania / 
regulacja mocy

Indukcyjny / 
zależnie od 

prędkości do 
500 WATT.

Indukcyjny / 
zależnie od 

prędkości do 
500 WATT.

Magnetyczny 
/ zależnie od 

prędkości, 1-10 
za pomocą 

pokrętła

Magnetyczny 
/ zależnie od 

prędkości, 1-8 
za pomocą 

pokrętła

System koła zamachowego 6 kg 6 kg 6 kg 4 kg

Siedzisko na rolkach, z łożyskami kulkowymi • • • •

Kółka transportowe • • • •

Mechanizm składania • • • •

Wymiary po rozłożeniu dł./szer./wys. (w cm) 220 / 57 / 73 206 / 53 / 67 206 / 53 / 67 218 / 60 / 98

Maks. obciążenie wagowe 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg

Kolor czarny czarny jasnoszary /
czarny

jasnoszary /
czarny

SIŁOWNIE

KINETIC 
Baza 

07714-
600

KINETIC 
Moduł 1 
07714-

610

KINETIC 
Moduł 2 
07714-

630

KINETIC 
Moduł 3 
07714-

620

KINETIC 
Moduł 4 
07714-

640

MULTIGYM 
PLUS 

07752-
870

MULTI-
GYM 

07752-
800

DELTA XL 
 

07707-
755

HERK 
 

07707-
760

PRIMUS 
 

07403-
900

S
TA

C
JE

 D
O

 Ć
W

IC
ZE

Ń

Butterfly

przez 
system 

3D Flex- 
motion

przez 
system 3D 
Flexmotion

• •

Wyciskanie na ławce • • • • Ławka płaska •

Brzuszki w pozycji siedzącej • • •

Przyciąganie drążka do piersi • • • • •

Wiosła • • • •

Wyciąg linowy • • • •
Różne ćwiczenia na 
podwójnym wyciągu 
linowym

•

Wyprosty nóg • • • • •

Zginanie nóg • • •

Uginanie kolan • •

Wyciskanie nogami •

Podnoszenie nóg • •

Podciąganie na drążku / 
różne uchwyty • •

Pompki na poręczach • •

Pompki • •

Pulpit do bicepsów • Akcesoria

W
YP

O
S

A
ŻE

N
IE

 T
E

C
H

N
IC

ZN
E

Obciążenie 5-100 kg  
(20 x 5 kg)

5-80 kg
(16 x 5 kg)

5-80 kg 
(16 x 5 kg)

Maks. obciążenie 
wagowe

100 kg 
3D-Flex- 
motion:  
2 x 50 kg

2 x 50 kg 100 kg 160 kg

80 kg
3D-Flex- 
motion:  
2 x 40 kg

80 kg

Stojak na 
sztangę 
150 kg; 

naciąg/but-
terfly 80 kg; 
przyrząd do 
ćwiczenia 
nóg 60 kg

Stojak na 
sztangę 
100 kg

Stojak na 
sztangę 
100 kg; 
przy-

rząd do 
ćwiczenia 
nóg 40 kg

Maksymalna masa 
ciała 150 kg  150 kg 150 kg 130 kg 130 kg 130 kg 150 kg 130 kg 130 kg

Wymiary po rozłoże-
niu dł. / szer. / wys. 
(w cm) 

166  / 170 / 
215

166 / 194 
/ 215 (z 

bazą)

187 / 262 
/ 215 (z 

bazą)

176 / 246 
/ 215 (z 

bazą)

250 / 170 
/ 215 (z 

bazą)

181 / 156 
/ 200

170 / 109 
/ 200

250 / 125 /
200

190 / 106 /
204

203/101/ 
96-111

Wymiary po złożeniu w pionie 
dł./szer./wys. (w cm)

142 / 125 /
200

138 / 106 /
204

203/101/
163

Kolor czarny czarny czarny czarny czarny czarny czarny czarny czarny czarny

T A B E L E
CROSSTRAINERY RIVO 2 

07692-100
UNIX 2  

07692-200
RIVO 4 

07692-150
UNIX 4 

07692-400
UNIX 10 

07692-500
UNIX 10 EXT  

07696-600
SKYLON 2 
07691-200

SKYLON 3.1 
07691-300

SKYLON 4 
07691-400

SKYLON 6 
07691-600 

SKYLON 10 
07691-800 

K
O

M
P

U
TE

R
 T

R
EN

IN
G

O
W

Y

Czas treningu • • • • • • • • •  • •

Prędkość / dystans •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Kadencja • • • • • • • • • • •

Częstotliwość pracy serca / zużycie energii •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Pomiar tętna 
Czujnik tętna na dłoni/ 

pas na klatkę piersi 
ową (opcjonalnie)

