
Welke roeitrainer is het beste voor jouw praktijk? 

Een roeitrainer is binnen de fitnessapparatuur één van de beste manieren om je spieren te 
versterken, vet te verbranden of voor revalidatie doeleinden! Het is geschikt voor bijna alle 
mannen en vrouwen van alle leeftijden en door de verschillende weerstanden voor mensen van 
alle niveaus. 
 
Er zijn verschillende rem/weerstandsystemen op roeimachines in de markt. Je hebt roeimachines 
met een weerstand doormiddel van een elastiek, hydraulische weerstand, magnetische roeitrainers 
en roeimachines met water- of luchtweerstand. 
Voor het betere en natuurlijke roeigevoel hebben water-, lucht- en magnetische geremde 
roeitrainers de absolute voorkeur. Goedkopere roeimachines op basis van elastiek of hydraulische 
cilinders vallen voor professionele inzet geheel af. 

 
Waar moet je nu opletten bij een roeitrainer voor in de praktijk? 

• De rail van de roeimachine moet voldoende lengte hebben, zodat mensen tot 2 meter ook 
hun roeislag goed af kunnen maken. 

• De roeizitting moet hoog genoeg zijn, zodat het voor iedereen eenvoudig is om te gaan zitten 
op de zitting. 

• Het is van belang dat je zowel op een lage weerstand kan trainen als een hoge weerstand 
voor zware trainingen; 

• De roeier moet een goed en natuurlijk roeigevoel geven. Water- en luchtweerstand geven de 
meest aangename roeiresultaten. Daarnaast werkt de combinatie van lucht en magneet ook 
zeer efficiënt. 

• Het maximale gebruikersgewicht is van belang. Zorg dat dit minimaal 150 kg is, zodat veel 
mensen erop kunnen. Roeimachines met een dubbele rail 
zijn extra stevig en stabiel; 

• Zorg dat de roeitrainer de voetplaten zo dicht mogelijk bij 
elkaar heeft staan voor een juiste voetpositie. Een 
verstelbare voetplaat geeft je de mogelijkheid je voeten 
hoog of laag te positioneren voor eigen comfort. 

• Kijk naar de garanties. Zorg dat de roeimachine goede 
garanties heeft, ook voor professioneel gebruik. 

• Mocht je niet heel veel ruimte in de praktijk hebben, dan is 
het van belang dat de roeitrainer makkelijk verplaatsbaar 



en op te bergen is. Ga dan voor een roeimachine die beschikt over transportwielen en op te 
klappen is of rechtop kan staan. 

• Je hebt het waarschijnlijk al druk met jouw cliënten, behandelingen voorbereiden en 
administratie. Zorg dat de roeitrainer onderhoudsarm is. 

 
Tunturi waterroeiers R80W en R85W  
De Tunturi waterroeiers hebben een mooie compacte bouw en een waterweerstandsysteem. De 
waterweerstand zorgt voor een natuurlijk en goed roeigevoel. Door het water wordt de weerstand 
automatisch geregeld. Langzaam roeien betekent licht roeien en snel roeien betekent zwaar roeien.  
 
De monitor van beide roeimachines geeft de belangrijkste functies aan, 
zoals tijd, tijd/500m, afstand, hartslag, slagen per minuut en het totaal 
aantal slagen. Deze parameters kan je gebruiken om een maximum aan 
te geven waar je naar toe wilt werken. Denk bijvoorbeeld aan het 
instellen van een afstand van 3 km. 
 
 

 
 
Daarnaast beschikken beide roeitrainers over een lange roeirail, 
hoge zitting voor makkelijke opstap, verstelbare voetsteunen en 
transportwielen voor eenvoudige verplaatsing. Ze zijn op te 
bergen door ze rechtop te zetten.  
De R85W heeft als extra dat deze een dubbele rail heeft voor 
extra stevigheid en stabiliteit. 
 
 
 

 
Beide roeiertrainers beschikken over goede garanties, ook voor professioneel gebruik. 
 

 
Tunturi Platinum Pro Air Rower 
De Tunturi Platinum Pro Air Rower is een zeer professionele 
ergometer roeier met een groot weerstandsbereik. Door de 
ergometer kan met deze roeimachine ook op wattage getraind 
worden.  
De Air Rower heeft luchtweerstand gecombineerd met een 
magnetisch remsysteem. De weerstand is doormiddel van een 
stelknop te verstellen.  
 
Op de grote uitgebreide monitor zijn veel waarden af te lezen, zoals het vermogen in watt, 
roeislagen, roeislagen per minuut, tijd/500m, etc. Daarnaast beschikt de roeimachine ook over race 
en training programma’s.  
 
De Air Rower heeft een lange zeer sterke rail, belastbaar tot maar liefst 165 kg. Als je klaar bent met 
roeien, kan de Air Rower opgeklapt worden en weggereden worden. Ook op deze roeitrainer zitten 
verstelbare voetsteunen, waarmee je naar eigen comfort jouw voeten kan plaatsen.  

 
 

https://www.tunturi.com/nl/search/Tunturi+R8/
http://www.tunturi.com/
https://www.tunturi.com/nl/platinum-pro-air-rower.html


Wat zijn de verschillen?  
De waterroeiers geven een comfortabel en natuurlijk roeigevoel, wat het meest dichtbij roeien in het 
water komt door de waterweerstand. Daarnaast zijn de waterroeiers compacter en eenvoudiger op 
te bergen, omdat deze rechtop kunnen staan.  
De Platinum Pro Air Rower is veel meer geschikt voor de zeer zware trainingen. Door zijn stevige 
bouw kan deze veel meer aan tijdens professioneel gebruik. 
 
Wil je meer weten of wil je informeren naar de bestelmogelijkheden? Neem dan contact op met onze 
Sales Benelux afdeling: sales.benelux@tunturi.com of 036 546 0050. 

 
Meer weten over de voordelen die je hebt als Fysio4deel lid? Ga dan naar de Tunturi brandpage op 
Fysio4deel.nl 
 
 

mailto:sales.benelux@tunturi.com
https://www.fysio4deel.nl/leveranciers-k-t-m-z/tunturi

