
Uniek van Tunturi! 
       

Met meer dan 90 jaar aan ervaring is Tunturi een ware koploper en innovator op het gebied van fitness. 

Van de uitvinding van cardiotraining tot de nieuwste trainingsprogramma’s: Tunturi streeft altijd naar 

verbetering van trainingsresultaten, van veiligheid en bovenal: plezier! Sinds de jaren 1970 heeft 

Tunturi  vele unieke en gepatenteerde functies ontwikkeld, zoals:  

 

T-Coach 

Met T-Coach kunt u op vele verschillende manieren uw sessies bijhouden en analyseren met behulp van 

een virtuele coach. T-Coach biedt persoonlijk trainingsadvies, zodat u nog efficiënter kunt trainen. 

 

T-Road 

 
Ervaar het gevoel van een buitentraining terwijl u binnenshuis traint! Alle topmodellen van Tunturi zijn 

voorzien van deze gepatenteerde uitvinding. U ziet, ervaart en beleeft de training via filmbeelden, onder 

andere van het Toscaanse landschap, die worden afgespeeld op het gebruikvriendelijke scherm. De film 

reageert op uw inspanningen: hoe hoger het tempo, hoe sneller de film op het scherm wordt afgespeeld. 

 

T-Ride 

 
T-Ride™ vormt de basis van gesimuleerde buitentraining. Met T-Ride™ krijgt binnentraining een geheel 

nieuwe dimensie. 

Fiets door verschillende landschappen die grafisch worden weergegeven. De routes dagen u uit om 

optimaal te presteren. Neem die uitdaging aan: klim naar de top en fiets vervolgens op volle snelheid 

weer naar de voet van de berg. Het effect van het gebruik van de verschillende versnellingen is een 

ongekende ervaring. Dit unieke T-Ride™-concept is ontwikkeld en gepatenteerd door Tunturi. 

 

MP3 functie 

Tijdens het trainen kunt u ook uw favoriete muziek afspelen. Er wordt standaard een USB-stick 

meegeleverd waarmee u eenvoudig en comfortabel naar muziek kunt luisteren. Plaats de USB-stick in de 

console en de ingebouwde luidsprekers doen de rest. 



 

Fitness test 

Uw eigen, persoonlijke coach! De coach begeleidt u tijdens de training. Afwisseling, motivatie en effect 

zijn hierbij de kernwoorden. Natuurlijk is cooling-down van groot belang. Met dit programma gebruikt u 

de crosstrainer zo effectief mogelijk en worden alle spiergroepen optimaal getraind. Op het scherm 

worden verschillende trainingsopties weergegeven. 

 

Hartslag controle sensors 

De hartslag wordt gemeten via sensoren in de handgrepen wanneer dit symbool wordt getoond. Op deze 

manier kan uw hartslag heel eenvoudig worden gemeten. De contactsensoren zijn ingebouwd in de 

handgrepen. 

 

Draadloze hartslagmeting 

U heeft volledige vrijheid tijdens het trainen. De borstriem stuurt de hartslaggegevens naar de monitor. 

Dit is ideaal en van belang als de hartslag nauwkeurig en continu moet worden gemeten. De meest 

betrouwbare hartslagmeting. 

 

T-Pulse hartslagtrainingsprogramma 

T-Pulse™ vormt het meest betrouwbare, intelligente en complete hartslagtrainingsprogramma. Het 

betreft een uniek Tunturi-concept dat training op basis van hartslagcontrole verder perfectioneert. Door 

de intensiteit aan te passen, zorgt Tunturi ervoor dat u binnen de hartslaginstelling blijft die u zelf 

opgeeft. Het instellen van de intensiteit en het aanpassen ervan is heel eenvoudig. U kunt veilig en 

effectief aan uw gezondheid werken! 

 

T-Scale aangepaste training opties 

Tunturi biedt een brede reeks voorgeprogrammeerde trainingsopties. Elk programma kan aan uw wensen 

en behoeften worden aangepast met T-Scale™ en één enkele druk op een knop. Training kan de ene dag 

net iets te veel vergen en de volgende dag weer te kort zijn. U kunt dan ook zelf het gewenste programma 

selecteren. Met T-Scale™ hebt u praktisch onbeperkte trainingsmogelijkheden ter beschikking. U kunt het 

programma tijdens het trainen eenvoudig aanpassen zonder de training te verstoren. De tijdsduur en/of 

de afstand kunnen ook variëren. 

 

T-Gen ergometer 

Tunturi-trainingsapparaten met een ergometer berekenen het individuele energieverbruik zeer 

nauwkeurig, gemeten in kcal en kracht in watt, terwijl vele andere trainers slechts een indicatie geven. U 

krijgt een nauwkeurige berekening van de inspanning en de voortgang die de behaalde resultaten toont. 

Deze functies zijn van essentieel belang wanneer het doel van het trainen gewichtsverlies en/of 

verbetering van de fysieke conditie is. Een nauwkeurige weergave van het calorieverbruik na een 

trainingssessie vormt een goede motivatie om regelmatig te trainen. Wij zijn het enige bedrijf dat elke 

ergometer kalibreert. 

 

Bron: Tunturi  

 

PS Alle unieke en gepatenteerde functies zijn niet van toepassing op alle fitnessapparaten! 