Czujnik tętna na dłoni/ 
pas na klatkę piersio-

wą (opcjonalnie)

Czujnik tętna na dłoni/ 
pas na klatkę piersio-

wą (opcjonalnie)

Czujnik tętna na dłoni/ 
pas na klatkę piersio-

wą (opcjonalnie)

Czujnik tętna na dłoni/ 
pas na klatkę piersio-

wą (opcjonalnie)

Czujnik tętna na dłoni/ 
pas na klatkę piersio-

wą (opcjonalnie)

Czujnik tętna na dłoni/ 
pas na klatkę piersio-

wą (opcjonalnie)

Czujnik tętna na dłoni/ 
pas na klatkę piersio-

wą (opcjonalnie)

Czujnik tętna na dłoni/ 
pas na klatkę piersio-

wą (opcjonalnie)

Czujnik tętna na dłoni/ 
pas na klatkę piersio-

wą (opcjonalnie)

Czujnik tętna na 
dłoni/ pas na klatkę 

piersiową (w zestawie)

Dostępne języki w menu: DE / GB / FR / NL 
/ PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL 
/ PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL 
/ PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL 
/ PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL 
/ PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL 
/ PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL 
/ PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL 
/ PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL 
/ PL / RU / IT

Dane z możliwością zapisu dla poszcze-
gólnych użytkowników

osob. dane, różne 
dane treningowe

osob. dane, różne 
dane treningowe

osob. dane, różne 
dane treningowe

osob. dane, różne 
dane treningowe

osob. dane, różne 
dane treningowe

osob. dane, różne 
dane treningowe

osob. dane, różne 
dane treningowe

osob. dane, różne 
dane treningowe

osob. dane, różne 
dane treningowe

Trening ręczny (MANU) – zależnie od 
liczby obrotów: użytkownik wybiera 
między stopniami hamowania

• • • • • • • • • • •

Trening automatyczny (AUTO) – niezależnie 
od liczby obrotów: użytkownik wybiera 
docelową wartość w jednostce WATT

• • • •

Wskazanie aktualnej mocy nie nie tak tak tak, w jednost-
kach WATT tak tak tak tak tak, w jednost-

kach WATT
tak, w jednost-

kach WATT

Wskazanie średnich wartości tak (po zakończe-
niu treningu)

tak (po zakończe-
niu treningu) tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Pamięć użytkowników 4 + gość 4 + gość 4 + gość 4 + gość 4 + gość 4 + gość 4 + gość 4 + gość 4 + gość
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System hamowania /  
regulacja mocy

Magnetyczny 
system hamo-

wania / 8 stopni 
hamowania (bie-
gi) wybieranych 

pokrętłem

Magnetyczny 
system hamo-

wania / 8 stopni 
hamowania (bie-
gi) wybieranych 

pokrętłem

Magnetyczny system 
hamowania (stero-
wany silnikiem) / 15 
stopni hamowania 
(biegi) wybieranych 

na wyświetlaczu

Magnetyczny system 
hamowania (stero-
wany silnikiem) / 15 
stopni hamowania 
(biegi) wybieranych 

na wyświetlaczu

Indukcyjny /  
w trybie AUTO: 25 

– 400 watów / 
w trybie MANU:  
20 stopni hamo-

wania

Indukcyjny /  
w trybie AUTO:  

25 – 400 watów / 
w trybie MANU:  
20 stopni hamo-

wania

Magnetyczny system 
hamowania (stero-
wany silnikiem) / 15 
stopni hamowania 
(biegi) wybieranych 

na wyświetlaczu

Magnetyczny system 
hamowania (stero-
wany silnikiem) / 15 
stopni hamowania 
(biegi) wybieranych 

na wyświetlaczu

Magnetyczny system 
hamowania (stero-
wany silnikiem) / 15 
stopni hamowania 
(biegi) wybieranych 

na wyświetlaczu

Indukcyjny /  
w trybie AUTO: 25 

– 400 watów / 
w trybie MANU:  
20 stopni hamo-

wania

Indukcyjny /  
w trybie AUTO: 25 

– 400 watów / 
w trybie MANU:  
20 stopni hamo-

wania

System koła zamachowego 12 kg 18 kg 14 kg 20 kg 22 kg 22 kg 18 kg 20 kg 20 kg 22 kg 22 kg

