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LINHA PREMIUM (PROFISSIONAL)
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ESTEIRA 860 E 860TS
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ESTEIRA 820EX E 820EXi
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ESTEIRA 800 E 800EXi
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ESTEIRA 568BX 3.0, 568 BX E 568BXi
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ELÍPTICO 212 GX E 212 SX
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POWER CROSS 280GX E 280SX
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CIRCLE FIT 251GX E 251SX
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SPINNING BIKE 343

29
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INDOOR BIKE 367GX E 367SX
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ELÍPTICO 219
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ELÍPTICO 220
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SPINNING BIKE 315
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INDOOR BIKE 309
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INDOOR BIKE 310
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ESTAÇÃO 4 05
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MULTIESTAÇÃO 415
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LINHA HOME (RESIDENCIAL)
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ESTEIRA 544

Pioneiros no segmento, desde
1993, evoluímos constantemente
as nossas linhas de equipamentos
e inovamos a indústria ﬁtness.
Investimos amplamente em
pesquisas tecnológicas e
utilizamos as mais avançadas
técnicas de automação nos
processos de desenvolvimento
e produção de nossos produtos.
Nossa produção passa por
impressoras 3D de prototipagem,
centros de usinagem CNC,
corte e torneamento CNC’s de
tubos com alta precisão, corte
de aço com tecnologia CNC de
plasma e células robotizadas

de soldagem. Toda esta
tecnologia, aliada à nossa equipe
proﬁssional qualiﬁcada, resulta
em equipamentos atuais, de alta
performance, que eleva o nível
das academias e permite aos
atletas proﬁssionais e amadores
obterem melhor desempenho
em suas atividades físicas.
Disponibilizamos atendimento
personalizado, produtos à prontaentrega e Serviço de Assistência
Técnica ágil e eﬁciente,
superando expectativas e
atendendo às maiores exigências
do mercado ﬁtness nacional
e internacional.

EMPRESA
BRASILEIRA DE
EQUIPAMENTOS
PARA EXERCÍCIO

Parque
industrial
Embreex em
área própria de
56.000 m2, em
Brusque, SC.
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PRESTAMOS ASSISTÊNCIA DE
PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO
ESPECIALIZ ADA AOS NOSSOS
PRODUTOS, EM TODO O
TERRITÓRIO NACIONAL.
DISPONIBILIZ AMOS
ATENDIMENTO
PERSONALI Z ADO, ÁGIL
E EFICIENTE A TODOS OS
NOSSOS EQUIPAMENTOS,
MESMO AOS QUE ESTÃO
FORA DE NOSSA LINHA ATUAL.
CONSIDERADA PELOS
CLIENTES COMO A MELHOR
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO
RAMO, OFERECEMOS A
SEGURANÇA NECESSÁRIA
PARA O MÁ XIMO
DESEMPENHO DE NOSSOS
EQUIPAMENTOS.

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

SERVIÇOS
FINANCEIROS
TOD OS OS EQUIPAMENTOS EMBREEX
PODEM SER ADQUIRIDOS ATRAVÉS
DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
PELAS MAIORES INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS DO MERCADO,
EM CONDIÇÕES ACESSÍVEIS,
COM TAXAS REDUZIDAS E PRAZOS
DE PAGAMENTO MAIS LONGOS.
OS EQUIPAMENTOS DA LINHA PREMIUM
ESTÃO CREDENCIADOS NO BANCO
BNDES E PODEM SER ADQUIRIDOS
PELO FINAME. TODAS AS EMPRESAS
Q UE P OS SU E M L IG A Ç ÕE S C OM
SEGMENTO FITNESS PODEM
SOLICITAR O FINANCIAMENTO.
OS EQUIPAMENTOS DA LINHA
PREMIUM, CLUB E HOME ESTÃO
CREDENCIADOS NO OMNI BANCO
E O LEASING PODE SER SOLICITADO
POR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS.
CONSULTE, NOS SITES ABAIXO,
AS CONDIÇÕES PARA ADQUIRIR
ESTES BENEFÍCIOS:

W W W . BNDES.GOV .BR
WWW.OMNI.COM.BR

P R E M I U M
LI N H A

EQUIPAMENTOS
PROFISSIONAIS
CONTEMPORÂNEOS DE
ALTA PERFORMANCE
E DURABILIDADE .
PRODUZIDOS COM
T ECNOLOGIA DE PONTA
PARA PROPORCIONAR O
MÁ XIMO DESEMPENHO
EM ACADEMIAS.

PREMIUM
LINHA PROFISSIONAL
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

ESTEIRA 860 E 860TS

PAINEL 860: programável e multifuncional, com 6 displays em LED.

- 4 sapatas ajustáveis ao piso para perfeito nivelamento do equipamento.

Funções de velocidade, cronômetro, distância, inclinação, queima calórica

SISTEMA DE AMORTECIMENTO: exclusivo Soft Deck® Shock Absorber System.

e monitoramento cardíaco.

SISTEMA DE INCLINAÇÃO: eletrônica de 0% a 20%.

