
Futófelület tulajdonságai
(SZ) 43 cm x (H) 173 cm, 60

egyedi rekortán lemez
 

Sebesség
Akár 26 km/h

 
Lejtés 

Akár 22%
 

Teherbírás
Futás esetében: 180 kg

Gyaloglás esetében: 360 kg
 

Hajtásrendszer
114 precíziós golyóscsapágy 

Fogazott szalag vezérelt hajtásrendszer

Gép súlya
220 kg

Áramforrás
220-240V 50/60 Hz 16A (C)

A legkisebb helyigényű Woodway futópad:

MERCURY
A Mercury egy minimális helyigényű futópad, 
a 4Front összes előnyével felszerelve. Kisebb 
szélességével helytakarékosabb, miközben tel- 
jes kényelmet biztosít a felhasználónak. A tel-
jes biztonság mellett, a természetes mozgás 
élményét kínálja az ízületek túlterhelése nél-
kül.

- kényelmes felhasználói konzol 99 személyre 
szabható edzésprogrammal

- kommunikál a legtöbb fitnesz applikációval
- futófelület várható élettartama:
 250-320 000 kilométer
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Fig. 5 ELG dimensions 

 

 
Fig. 6 Mercury dimensions 

 



Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a WOODWAY már 1975 óta fejleszt innovatív termékeket, és proaktív módon szabadalmi jogokat 
biztosít új és jövőbeli fejlesztéseihez. A WOODWAY a léces szalag futófelület és az eredeti zéró árammal működő, íves futófelületű futó-
pad, a WOODWAY Curve feltalálója és fejlesztője.

MIÉRT A WOODWAY?
1975 óta a WOODWAY főként egyetlen termék gyártására és folyamatos továbbfejlesztésére koncentrált – 
ez pedig a profi futópad. A szabadalmaztatott léces szalagtechnológia számos tekintetben egyértelműen a 
hagyományos futópad technológiák felett áll, emellett kiemelkedő előnyöket is nyújt a használóknak.

FOGAZOTT SZÍJ HAJTÁSÚ RENDSZER
100% méréspontosság
Nyúlás- és csúszásmentes erőátvitel
0,0 km/h kezdősebesség 0,1 km/h sebességnöveléssel
A szíjat nem szükséges újra beállítani

GOLYÓSCSAPÁGYAS SZÁLLÍTÓRENDSZER
Kisebb súrlódás = Kisebb kopás
Alacsony energiafogyasztás (akár 40%-kal nagyobb megtakarítás)
Kisebb javítási- és karbantartási költség
Nincs ismétlődő költség

LÉCES SZALAG FUTÓFELÜLET
A legkényelmesebb futás élménye
Optimális rezgéscsillapítás
Akár 240.000 megtett km a lécsor cseréje nélkül
Minimális zajgenerálás

A WOODWAY futópadok, a rezgéselnyelő futófelületnek 
köszönhetően, különösen kímélik az ízületeket. Kizárólag a 
WOODWAY egyedülálló, vulkanizált gumiborítású T-lécek-
ből készült futófelülete nyeli el a rezgéseket a talajfogási pon-
tokon anélkül, hogy megváltoztatná a test biomechanikáját. A 
43-47-es A-típusú keménységet a kölni sporttudományi egye-
temmel együtt fejlesztettük, és határoztuk meg az optimális 
párnázottságot az ízületekre gyakorolt káros hatások kiküszö-
bölésére.

A WOODWAY sport- és fitnesz futópadokat a profi ver-
senysportoknál és a kereskedelmi fitnesz piacon egyaránt 
használják, és minden célcsoport igényeinek megfelel. A 
WOODWAY futópadokat rendkívül alacsony zajszint, hosszú 
élettartam és minimális felmerülő költségek jellemzik a termék 
teljes élethossza alatt.

Rehabilitációban, otthoni használatban és teljesítménysport-
ban egyaránt, a gyalogló- és futóedzések eltérő terhelési fázi-
sain keresztül, a WOODWAY a fejlődés minden szakaszában 
ideális sporteszköz. Bármely felhasználó számára maximális 
biztonságot és mérhető eredményeket nyújt.

Pure Sports Kft.
2096 Üröm, Levendula u. 6/B

Orbán Zsolt
Telefon: +36 30 994 9448
E-mail: orban.zsolt@puresports.hu
Weboldal: puresports.hu
Facebook: fb.com/puresports.hu
Instagram: @puresports.hu

 
 
 
 

  

További információért keresd a WOODWAY termékek kizárólagos 
forgalmazóját, a PURE SPORTS Kft.-t. A WOODWAY által kínált 
szolgáltatások nálunk magyar és angol nyelven elérhetők, a 
tervezéstől, a terem kialakításán és az üzleti stratégián át a terem 
beindításáig és tovább.

A termékeket és a lehetőséget ingyenes próbaedzéssel mutatjuk 
be látványtermünkben vagy valamelyik magyarországi referencia-
termünkben.