Komfortowy system składania • • • •

Blokada • • • • • • •

Maks. obciążenie wagowe 110 kg 150 kg 130 kg 150 kg 150 kg 150 kg 130 kg 130 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Wymiary po rozłożeniu dł. / szer. / wys. 
(w cm) 115 / 62 / 160 144 / 56 / 152 132 / 62 / 169 144 / 56 / 152 144 / 56 / 152 144 / 56 / 152 185 / 68 / 164 166 / 54 / 168 214 / 68 / 170 214 / 68 / 170 214 / 68 / 170

Kolor czarny czarny czarny czarny biały / srebrny biały / srebrny czarny czarny czarny biały / srebrny biały / srebrny
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ROWERY TRENINGOWE | 
ERGOMETRY

GIROC1 / S1 
07689-150/-100

GOLF C2 
07689-200

GIRO C3 / S3 
07689-300/-350      

GOLF C4 / S4 
07689-400/-450

ERGO C6 / S6 
07689-600/-650

ERGO C8 
07689-800

ERGO C10 
07689-880

ERGO C12 
07689-900

ERGOMETER AXIOM 
07690-660

ERGOMETER R10 
07688-160

GIRO R BLACK 
07629-100
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Czas treningu • • • • • • • • • • •

Prędkość / dystans •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Kadencja • • • • • • • • • • •

Częstotliwość pracy serca / zużycie 
energii •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Pomiar tętna Czujniki tętna  
na dłoni

Czujniki tętna  
na dłoni

Czujnik tętna na dłoni/ 
pas na klatkę piersio-

wą (opcjonalnie)

Czujnik tętna na dłoni/ 
pas na klatkę piersio-

wą (opcjonalnie)

Czujnik tętna na dłoni/ 
pas na klatkę piersio-

wą (opcjonalnie)

Czujnik tętna na dłoni/ 
pas na klatkę piersio-

wą (opcjonalnie)

Czujnik tętna na dłoni/ 
pas na klatkę piersio-

wą (opcjonalnie)

Czujnik tętna na dłoni/ 
pas na klatkę piersio-

wą (w zestawie)

W zestawie klips na 
ucho / pas na klatkę 

piersiową (opcjonalnie)

Czujnik tętna na dłoni/ 
pas na klatkę piersio-

wą (opcjonalnie)

W zestawie klips na 
ucho / pas na klatkę 

piersiową (opcjonalnie)

Dostępne języki w menu: DE / GB / FR / NL 
/ PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL / 
PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL / 
PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL / 
PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL 
/ PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL / 
PL / RU / IT

DE / GB / FR / NL / 
PL / RU / IT DE / GB

Dane z możliwością zapisu  
dla poszczególnych użytkowników

osob. dane, różne 
dane treningowe

osob. dane, różne 
dane treningowe

osob. dane, różne 
dane treningowe

osob. dane, różne 
dane treningowe

osob. dane, różne 
dane treningowe

osob. dane, różne 
dane treningowe

osob. dane, różne 
dane treningowe

osob. dane, różne 
dane treningowe

osob. dane, różne 
dane treningowe

Trening ręczny (MANU) – zależnie 
od liczby obrotów: użytkownik wy-
biera między stopniami hamowania

• • • • • • • • • • •

Trening automatyczny (AUTO) – niezależ-
nie od liczby obrotów: Użytkownik wybiera 
docelową wartość w jednostce WATT.

• • • • • •

Wskazanie aktualnej mocy nie nie tak tak tak, w jednostkach 
WATT

tak, w jednostkach 
WATT

tak, w jednost-
kach WATT

tak, w jednostkach 
WATT

tak, w jednostkach 
WATT

tak, w jednostkach 
WATT

Wskazanie średnich wartości tak (po zakończe-
niu treningu)

tak (po zakończe-
niu treningu) tak tak tak tak tak tak tak (po zakończeniu 

treningu) tak tak (po zakończe-
niu treningu)

Pamięć użytkowników 4 + gość 4 + gość 4 + gość 4 + gość 4 + gość 4 + gość 4 + gość
+ pamięć USB 4 + gość
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regulacja mocy

Magnetyczny 
system hamo-

wania /
8 stopni hamo-

wania (biegi) 
wybieranych 
pokrętłem

Magnetyczny 
system hamo-

wania /
8 stopni hamo-

wania (biegi) 
wybieranych 
pokrętłem

Magnetyczny sys-
tem hamowania 
(sterowany silni-
kiem) / 15 stopni 

hamowania (biegi) 
wybieranych na 
wyświetlaczu

Magnetyczny  
system hamowania 

(sterowany silni-
kiem) / 16 stopni 

hamowania (biegi) 
wybieranych na 
wyświetlaczu

Indukcyjny /  
w trybie AUTO: 25 – 

250 watów / 
w trybie MANU:  
20 stopni hamo-

wania

Indukcyjny /  
w trybie AUTO: 25 – 

400 watów /  
w trybie MANU: 20 
stopni hamowania

Indukcyjny /  
w trybie AUTO: 