PAINEL 860TS: programável e multifuncional, com tecnologia wireless Bluetooth.

SISTEMA DE SEGURANÇA: botão de emergência de fácil acesso, estrategicamente

Display Touch Screen colorido de 15 polegadas para exibição de ﬁlmes e

posicionado no apoio de mãos frontal, próximo ao usuário.

monitoramento eletrônico do treinamento. Funções de velocidade, cronômetro,

LUBRIFICAÇÃO: anual – Lubrex Pró® ou periódica (por tubo condutor).

distância, inclinação, queima calórica

MONITORAMENTO CARDÍACO: telemetria (receptor de cinta toráxica) e sensores

e monitoramento cardíaco.

grip pulse estrategicamente posicionados no apoio frontal.

PROGRAMAS DE TREINAMENTO: 26 programas - manual, pré-deﬁnidos, programa

ESTRUTURA: extra-robusta, em aço carbono revestido 100% por alumínio

de queima calórica, programas de frequência cardíaca e customizáveis, com

anodizado, carenagens e amplo console em ABS de alta resistência.

indicadores sonoros em todos os estágios do treinamento.
ATALHOS DE COMANDOS: 12 atalhos de velocidade e inclinação.

LI N H A

P R E M I U M

COMODIDADES:
- painel equipado com MP3 player, caixas de som de alta potência e entrada
para fones de ouvido, que permite aos usuários assistirem ﬁlmes ou ouvirem suas
playlists favoritas durante o treinamento;
- ventilador de alta potência direcionável;
- pega-mão anatômico com acabamento macio, que proporciona maior conforto;
- 2 porta-garrafas e 2 amplos suportes para acessórios;
- apoio de mãos frontal extra equipado com sensores de monitoramento cardíaco
e botão de emergência que proporciona maior conforto e segurança,
principalmente aos usuários iniciantes e atletas especiais;

- Painel com MP3 player, caixas de
som de alta potência e entrada para
fones de ouvido.
- O maior display da categoria! Touch
Screen colorido de 15 polegadas
para reprodução de ﬁlmes e gráﬁcos
eletrônicos para monitoramento do
treinamento.

Perﬁl de alumínio anodizado com
detalhes cromados. Soﬁsticação.

Motor

AC 4.6 HP peak power

Velocidade

1,0 a 22 km/h

Área de utilização

157 x 57 cm (C x L)

Alinhamento de lona

Rolos autocentrantes

Capacidade de uso

200 kg

Dimensões

220 x 91,5 x 162,5 cm (C x L x A)

Peso do equipamento

170 kg

Tensão

220V

Transporte

Rodas dianteiras e alça anatômica em aço
carbono para fácil locomoção

- Inclinação eletrônica até 20%.
A maior inclinação da categoria!
- Soft Deck® Shock Absorber System:
exclusivo sistema de amortecimento
que proporciona maior conforto
durante o treinamento e promove
grande redução de impacto nas
articulações dos usuários.

- Amplos estribos antiderrapantes
para maior segurança.
- Sapatas ajustáveis ao piso para
perfeito nivelamento do equipamento.

ESTEIRA
860
860TS
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

ESTEIRA 820EX E 820EX i

PAINEL 820EX: programável e multifuncional, com display LCD de 7 polegadas,

SISTEMA DE INCLINAÇÃO: eletrônica de 0% a 15% (820EXi).

com backlight e gráﬁcos eletrônicos. Funções de velocidade, cronômetro, distância,

SISTEMA DE SEGURANÇA: botão de emergência de fácil acesso, estrategicamente

queima calórica e monitoramento cardíaco.

posicionado no centro do console, próximo ao usuário.

PAINEL 820EXi: programável e multifuncional, com display LCD de 7 polegadas,

LUBRIFICAÇÃO: anual – Lubrex Pró® ou periódica (por tubo condutor).

com backlight e gráﬁcos eletrônicos. Funções de velocidade, cronômetro, distância,

MONITORAMENTO CARDÍACO: telemetria (receptor de cinta toráxica) e sensores

queima calórica, monitoramento cardíaco e inclinação.

grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão.

PROGRAMAS DE TREINAMENTO: 59 programas - manual, predeﬁnidos, programa

ESTRUTURA: robusta, em aço carbono com pintura eletrostática, alumínio

de queima calórica, programas de frequência cardíaca e customizáveis, com

anodizado, carenagens em ABS de alta resistência e amplo console em polietileno

indicadores sonoros em todos os estágios do treinamento.

de alta densidade.

ATALHOS DE COMANDOS: 12 atalhos de velocidade e programas de treinamento.

