
SWIMFINITY™ 
ZWEMFITNESS-SYSTEEM

Swimfinity™ Zwemfitness is het gloednieuwe, 
innovatieve systeem van Bestway®, dat ontworpen 
is voor ingegraven en bovengrondse zwembaden.
Op dezelfde manier als een loopband, gebruikt de 
Swimfinity™ een ingebouwde axiale stromings-
motor om een zwemervaring met weerstand te 
creëren, terwijl de zwemmer op dezelfde plaats 
blijft. Het systeem kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd in ingegraven en bovengrondse zwembaden.

De stroom van het Swimfinity™ systeem kan 
worden ingesteld met de handige afstandsbedie-
ning waarmee je kunt kiezen uit 8 snelheden (van 39 
meter/min – tot 78 meter/min) en kunt trainen met 
2 verschillende zwemprogramma’s: vrij zwemmen 
& ingeprogrammeerde modus. Dit systeem 
antwoordt op verschillende behoeften van de inten-
siteit van de training, voor zowel recreatieve als 
ervaren zwemmers; de snelheid en de sterkte van 
de waterstroom kunnen worden afgesteld op basis 
van het niveau van de zwemmer. Afhankelijk van de 
instellingen kan je zwemmen om te ontspannen of 
om fit te blijven of, zoals in het geval van sportlief-
hebbers, om de prestaties te verbeteren.

Het digitale paneel is zeer intuïtief en gemakkelijk te 
gebruiken, met geïntegreerde verlichting waardoor het 
zelfs ‘s nachts kan worden gebruikt. Het heeft een aan/
uit-knop en een veiligheidsstopknop. Bovendien geeft 
het afstand, tijd en de verbrande calorieën aan, zodat 
u de prestaties onmiddellijk kunt controleren.



CALORIEËN

AFSTAND

TIJD
START/STOP

VEILIGHEIDSSTOP

DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL MET GEÏNTEGREERDE LEDVERLICHTING VOOR 
EEN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EN VEILIGE ERVARING

AFSTANDSBEDIENING MET 8 
VERSCHILLENDE SNELHEDEN

INTENSITEITSNIVEAU 1 2 3 4 5 6 7 8

STROOMSNELHEID 39,0 M 44.4 M 49.8 M 55.2 M 60.6 M 66.0 M 71.4 M 78,0 M

Technische vereisten:
• Benodigde zwembadgrootte: Diepte ≥ 1,00 m, Lengte ≥ 4,57 m, Breedte ≥ 2,44 m
• Uitgangsspanning: ±12 V DC 35 A
• Ingangsvermogen: 1000 W

WAAROM MOET JE HET SWIMFINITY™ ZWEMFITNESS-SYSTEEM KOPEN?
• Om je prestaties te verbeteren met 8 beschikbare intensiteitsniveaus, stroomsnelheden tussen 39 m/

min - 78 m/min
• Digitaal led-display geeft afstand, tijd en verbrande calorieën aan
• De diepte en de hoek van de waterstroom zijn verstelbaar
• Ingebouwde ledlamp voor verlichting ‘s nachts
• Eenvoudig te installeren en te bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening
• Geschikt voor ingegraven en bovengrondse zwembaden

HYDRO-PRO™ SWIMULATOR WEERSTANDSTRAINER 
Nog een accessoire om te gebruiken voor zwemoefeningen in een zwembad, is de Hydro-Pro™ Swimu-
lator weerstandstrainer. Deze heeft een stevige elastische band (4 m lang) en een verstelbare band en kan 
worden gebruikt in alle bovengrondse zwembaden met constructie. Het accessoire wordt gebruikt voor 
geremd zwemmen (tegen een weerstand) en geeft een geleidelijke toename van de weerstand naarmate je 
het einde van het zwembad probeert te bereiken.
• Afmetingen taille: 65 cm tot 110 cm
• Verstelbare, gewatteerde riem met bevestiging
• Elastische band van 4 m lang
• Weerstandssterkte: 90 lbf/m