25 – 400 watów / 
w trybie MANU:  
20 stopni hamo-

wania

Indukcyjny /  
od liczby obrotów / 

25 – 600 WATT  
w skokach co  

5 WATT)

niezależnie 
od liczby obrotów /  

25 – 600 watów  
w skokach  

co 5 watów)

Indukcyjny /  
w trybie AUTO: 25 – 

400 WATT /  
w trybie MANU: 20 
stopni hamowania

Magnetyczny sys-
tem hamowania 
(sterowany silni-
kiem) / 16 stopni 

hamowania (biegi) 
wybieranych na 
wyświetlaczu

System koła zamachowego 6 kg 6 kg 8 kg 6 kg 6 kg 8 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 8 kg

Współczynnik jakości nacisku na 
pedał KETTLER* 5,8 7,9 6,2 7,9 7,9 8,8 9,0 9,0 9,2 9,0 5,8

Innowacyjna konstrukcja siodełka • • • • • •

Maks. obciążenie wagowe 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg 150 kg 150 kg 150 kg 180 kg 150 kg 130 kg

Wymiary po rozłożeniu (dł./szer./
wys.) w cm 90 / 54 / 136 119 / 55 / 137 105 / 60 / 136 119 / 55 / 137 119 / 55 / 137 119 / 55 / 137 119 / 55 / 137 119 / 55 / 137 119 / 54 / 120 171 / 56 / 123 170 / 63 / 116

Kolor czarny /
antracyt czarny czarny /

antracyt czarny biały / 
srebrny

biały /
srebrny

biały /
srebrny

biały /
srebrny czarny biały / srebrny czarny

BIEŻNIE
RUN 11

 
07886-500

RUN 7
 

07883-600

RACE
 

07884-300

KETTLER 
TRACK 9 

07885-650

KETTLER 
TRACK 5 

07885-400

KETTLER 
TRACK 3 

07881-500
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Pomiar czasu • • • • • •

Dystans • • • • • •

Prędkość • • • • • •

Kąt nachylenia • • • • • •

Zużycie energii – • • • • •

Pomiar tętna: Czujniki tętna w 
uchwytach / pas na klatkę piersiową 

• / opcjo-
nalnie

• / opcjo-
nalnie

• / opcjo-
nalnie

• / opcjo-
nalnie

• / opcjo-
nalnie

• / opcjo-
nalnie

Kompatybilny z systemem PO-
LAR® odbiornik tętna, (5kHz) 

zintegro-
wany

zintegro-
wany

zintegro-
wany

zintegro-
wany

zintegro-
wany

zintegro-
wany

Pamięć użytkowników APP* APP* 4 / APP* 2

Programy sterowane tętnem APP* APP* 3 8 / APP* 4 2

Programy sterowane nachyle-
niem / prędkością APP* APP* 1 / 8 10 / APP* 6 3

Prędkość min. / maks. w skokach 
co 0,1 km / h

0,8-20  
km/h

0,8-20  
km/h

0,8-18  
km/h

0,8-20  
km/h

0,8-18  
km/h

1-16  
km/h

sterowana silnikiem regulacja  
stopnia nachylenia (w %) 0-15 0-15 0-12 0-12 0-12 0-12

Count-Up / Count-Down • • • • • •
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Złącze PC Bluetooth Bluetooth Bluetooth/ 
USB-B USB-B

Silnik elektryczny o mocy ciągłej (KM) 3 2,75 2 3 2,5 2

Wymiary taśmy  
dł. / szer. w cm (ok.) 152 / 51 142 / 51 130 / 45 150 / 51 145 / 51 132 / 48

Wymiary po rozłożeniu  
dł. / szer. / wys. w cm (ok.) 189/84/137 180/84/137 180/78/130 207/88/136 202/88/136 186/84/137

Wymiary po złożeniu w pionie  
dł. / szer. / wys. w cm (ok.) 103/84/168 103/84/158 101/78/157 106/88/190 106/88/185 94/84/171

Maks. obciążenie wagowe 135 kg 135 kg 120 kg 150 kg 140 kg 120 kg

System amortyzacji
8  

Suspension 
Rubber 
(25 mm) 

8  
Suspension 

Rubber 
(25 mm) 