Motor

AC 4.0 HP peak power

- exclusivo painel com função especial para recarregar Smartphones;

Velocidade

1,2 a 20 km/h

- suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado;

Área de utilização

157 x 54 cm (C x L)

- comandos extras de velocidade e inclinação posicionados no pega-mão para

Alinhamento de lona

Rolos autocentrantes

maior conforto dos usuários, principalmente dos atletas especiais;

Capacidade de uso

150 kg

- gráﬁco de referência de frequência cardíaca e queima calórica;

Dimensões

202 x 87 x 157 cm (C x L x A)

- 2 porta-garrafas e 2 amplos suportes para acessórios;

Peso do equipamento

120 kg

- pega-mão anatômico e de fácil higienização;

Tensão

110V ou 220V

- estribos antiderrapantes ao longo de toda a área útil para maior segurança.

Transporte

Rodas dianteiras e alça traseira para fácil locomoção

LI N H A

P R E M I U M

COMODIDADES:

SISTEMA DE AMORTECIMENTO: exclusivo Soft Deck® Shock Absorber System.

A mais ampla gama de programas
de treinamentos da categoria!
59 programas exclusivos, todos
com indicadores sonoros e gráﬁcos
eletrônicos em display LCD de
7 polegadas.

- Inclinação eletrônica – de 0 a 15%.
(820 EXi)
- Soft Deck® Shock Absorber System:
exclusivo sistema de amortecimento
que proporciona maior conforto
durante o treinamento e promove
grande redução de impacto nas
articulações dos usuários.

Perﬁl de alumínio anodizado com
detalhes cromados. Soﬁsticação.

Pega-mãos anatômicos com
sensores de monitoramento cardíaco
e comandos extras de velocidade e
inclinação para maior conforto.

ESTEIRA
820EX
820EXi
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

ESTEIRA 800EX E 800EXi

PAINEL 800EX: programável e multifuncional, com display LCD e backlight.

SISTEMA DE SEGURANÇA: chave magnética.

Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica e monitoramento

LUBRIFICAÇÃO: anual - Lubrex-Pró® ou periódica (por tubo condutor).

cardíaco.

MONITORAMENTO CARDÍACO: telemetria (receptor de cinta toráxica) e sensores

PAINEL 800EXi: programável e multifuncional, com display LCD e backlight.

grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão.

Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, monitoramento

ESTRUTURA: robusta, em aço carbono com pintura eletrostática, alumínio

cardíaco e inclinação.

anodizado, carenagens em ABS de alta resistência e console em polietileno

PROGRAMAS DE TREINAMENTO: 9 programas (1 manual e 8 pré-deﬁnidos) com

de alta densidade.

COMODIDADES:

Motor

AC 4.0 HP peak power

- 2 porta-garrafas e 2 amplos suportes para acessórios;

Velocidade

1,2 a 18 km/h

- comandos extras de velocidade e inclinação estrategicamente posicionados no

Área de utilização

145 x 50 cm (C x L)

pega-mão, para maior conforto dos usuários, principalmente dos atletas especiais

Alinhamento de lona

Rolos autocentrantes

- pega-mão anatômico e de fácil higienização;

Capacidade de uso

150 kg

- gráﬁco de referência de frequencia cardíaca e queima calórica;

Dimensões

183 x 86 x 136 cm (C x L x A)

- estribos antiderrapantes ao longo de toda a área útil para maior segurança.

Peso do equipamento

108 kg

SISTEMA DE AMORTECIMENTO: coxins elásticos estrategicamente posicionados.

Tensão

110V ou 220V

SISTEMA DE INCLINAÇÃO: eletrônica de 0% a 17% (800EXi).

Transporte

Rodas dianteiras e alça traseira para fácil locomoção

LI N H A

P R E M I U M

indicadores sonoros em todos os estágios do treinamento.

Painel LCD multifuncional com
backlight azul e 9 programas de
treinamento.

Inclinação eletrônica de 0 a 17%.
(800EXi)

Pega-mãos anatômicos com
sensores de monitoramento cardíaco,
comandos extras de velocidade e

ESTEIRA
800EX
800EXi
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LI N H A

P R E M I U M

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

ESTEIRA 568BX 3.0 568BX 1.8 E 568 BX i

PAINEL 568BX 3.0 E BX 1.8: multifuncional com 5 displays LCD, de fácil operação.

Motor 568BXi e 568BX 3.0

AC 3.0 HP peak power

Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica e monitoramento cardíaco.

Motor 568BX 1.8

AC 1.8 HP peak power

PAINEL 568BXi: programável e multifuncional, de fácil operação.

Velocidade 568BXi e 568BX 3.0

1,0 a 18 km/h

Com 5 displays em LED e gráﬁcos dos programas de treinamento. Funções de velocidade,

Velocidade 568BX 1.8

1,0 a 14 km/h

cronômetro, distância, queima calórica, monitoramento cardíaco e inclinação.

Área de utilização

144 x 50 cm (C x L)

PROGRAMAS DE TREINAMENTO: 1 programa customizável e 7 programas pré-deﬁnidos de

Alinhamento de lona

Rolos autocentrantes

velocidade com indicadores sonoros em todos os estágios do treinamento (568BXi)

Capacidade de uso 568BXi e 568BX 3.0

150 kg

ATALHOS DE COMANDOS: 6 teclas de atalho de velocidade.

