
 
RowErg met standaard poten 

De Concept2 RowErg™ is de norm voor indoor roeimachines. Gebouwd door roeiers, voor roeiers, wordt 

de RowErg gebruikt door mensen over de hele wereld van alle leeftijden en capaciteiten, die een full-body 

workout met weinig impact willen. 

Als ingenieurs hechten we waarde aan een strak, efficient ontwerp. De RowErg is ontworpen om soepel te 

werken, gemakkelijk te onderhouden en een leven lang mee te gaan. Dit is dezelfde machine die wordt 

gebruikt door atleten op olympisch en elite-niveau om voor hun sport te trainen - de machine is bestand 

tegen dagelijks zeer zwaar gebruik. Tegelijkertijd ondersteunt het de trainingsdoelen van iedereen, of u 

nu net begint aan uw fitnessreis en iets nieuws wilt beginnen, of een oude atleet bent. 

De standaardpoten zorgen voor een zithoogte van 36 cm. 

Specificaties 

Totale Lengte 
244 cm 

Breedte 
61 cm 

Zithoogte 
36 cm 

Lengte Monorail 
137 cm 

Geschikt tot 96,5 cm binnen beenlengte. 

Extra lange monorail te verkrijgen tegen extra kosten. Neem contact op voor meer informatie. 

Chain or Cord Vernikkelde ketting 

Chain/Cord Housing Deels omsloten 

Monitor 
PM5 

Power Requirement Gebruikt twee D-cel batterijen. Tijdens de training ontvangt de monitor energie van het draaiende vliegwiel om 
de levensduur van de batterijen te verlengen. 

Maximaal Gewicht Roeier 
227 kg getest door Concept2.* 

*135 kg getest door European Stationary Fitness Equipment Testing Standard EN 20957-7. 

Constructie 
Aluminium voorpoten, stalen achterpoten 

Monitor Arm Plastic antiblokkeersysteem Draaibaar voor opslag en om de hoogte van de monitor in te stellen. De hoek van de 
monitor kan ook worden aangepast. 

Afwerking 
Poedercoating 

Kleuren 
Lichtgrijs of zwart 

Opslag 
Kan in twee delen worden opgesplitst voor makkelijke opslag 

Benodigde ruimte 
In elkaar gezet: 244 cm x 61 cm 

Voor gebruik: 274 cm x 122 cm 

Voor opslag: 63.5 cm x 83.8 cm x 137.2 cm 

Gewicht van de machine 
26 kg 

 


