
 
 
 
 
 

Yeni Jenerasyon Tenis Makinesi 
 
Staneg tenis topu atma makinesi ile yaptığınız antrenmanlar tenis 
seviyenizi geliştirir. Vuruşlarınızın stabil hale gelmesi, kardiyolojik olarak 
gelişmenizi ve kısa zamanda başarılı vuruşlar yapmanızı sağlar. 
 
Genel Özellikler 
 Telefondan programlanabilen yeni tip tenis makinesi 
 9 farklı program 
 10 farklı seçenek ile 30-100 km/s hız 
 5 farklı spin seçeneği 
 3 – 4 saat dahili batarya ömrü 
 150 top kapasitesi 
 18 kg ağırlık 
 Uzaktan kumanda ile antrenman başlat/durdur 
 2 yıl garanti 

 
Garanti ve Servis 
 2 yıl garanti 
 Tüm parçalarda yedek parça  
 Servis hizmeti(Anlaşmalı kargo ile cihazı ulaştırmanız gereklidir) 

 
Teknik Bilgiler 
 Bluetooth BLE bağlantısı ile telefondan programlama 
 Dikey ve yatay iç salınım 
 Sensörlü hız kontrol 
 Dikey ve yatay harekette manyetik sensor 
 Çekçek ve yük tekeri ile taşıma 
 Top sıkışmasını önleyen elektronik control 
 Küçük uzaktan kumanda  
 24 volt dahili akü 
 Harici şarj cihazı ile 220 V şarj 
 45*50*57 cm ölçüler 
 

 
 

 
 



GENEL BAKIŞ 
 
Kullanışlı Telefon Uygulaması  
(Iphone ve Android Telefonlar İçin) 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.staneg.starter 
https://apps.apple.com/tr/app/staneg/id1489285776?l=tr 
 
 

 9 antrenman modu 
 10 hız seviyesi 
 +2 spin, -2 slice seçeneği 
 2-10 saniye top sıklığı 
 30 seviyeli manuel yatay salınım  
 30 seviyeli manuel dikey salınım 
 Anlık batarya bilgisi takibi 
 5 favori ayar için hafıza 

 
9 Antrenman Modu 

 Sweep 
 Random 
 Drill 
 2-line Narrow 
 2-line Medium 
 2-line Wide 
 Depth 
 Lob 
 Manuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.staneg.starter
https://apps.apple.com/tr/app/staneg/id1489285776?l=tr


Uzaktan Kumanda 
Uzaktan kumanda ile antrenmanı başlatıp durdurabilirsiniz.  
Küçük tasarımı sayesinde oyun esnasında sizi rahatsız etmez.  

  
 
İç Salınım (Dikey &Yatay) 
Staneg top makineleri iç salnım mekanizmasına sahiptir. Bu sayede top 
atışları daha hızlı ve daha az tahmin edilebilir hale gelir. Staneg top 
makineleri, bu tasarımıyla daha yavaş ve dış salınım yapan geleneksel top 
makinelerinden ayrılır. 
  
Dahili Batarya 
24 volt dahili bataryaya sahiptir. Batarya, kullanıma bağlı olarak 3-4 saat 
antrenman imkanı sunar. 
 
Yüksek Kaliteli Alüminyum Fırlatma Tekeri 
Cnc ile yapılan fırlatma tekerleri yüksek kaliteli kauçuk kaplamaya sahiptir. 
Balans ayarı sayesinde yüksek hızlarda bile sessiz çalışır. 
 
Şarj Cihazı 
Kolay kullanımlı şarj ile makinenizi 6 saat içinde şarj edin. Şarj edildiğinde 
otomatik olarak kapanır. 
220V & F tipi soket 
 
Kolay Taşıma 
Çekçek ve geniş yük tekeri sayesinde makinenizi kolayca taşıyın. 

 

dr.yunustuglu@gmail.com 

info@staneg.com  

www.staneg.com 