Capacidade de uso 568BX 1.8

120 kg

COMODIDADES:

Dimensões

183 x 88 x 161 cm (C x L x A)

- 2 amplos suportes para garrafas e acessórios;
- estribos anti-derrapantes ao longo de toda a área útil para maior segurança

Peso do equipamento

84 kg

Tensão

110V ou 220V

SISTEMA DE AMORTECIMENTO: coxins elásticos estrategicamente posicionados.

Transporte

Rodas dianteiras e alça traseira

SISTEMA DE INCLINAÇÃO: eletrônica de 0% a 15% (modelo 568 BXi).

para fácil locomoção

SISTEMA DE SEGURANÇA: chave magnética.
LUBRIFICAÇÃO: por tubo condutor.
MONITORAMENTO CARDÍACO: sensores grip pulse estrategicamente
posicionados no pega-mão.
ESTRUTURA: aço carbono com pintura eletrostática e carenagens em ABS de alta resistência.

Painel multifuncional intuitivo com
5 displays LED (568BXi).

Inclinação eletrônica de 0 a 15%.
(566BXi)

ESTEIRA
568BX 3.0
568BX 1.8
568BXi
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LI N H A

P R E M I U M

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

ELÍPTICO 212GX E 212SX

PAINEL 212GX: programável e multifuncional, com display LCD de 7 polegadas,

COMODIDADES:

com backlight e gráﬁcos eletrônicos. Funções de velocidade, cronômetro, distância,

- amplo suporte para objetos e porta-garrafa de fácil acesso;

queima calórica, monitoramento cardíaco e Recovery para acompanhamento da

- painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado;

condição física.

- pedais amplos e antiderrapantes para maior segurança;

PAINEL 212SX: programável e multifuncional, com display LCD e gráﬁco eletrônico.

- pega-mãos texturizados com proteção antifúngica e com revestimento antideslizante

Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência e

para maior conforto e segurança;

monitoramento cardíaco.

- braços articuláveis com rolamentos conferem mais suavidade aos movimentos

SISTEMA DE ENERGIA:

e promovem maior durabilidade;

212GX - auto-alimentado por gerador de alta potência.

- exclusiva carenagem de fácil remoção para maior agilidade nas manutenções;

212SX – Embreex Smart Load®: exclusiva tecnologia recarregável de longa duração

- gráﬁco de referência de frequencia cardíaca e queima calórica;

que dispensa a troca frequente de baterias e o acúmulo de cabos de força no

- sapatas ajustáveis ao piso para perfeito nivelamento do equipamento.

ambiente, proporcionando mais segurança e reduzindo custos com manutenção

ESTRUTURA: robusta, em aço carbono com pintura eletrostática, carenagens em

e energia elétrica.

polietileno de alta densidade e console em ABS de alta resistência.

PROGRAMAS DE TREINAMENTO:
212GX - 60 programas: manual, pré-deﬁnidos, programa de queima calórica,
programa de potência, programas de frequência cardíaca e customizáveis.
212SX - 11 programas: manual, programáveis e pré-deﬁnidos.
ATALHOS DE COMANDO: 12 atalhos para programas de treinamento (212 GX).
MONITORAMENTO CARDÍACO: sensores grip pulse estrategicamente posicionados
no pega-mão central.

- Sistema GX: auto-alimentado por
gerador de alta potência.
- A mais ampla gama de programas
de treinamentos da categoria!
60 programas exclusivos, todos
com indicadores sonoros e gráﬁcos
eletrônicos em display LCD de
7 polegadas.

- Sistema SX com exclusiva
tecnologia Smart Load®: sistema
recarregável de longa duração
que dispensa a troca frequente de
baterias e o acúmulo de cabos de
força no ambiente. Mais segurança
e menos custos de manutenção.
- Painel programável multifuncional
intuitivo com display LCD colorido.

Sistema de Resistência

Eletromagnético

Níveis de Resistência Eletrônicos

GX: 32 / SX: 16

Capacidade de uso

150 kg

Dimensões

173 x 64 x 163 cm (C x L x A)

Peso do equipamento

70 kg

Transporte

Rodízios dianteiros para fácil locomoção

- Sensores cardíacos devidamente
posicionados para maior conforto e
segurança.
tablets e livros estrategicamente
posicionado.

Amplos pedais antiderrapantes.

ELÍPTICO
212GX
212SX
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

POWER CROSS 280GX E 280SX

PAINEL 280GX: programável e multifuncional com display LCD de 7 polegadas,

ESTRUTURA: extra-robusta em aço carbono, alumínio anodizado e carenagens em ABS de

com backlight e gráﬁcos eletrônicos. Funções de velocidade, cronômetro, distância,

alta resistência.

queima calórica, monitoramento cardíaco e Recovery para acompanhamento da

COMODIDADES:

condição física.

- suporte para objetos e porta-garrafa de fácil acesso;

PAINEL 280SX: programável e multifuncional, com display LCD colorido. Funções

- painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado;

de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência e monitoramento

- pedais amplos e antiderrapantes para maior segurança;

cardíaco.