Shock 
Absorber 

Magne-
tyczny

Shock 
Absorber

Shock 
Absorber

Kolor srebrny / 
czarny

srebrny / 
czarny

srebrny / 
czarny

srebrny / 
czarny

srebrny / 
czarny

srebrny / 
czarny

ROWERY SPINNINGOWE RACER S 
07988-756

RACER 9 
07988-725

RACER 3 
07639-600

RACER 1 
07639-700

SPEED 5 
07639-200
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Pomiar czasu, odcinek 
treningowy, prędkość, zużycie 
energ ii

• • • •

Pomiar tętna
w zestawie pas na 
klatkę piersiową 

Bluetooth

w zestawie 
pas na klatkę 

piersiową

w zestawie czujniki tęt-
na w uchwytach / wy-
posażenie dodatkowe 
klips na ucho i zestaw 

Cardio-Puls-Set

w zestawie czujniki tęt-
na w uchwytach / wy-
posażenie dodatkowe 
klips na ucho i zestaw 

Cardio-Puls-Set

Górna granica tętna

Możliwość dokładnego 
ustawienia strefy tętna 

BMP Wyświetlanie 
5 stref tętna dzięki 
funkcji sygnalizacji.

Wskaźnik 
procentowy oraz 
optyczny i aku-
styczny sygnał 
ostrzegawczy 

Wskaźnik 
procentowy oraz 
optyczny i aku-
styczny sygnał 
ostrzegawczy 

Średnie wartości 
na koniec treningu • •

Liczba programów treningowych

10 treningów profi-
lowych ustawionych 

fabrycznie. Innowacyjny 
konfigurator treningów 
oferuje możliwość do-
wolnego rozszerzenia

4 12

Trening w strefie docelowej  
(FAT / FIT / MANUELL) • • •

Programy treningowe sterowa-
ne tętnem • • 1

Ręczne sterowanie obciążeniem • • • •
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System hamowania /  
regulacja mocy

Indukcyjny / zależnie 
od liczby obrotów – 

niezależnie od liczby 
obrotów

Indukcyjny / 
zależnie od liczby 

obrotów (standard) 
– niezależnie od 
liczby obrotów

Magnetyczny /  
zależnie od liczby 

obrotów

Szczęki 
hamulcowe / 

zależnie od liczby 
obrotów

Szczęka 
hamulcowa z  z 
funkcją bezp. / 
bezstopniowo

System koła zamachowego 18 kg 18 kg 18 kg 18 kg 18 kg

Zakres obciążenia

25 - 1000 WATT 
(niezależnie  

od liczby obrotów  
do 600 WATT)

25 - 1000 WATT 
(niezależnie od 
liczby obrotów  
do 600 WATT

1-32  
(sterowanie 
silnikiem)

bezstopniowo

Regulacja siedziska  w poziomie • • • •

Wymiary po rozłożeniu 
Dł. / szer. / wys. (w cm) 131 / 53 / 126 131 / 53 / 126 102 / 53 / 113 102 / 53 / 113 105 / 60 / 110

Zasilanie elektryczne zasilanie sieciowe 
(230 V)

zasilanie sie-
ciowe (230 V) generator bateria

Maks. obciążenie wagowe 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg

Kolor antracyt czarny jasnoszary /
czarny

jasnoszary /
czarny czarny

* Z całego zakresu funkcji można skorzystać tylko pod warunkiem użycia smartfonu i aplikacji KETTLER-APP.   
** Wskaźnik jakości nacisku na pedał (KETTLER-TQI), ustalony na podstawie własnych metod testowych firmy KETTLER. 27



KETTLER POLSKA Sp. z o.o. 
Ul. Okopowa 56 A 
01-042 Warszawa 
Infolinia: 0801 430 450
www.kettler.pl
www.facebook.com/kettler.net

Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych, błędów oraz różnic kolorystycznych w druku.Więcej informacji o KETTLER znajdziesz tutaj: 

Aplikacja KETTMaps jest obsługiwana 
przez tablety i smartfony z systemem 
iOS od wersji 8.0

Apple, logo Apple i iPad w USA i innych 
krajach stanowią zastrzeżone marki 
handlowe firmy Apple Inc. App Store to 
znak usługowy firmy Apple Inc.

Aplikacja KETTMaps jest obsługiwana 
przez tablety i smartfony z systemem 
Android. 

Dodatkowa rozrywka na urządzeniu 
treningowym KETTLER.  
Dzięki aplikacji KETTMaps można łatwo 
podłączyć tablet lub smartfon za pośrednictwem 
Bluetooth albo za pomocą przedniej kamery 
urządzenia mobilnego (Head Tracking System), 
która przeliczy ruch na prędkość. Znajdź własne 
trasy w internecie i pojedź nimi!

Więcej informacji łatwo znajdziesz  
na www.kettmaps.com

Art.-Nr.: 07597-129PLPLO/16.2/09/2017


