Tredemøller Generelt
Hos oss får du tredemøller med motor i de fleste kategorier til utrolig gunstige priser.
Vi leverer rimelige tredemøller fra den enkleste modellen som er egnet for gange/lett jogg til kraftige
tredemøller med hastighet på 22km/t. og bakke-stigning på 20%
De fleste av våre tredemøller kommer med automatisk stigning/bakke noe som gjør treningen mer
effektiv enten du går eller jogger.
Noen har også pulsbelte med mottaker i datapanel slik at du får en meget nøyaktig pulsmåling, alle
modellene har håndpuls måler.
Alle våre tredemøller har også forhåndsprogrammer med innlagte treningsprogram/løypeprofiler.
De kan selvfølgelig også brukes med manuell styring av hastighet.
Alle modellene viser puls, hastighet, tid, program, kaloritelling og stigning der dette er et alternativ.
Alle modellene har også meget god demping av løpebane.
De aller fleste tredemøllene har også space saver funksjon der løpebanen kan løftes opp for å spare
plass ved lagring.
Tredemøllene kan også flyttes enkelt på hjul.
(Se produktsider for full bruks informasjon på de forskjellige modellene.)
Vi registrerer i markedet at tredemøller med motor er noe kundene er meget tilfreds med.
Det kommer mange tilbakemeldinger fra kunder om at de endelig har funnet et trimapparat som blir
brukt flittig.
Forståelig, da de fleste av oss er vant til å bruke beina til gange i dagliglivet.
Du kan begynne ditt nye liv med trim ved å gå på tredemøllen med litt stigning på løpebanen, for så å
øke intensiteten etterhvert som formen blir bedre.
Litt rask gange med litt stigning på løpebanen er en nesten en like effektiv trim som jogging.
Tredemøller egner seg meget bra for både proff og nybegynner.
De er meget godt egnet til både kondisjonstrening, forbrenningstrening, intervalltrening mm.
Våre tredemøller kjøpes inn i store kvantum direkte fra fabrikk uten fordyrende mellomledd.
Dette blir igjen til kundens fordel ved at du får kvalitetsprodukter til meget gunstige priser.
Noen av treningsfordelene med en tredemølle


Meget god kondisjonstrening.



Meget god forbrenningstrening.



Meget god oppvarmings trening.



Meget godt egnet for progresjons trening.



Meget godt egnet for intervall trening.



Mulighet for effektiv bakke trening.



Tren i tørre og varme omgivelser hele året.



Tren når du vil.



Ingen reisetid til treningsstudio.



Du slipper å være redd for å bli påkjørt i høstmørket.



Du slipper å være redd for å skade deg på glatten mm.
Godkjenninger
CE Godkjent og Iso godkjent fabrikk.

Vedlikehold av tredemøller
Tredemøller krever lite vedlikehold.
Olje under løpebånd med silikon-olje (se brukerveiledning)
Det kan være en fordel å åpne motordeksel (noen få skruer) å støvsuge forsiktig nede i motorrom et
par ganger i året.
Dette er et enkelt vedlikehold som kun krever et par minutters arbeid.
Se også brukerveiledning for mer vedlikeholds tips.
Fottøy
Selv om en tredemølle har god demping og gir mindre slitasje enn gange og løping på asfalt ønsker vi
å anbefale godt skotøy ved bruk. Dette vil gi deg en økt komfort og samtidig gi mindre slitasje på
sener og ledd.