- pega-mãos texturizados com revestimento anti-deslizante para maior conforto e segurança;

SISTEMA DE ENERGIA:

- gráﬁco de referência de frequencia cardíaca e queima calórica;

280GX - auto-alimentado por gerador de alta potência.

- sapatas ajustáveis ao solo para perfeito nivelamento do equipamento.

280SX - Embreex Smart Load®: exclusiva tecnologia recarregável de longa duração
que dispensa a troca frequente de baterias e o acúmulo de cabos de força no
ambiente, proporcionando mais segurança e reduzindo custos com manutenção

LI N H A

P R E M I U M

e energia elétrica.
PROGRAMAS DE TREINAMENTO:
280GX - 60 programas: manual, programáveis e pré-deﬁnidos.
280SX - 11 programas: manual, pré-deﬁnidos e programas de frequência cardíaca.

Sistema de Resistência

Eletromagnético

Níveis de Resistência Eletrônicos

GX: 32 / SX: 16

Capacidade de uso

150 kg

Dimensões

188 x 76 x 166 cm (C x L x A)

Peso do equipamento

108 kg

Transporte

Rodas dianteiras para fácil locomoção

ATALHOS DE COMANDO: 12 atalhos para programas de treinamento (280 GX).
MONITORAMENTO CARDÍACO: sensores grip pulse estrategicamente posicionados
no pega-mão.

- Sistema GX: auto-alimentado por
gerador de alta potência.
- A mais ampla gama de programas
de treinamentos da categoria!
60 programas exclusivos, todos
com indicadores sonoros e gráﬁcos
eletrônicos em display LCD de
7 polegadas.

- Sistema SX com exclusiva
tecnologia Smart Load®: sistema
recarregável de longa duração
que dispensa a troca frequente de
baterias e o acúmulo de cabos de
força no ambiente. Mais segurança
e menos custos de manutenção.
- Painel programável multifuncional
intuitivo com display LCD colorido.

Acabamento texturizado com
detalhes cromados. Soﬁsticação.

Sensores cardíacos devidamente
posicionados para maior conforto
e segurança.

21

POWER CROSS
280GX
280SX

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

CIRCLE FIT 251GX E 251SX

PAINEL 251GX: programável e multifuncional, com display LCD de 7 polegadas,

MONITORAMENTO CARDÍACO: sensores grip pulse estrategicamente posicionados

com backlight e gráﬁcos eletrônicos. Funções de velocidade, cronômetro, distância,

no pega-mão.

queima calórica, monitoramento cardíaco e Recovery para acompanhamento da

COMODIDADES:

condição física.

- porta-garrafa de fácil acesso;

PAINEL 251SX: programável e multifuncional, com display LCD colorido. Funções

- painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado;

de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência e monitoramento

- pedais amplos e antiderrapantes para maior segurança;

cardíaco.

- pega-mãos macios para maior conforto;

SISTEMA DE ENERGIA:

- gráﬁco de referência de frequencia cardíaca e queima calórica.

251GX - auto-alimentado por gerador de alta potência.

ESTRUTURA: aço carbono, alumínio anodizado e carenagens em ABS de alta resistência.

que dispensa a troca frequente de baterias e o acúmulo de cabos de força no

Sistema de Resistência

Eletromagnético

ambiente, proporcionando mais segurança e reduzindo custos com manutenção

Níveis de Resistência Eletrônicos

GX: 32 / SX: 16

e energia elétrica.

Capacidade de uso

130 kg

PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

Dimensões

120 x 120 x 165 cm (C x L x A)

251GX - 60 programas: manual, programáveis e pré-deﬁnidos.

Peso do equipamento

70 kg

251SX - 11 programas: manual, pré-deﬁnidos e programas de frequência cardíaca.
ATALHOS DE COMANDO: 12 atalhos para programas de treinamento (251 GX).

LI N H A

P R E M I U M

251SX - Embreeex Smart Load®: exclusiva tecnologia recarregável de longa duração

- Sistema GX: auto-alimentado por
gerador de alta potência.
- A mais ampla gama de programas
de treinamentos da categoria!
60 programas exclusivos, todos
com indicadores sonoros e gráﬁcos
eletrônicos em display LCD de
7 polegadas.

- Sistema SX com exclusiva
tecnologia Smart Load®: sistema
recarregável de longa duração
que dispensa a troca frequente de
baterias e o acúmulo de cabos de
força no ambiente. Mais segurança
e menos custos de manutenção.
- Painel programável multifuncional
intuitivo com display LCD colorido.

Cromo em perﬁl de alumínio.
Soﬁsticação.

- Eixo extrarrobusto e ﬂange
reforçada para máximo desempenho
e durabilidade.
- Amplos pedais antiderrapantes para
maior conforto e segurança.

CIRCLE FIT
251GX
251SX
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CARACTERÍSTICAS

SPINNING BIKE 350

TÉCNICAS
SISTEMA DE TRANSMISSÃO:
correia, proporcionando movimentos macios e silenciosos.
VOLANTE DE INÉRCIA:
20 kg de ferro fundido com acabamento Hard Chrome.
SISTEMA DE FRENAGEM:

aço carbono com pintura eletrostática.

