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VIA 
Anti-Gravity Koşu 

Bandı™  

AlterG® Via Anti-Gravity Koşu Bandı rehabilitasyon ve antrenmanlarda bugüne 

kadar bildiklerinizi değiştirir.  Benzersiz hassasiyet ve kontrol ile Via, devrim 

niteliğindeki Diferansiyel Hava Basıncı (DHB) teknolojisini, sezgisel bir dokunmatik 

ekran ara yüzünü, gerçek zamanlı yürüyüş analizini ve gerçek zamanlı video 

görüntülenmesi gibi özelliklerin hepsini; düşmeyi  

engelleyen vücut ağırlık destekli yürüme, koşma ve kapalı kinetik zincir egzersizinde ağrısız bir deneyim için en üst 

noktayı sağlamak amacıyla bir araya getiriyor.  Artık çeşitli ortopedi ve nöroloji hastalarına, harekat kısıtı olmayan 

yaşlılara ve sporcuların daha hareketli olmalarına, daha akıllıca iyileşmelerine ve performans hedeflerine daha erken 

ulaşmalarına yardımcı olabilirsiniz.  

 

 

  YENİ TASARIM   
 

 

 
Erişebilir Tasarımıyla 

Snap-up - Yeni pencere 

tasarımı, sağlam, işlevsel 

bir tasarımda kritik olan 

görsel erişilebilirliği 

sağlarken, mıknatıslı 

hava odasının kapağı 

giriş kolaylığı için düz 

bir şekilde durur.  

 

Geliştirilmiş Veriler  
AlterG Stride Smart, 

kullanıcı gelişimlerini gerçek 

veri birimleri ile ölçerek, 

yürüyüş  
ve seans verileri hakkında 

önemli bilgiler sağlar.  

 

 

 

Kolay kurulum   

Hafif ve kolay 

ayarlanabilir yükseklik 

ayarına sahip arkası açık 

kokpit tasarımı içten 

dikişli ayar noktalarını 

yükseltir ve kolay 

kilitlenebilir mekanizma 

girişlerinizi ve  

kurulumu kolaylaştırır.  

 

 

 

Kolay Giriş, Kolay Çıkış  
Yeni alçak basamak 

yüksekliği kullanıcılar 

için varolan en kolay 

giriş ve  

çıkışı sağlar.  
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Fonsiyonel Güvenlik 

AlterG'nin patentli DHB 

teknolojisi engelsiz 

yürüyüş mekanikleriyle 

dengenizi korurken, yer 

çekimi kuvvetlerini 

azaltarak düşme 

engelleyici bir kullanım 

sunar.  

Anti-Gravity Koşu Bandı 

 



NEXT-GENERATION ALTERG. 

NEXT-GENERATION YOU. DEFY GRAVITY. DEFY LIMITS. 

Vücut Ağırlığı Ayarı %1lik paylarla %100den %20ye kadar düşer.

Ekran 15” 15” 21” 

Koşu Bandı Düz 
Kayış 

Düz

Kayış
Plakalı kayış 

Hız 0 m/s - 12 m/s -3 m/s - 12 m/s -10 m/s - 18 m/s

Başlangıç hızı 0.1 m/s 0.1 m/s 0.1 m/s 

Opsiyonel 

(0 m/s -15 m/s, 

0.5 m/s başlangıç hızı, 

Opsiyonel 

(-5 m/s - 15 m/s, - 

0.5 m/s başlangıç hızı,

X Paketi (Yüksek Hızlı) Fit X Grafikleri) Via X Grafikleri) 

Geri Hareket (-3 m/s) - Dahil Dahil 

Eğim (0 % - 15%) - Dahil Dahil 

Gerçek zamanlı vidyo 
performans görüntülenmesi* 

- Dahil Dahil 

Stride Smart Özelliği - Dahil Dahil 

AlterG Asistan Özelliği - Dahil Dahil 

Kullanıcı Ağırlığı 85 lbs - 400 lbs 85 lbs - 400 lbs 85 lbs - 400 lbs 

Yükseltme(ler) için servisimize başvurmanız gerekmektedir. 

FIT PRO 

ÖZELLİKLERİ VIA 




