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Nieuw!  Vinex Speed Chute 
“Premium”

Verhoogt de luchtweerstand bij maximaal 
15 kg. Om snelheid, kracht, kracht en ex-
plosiviteit te verhogen. Incl. gewatteerde 
en verstelbare heupgordel van mesh. Po-
lyester stoffen kap, ø scherm ca. 138 cm, 
ca. 280 g. 
99 291 3302   Stuk 25,58 30,95

Vinex Sprintparachute
De sprintparachute genereert luchtweer-
stand volgens de loopsnelheid en verbe-
tert daardoor snelheid, uithoudingsver-
mogen, kracht en beweeglijkheid. Incl. 
riem voor het bevestigen aan heup of 
schouder. Weerstand ca. 10-12 kg, afhan-
kelijk van loopsnelheid.ø scherm ca. 120 
cm, incl. draagtas. Zwart. 
99 310 8231   Stuk 17,31 20,95

 4 Geschikt voor binnen 
en buiten

Sprint-trainer

Sport-Radartoestel 
“V-Maxx”

Het professionele meetapparaat voor bij-
na alles wat zich beweegt! Met de 
“Speed Controll V Maxx” een kinderspel: 
mikken op, meten, aflezen!
•    Mist geen enkele snelheid van naderen-

de objecten
•    Meting van snelheden bij handbal, 

voetbal en tennis, alsook bij autos, fiet-
sen, enz...

•    Duidelijk, groot display

•    Levering in een handige draagbox
Technische data:
•    BxHxD: ca. 23,5x12x14 cm, ca. 450 g
•    Meetbereik: 5-199 km/u
•    Bereik: 80 graden horizontaal en 30 

graden verticaal, tot ca. 5 m afstand
•    Meetnauwkeurigheid: +/- 1,5 km/u
•    Mobiel gebruik met 4 LR14 batterijen 

(niet inbegrepen in de levering)
•    Zonder statief 
Zonder netadapter 
99 146 2089 Stuk 135,54 164,—
Met netadapter 
99 306 6603 Stuk 152,89 185,—
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 4 Riem voor heupen 
of schouders

 4 Om snelheden te meten 
bij vele sporten

 4 Incl. handige draagbox
 4 Bereik tot ca. 5 m 
afstand

Houder voor het vast-
houden van de halter-

schijven

Nieuw!  Power Shot Gewichts-
slee met schoudergordel

Gewichtsslee voor snelle kracht- en sprint-
training. Geïntegreerde handgrepen voor 
eenvoudig transport. Incl. schouderriem 
met snelle opening. Gepoedercoate stalen 
slee. LxBxH: 95x52x5 cm. Kan worden uit-
gerust met halterschijven. Gatendiameter 
voor gewichten: 4,8 cm. Belastbaar tot 
120 kg. 15 kg. Rood. Levering zonder 
halterschijven. 
99 286 1904   Stuk 110,74 134,—

3 
Nieuw!

Schouderriem met 
snelle opening

250
Meteen meebestellen:
Halterschijven pagina

Nieuw!

Nieuw!  Cougar Gewichtszak
Het ideale trainingsapparaat om het li-
chaam te versterken om snelheid en snel-
heid te verbeteren. Kan worden gebruikt 
op gazons en sportvloeren. De met klit-
tenband bevestigde riemen houden de ge-
wichtstassen stevig op hun plaats. De ver-

stelbare heupgordel past zich goed aan 
het lichaam aan. De 3 opvulbare gewicht-
zakken kunnen individueel met zand te 
worden gevuld. 
Totaal slee gewicht: tot 30 kg, rood-zwart. 
LxBxH: ca. 55x33x13 cm. 
99 295 0802   Stuk 51,20 61,95
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 4 Kan afzonderlijk worden gebruikt 
met opvulbare zandzakken

 4 Gewichten kunnen ook worden gebruikt voor 
krachtoefeningen

Nieuw!

 4 Grotere parachute 
voor meer 
weerstand

Nieuw!  A·Champs ROXs 
Interactive Training System

Voor cognitieve training met plezier. Inter-
actief trainingsapparaat om de respons, 
algemene snelheid en fitness te verbete-
ren. De individueel verlichte sensoren 
worden door aanraking gedeactiveerd. 
Met de app kunt u uw eigen workout ma-

5 

 4 Traint reactie, coördinatie 
en behendigheid

Nieuw!

 4 Individueel verlichte 
sensoren

ken en toegang krijgen tot 8 verschillende 
trainingsmodi of meer dan 100 oefeningen 
en trainingsspellen. Inhoud: 6 bewegings- 
en aanraaksensoren in een praktische 
draagtas met geïntegreerde oplaadfunc-
tie. Controle van licht- en geluidssignalen 
via iOS- en Android-app. 
99 287 7105   Set 718,18 869,—

 4 Zeer veelzijdig