MOVIMENTO CENTRAL:

SAPATAS:

eixo com rolamento.

P R E M I U M

REGULAGEM DE DISTÂNCIA DO BANCO:
microregulagem que permite ajustes perfeitos para todos os perﬁs de usuários.
ESTRUTURA:

axial por fricção.

LI N H A

REGULAGEM DE ALTURA DO BANCO:
ampla variação de altura, por knob.

4 sapatas ajustáveis para perfeito nivelamento.

CARENAGEM:

PEDAIS:

ABS de alta resistência.

auto-balanceados, com clip para sapatilhas e alças de segurança para maior conﬁança

PEGA-MÃOS:

em treinos avançados.

toque texturizado e formato que permite amplas variações de utilização.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA:

ASSENTO:

manípulo de fácil acesso para parada imediata.

anatômico em PU e impermeável para melhor higienização.
REGULAGEM DE ALTURA DO PEGA-MÃO:

Capacidade de uso

140 kg

ampla variação de altura, por knob.

Dimensões

129 x 50 x 113 cm (C x L x A)

REGULAGEM DE DISTÂNCIA DO PEGA-MÃO:

Peso do equipamento

65 kg

microregulagem que permite ajustes perfeitos para todos os perﬁs de usuários.

Transporte

Rodas dianteiras para fácil locomoção

Volante de inércia de 20 kg em
ferro fundido com acabamento
Hard Chrome e freio axial.

- Pega-mãos com toque texturizado
e formato que permite amplas
variações de utilização.
- Ampla variação da regulagem
de altura e microregulagens que
permitem ajustes de distância
perfeitos para todos os perﬁs
de usuários.
- Manípulo de emergência de fácil
acesso para parada imediata.

- Assento anatômico em PU e com
acabamento impermeável para
melhor higienização.
- Ampla variação da regulagem
de altura e microregulagens que
permitem ajustes de distância
perfeitos para todos os perﬁs
de usuários.

Pedais auto-balanceados com alça
de segurança para maior conﬁança
em treinos avançados.

SPINNING
BIKE
350
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LI N H A P R E M I U M

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

SPINNING BIKE 343

SISTEMA DE TRANSMISSÃO:

REGULAGEM DE ALTURA DO BANCO:

corrente, proporcionando alta resistência e durabilidade.

ampla variação de altura, por knob, com marcação numérica para maior praticidade.

VOLANTE DE INÉRCIA:

REGULAGEM DE DISTÂNCIA DO BANCO:

22,5 kg de ferro fundido com acabamento Hard Chrome.

ampla variação de distância, por knob, com marcação numérica para maior praticidade.

SISTEMA DE FRENAGEM:

ESTRUTURA:

biaxial por fricção.

aço carbono com pintura eletrostática com acabamento envernizado.

MOVIMENTO CENTRAL:

SAPATAS:

eixo com rolamento.

4 sapatas ajustáveis para perfeito nivelamento.

CARENAGEM:

PEDAIS:

ABS de alta resistência.

antideslizantes e com alças de segurança para maior conﬁança

PEGA-MÃOS:

em treinos avançados.

toque texturizado com proteção antifúngica e formato que permite
amplas variações de uso.

manípulo de fácil acesso para parada imediata.

ASSENTO:
anatômico, macio e impermeável para melhor higienização.

Capacidade de uso

140 kg

REGULAGEM DE ALTURA DO PEGA-MÃO:

Dimensões

120 x 47 x 124 cm (C x L x A)

ampla variação de altura, por knob.

Peso do equipamento

56 kg

Transporte

Rodas dianteiras para fácil locomoção

Volante de inércia de 22,5 kg em
ferro fundido com acabamento
em Hard Chrome.

- Pega-mãos com toque texturizado,
com proteção antifúngica e formato
que permite amplas variações de uso.
- Ampla variação da regulagem
de altura que permite ajustes de
distância perfeitos para todos os
perﬁs de usuários.
- Manípulo de emergência de fácil
acesso para parada imediata.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA:

- Assento anatômico, macio e com
acabamento impermeável para
melhor higienização.
- Ampla variação da regulagem
de altura e microregulagens que
permitem ajustes de distância
perfeitos para todos os perﬁs
de usuário.

Pedais auto-balanceados com alça
de segurança para maior conﬁança
em treinos avançados.

SPINNING
BIKE
343
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INDOOR BIKE 364GX E 364SX

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
PAINEL 364GX: programável e multifuncional, com display LCD de 7 polegadas,

COMODIDADES:

com backlight e gráﬁcos eletrônicos. Funções de velocidade, cronômetro, distância,

- porta-garrafa de fácil acesso;

queima calórica, monitoramento cardíaco e Recovery para acompanhamento da

- painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado;

condição física.

- pedais antiderrapantes e auto-balanceados com alça de segurança para maior

PAINEL 364SX: programável e multifuncional, com display LCD colorido. Funções

conﬁança em treinos avançados;

de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência e monitoramento

- pega-mãos macios com 3 posições de utilização para maior conforto;

cardíaco.

- assento anatômico confortável e impermeável para melhor higienização;

SISTEMA DE ENERGIA:

- ampla regulagem de altura do assento de forma fácil e prática;

364GX - auto-alimentado por gerador de alta potência.

- gráﬁco de referência de frequencia cardíaca e queima calórica;

364SX - Embreex Smart Load®: exclusiva tecnologia recarregável de longa duração

- exclusiva carenagem de fácil remoção para maior agilidade nas manutenções.

que dispensa a troca frequente de baterias e o acúmulo de cabos de força no

ESTRUTURA: aço carbono com pintura eletrostática, carenagens em polietileno de alta

ambiente, proporcionando mais segurança e reduzindo custos com manutenção

densidade e console em ABS de alta resistência.

LI N H A P R E M I U M
LI N H A P R E M I U M

e energia elétrica.
PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

Sistema de Resistência

Eletromagnético

364GX - 60 programas: manual, programáveis e pré-deﬁnidos.

Níveis de Resistência Eletrônicos

GX: 32 / SX: 16

364SX - 11 programas: manual, pré-deﬁnidos e programas de frequência cardíaca.

Capacidade de uso

150 kg

ATALHOS DE COMANDO: 12 atalhos para programas de treinamento (364 GX).

Dimensões

105 x 54 x 135 cm (C x L x A)

MONITORAMENTO CARDÍACO: sensores grip pulse estrategicamente posicionados

Peso do equipamento

40 kg

no pega-mão.

Transporte

Rodízios dianteiros para fácil locomoção

- Sistema GX: auto-alimentado por
gerador de alta potência.
- A mais ampla gama de programas
de treinamentos da categoria!
60 programas exclusivos, todos
com indicadores sonoros e gráﬁcos
eletrônicos em display LCD de
7 polegadas.

- Sistema SX com exclusiva
tecnologia Smart Load®: sistema
recarregável de longa duração
que dispensa a troca frequente de
baterias e o acúmulo de cabos de
força no ambiente. Mais segurança
e menos custos de manutenção.
- Painel programável multifuncional
intuitivo com display LCD colorido.

- Assento anatômico confortável
e impermeável para melhor
higienização.
- Ampla regulagem de altura de
forma fácil e prática.

- Pedais antiderrapantes e autobalanceados com alça de segurança
para maior conﬁança em treinos
avançados.

INDOOR BIKE
364GX
364SX
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P R E M I U M

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

INDOOR BIKE 367GX E 367SX

PAINEL 367GX: programável e multifuncional, com display LCD de 7 polegadas,

COMODIDADES:

com backlight e gráﬁcos eletrônicos. Funções de velocidade, cronômetro, distância,

- espaço interno com passagem ampliada para fácil acesso e maior conforto;

queima calórica e monitoramento cardíaco e Recovery para acompanhamento da

- porta-garrafa de fácil acesso;

condição física.

- painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado;

PAINEL 367SX: programável e multifuncional, com display LCD colorido. Funções

- pedais antiderrapantes e auto-balanceados com alça de segurança para maior

de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, potência e monitoramento

conﬁança em treinos avançados;

cardíaco.

- pega-mãos macios para maior conforto;

SISTEMA DE ENERGIA:

- assento anatômico macio com amplo encosto para maior conforto;

367GX - auto-alimentado por gerador de alta potência.

- ampla regulagem horizontal do assento de forma fácil e prática;

367SX - Embreex Smart Load®: exclusiva tecnologia recarregável de longa duração

- exclusiva carenagem de fácil remoção para maior agilidade nas manutenções;

que dispensa a troca frequente de baterias e o acúmulo de cabos de força no

- gráﬁco de referência de frequencia cardíaca e queima calórica.

ambiente, proporcionando mais segurança e reduzindo custos com manutenção

ESTRUTURA: aço carbono com pintura eletrostática, carenagens em polietileno de alta

e energia elétrica.

densidade e console em ABS de alta resistência.

PROGRAMAS DE TREINAMENTO:
367GX - 60 programas: manual, programáveis e pré-deﬁnidos.

Sistema de Resistência

Eletromagnético

367SX - 11 programas: manual, pré-deﬁnidos e programas de frequência cardíaca.

Níveis de Resistência Eletrônicos

GX: 32 / SX: 16

ATALHOS DE COMANDO: 12 atalhos para programas de treinamento (367 GX).

Capacidade de uso

150 kg

MONITORAMENTO CARDÍACO: sensores grip pulse estrategicamente posicionados

Dimensões

165 x 72 x 133 cm (C x L x A)

no pega-mão e receptor de cinta toráxica (367GX).

Peso do equipamento

56 kg

- Sistema GX: auto-alimentado por
gerador de alta potência.
A mais ampla gama de programas
de treinamentos da categoria!
60 programas exclusivos, todos
com indicadores sonoros e gráﬁcos
eletrônicos em display LCD de
7 polegadas.

- Sistema SX com exclusiva
tecnologia SmartLoad: sistema
recarregável de longa duração
que dispensa a troca frequente de
baterias e o acúmulo de cabos de
força no ambiente. Mais segurança
e menos custos de manutenção.
- Painel programável multifuncional
intuitivo com display LCD colorido.

- Assento anatômico macio com

- Pedais antiderrapantes e auto-

amplo encosto para maior conforto.

balanceados com alça de segurança

- Ampla regulagem horizontal do

para maior conﬁança em treinos

assento de forma fácil e prática em

avançados.

trilho de alumínio.

INDOOR BIKE
367GX
367SX
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

REMO ROW 710

ESTRUTURA: aço carbono com pintura eletrostática antioxidante e carenagens em

COMODIDADES:

ABS de alta resistência.

- assento anatômico e macio para maior conforto;

PAINEL: multifuncional com display em LCD de 5,5” e com backlight azul.

- pega-mãos anatômicos e com acabamento macio ao toque;

FUNÇÕES: Cronômetro, distância, queima de calorias, Watt, quantidade de remadas,

- trilho deslizante de 1,30cm fornece grande amplitude de movimento para os mais

remadas por minuto, monitoramento cardíaco* e função especial Recovery* para

diversos perﬁs de usuários;

acompanhamento da condição física.

- apoios de pés devidamente posicionados para uma perfeita ergonomia, com

PROGRAMAS DE TREINAMENTO: 12 programas, sendo 01 programa manual, 6

acabamento antiderrapante e alça de segurança para maior conﬁança em treinos

programas pré-deﬁnidos e 5 programas totalmente customizáveis.

avançados;

SISTEMA DE RESISTÊNCIA: Eletromagnético para maior suavidade e total controle

- mecanismo de transmissão totalmente coberto garante baixo ruído e proteção contra

na execução dos movimentos.

sujidades;

NÍVEIS DE CARGA: 16 níveis para os mais diversos perﬁs de treinamento.

- porta-garrafa estrategicamente posicionado;
- estrutura dobrável para melhor aproveitamento de espaço.

Dimensões

Aberto: 224 x 51 x 103 cm (C x L x A)
Dobrado: 128 x 51 x 167 cm (C x L x A)

Peso do equipamento

37 kg

Capacidade de uso

150 Kg

Transporte

Rodízios para facilitar a locomoção

Painel multifuncional com display em
LCD de 5,5” e com backlight azul.
Funções de cronômetro, distância,
queima de calorias, Watt, quantidade
de remadas, remadas por minuto,
monitoramento cardíaco por telemetria
e função especial Recovery para
acompanhamento da condição física.

- Assento anatômico e macio para
maior conforto;
- Apoios de pés devidamente
posicionados para uma perfeita
ergonomia, com acabamento
antiderrapante e alça de segurança
para maior conﬁança em treinos
avançados.

REMO
ROW 710
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LI N H A

EQUIPAMENTOS
SEMIPROFISSIONAIS
COM DESIGN CLEAN
E CONTEMPORÂNEO.
POSSUEM PAINÉIS
INTUITIVOS E AMPL AS
REGUL AGENS DE FÁCIL
A JUSTE. PERFEITOS PAR A
CONDOMÍNIOS, CLUBES,
CLÍNICAS E HOTÉIS.

CLUB
LINHA SEMIPROFISSIONAL
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ESTEIRA
548

ESTEIRA 548

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
PAINEL: programável e multifuncional, com display LCD e backlight azul. Funções

Motor

2 HP

de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica e monitoramento cardíaco.

Velocidade

1,0 a 16 km/h

PROGRAMAS DE TREINAMENTO: 12 programas de velocidade.

Área de utilização

130 cm x 46 cm (C x L)

COMODIDADES:

Capacidade de uso

120 kg

- 2 amplos suportes para garrafas e acessórios;

Peso do equipamento

67 kg

- gráﬁco de referência de frequência cardíaca e queima calórica;

Tensão

110V ou 220V

- estribos antiderrapantes ao longo de toda a área útil para maior segurança;

Transporte

Rodas dianteiras

- estrutura dobrável para melhor aproveitamento de espaço de forma rápida e prática.

Dimensões

Aberta: 170 x 73 x 136 cm (C x L x A)
Dobrada: 85 x 73 x 115 cm (C x L x A)

SISTEMA DE AMORTECIMENTO: coxins elásticos estrategicamente posicionados.
SISTEMA DE INCLINAÇÃO: 3 níveis de inclinação manual de 0% a 5%.
SISTEMA DE SEGURANÇA: chave magnética.
LUBRIFICAÇÃO: manual.
MONITORAMENTO CARDÍACO: sensores grip pulse estrategicamente posicionados
no pega-mão.
ESTRUTURA: aço carbono com pintura eletrostática, carenagens em ABS
de alta resistência e console em polietileno de alta densidade.

Painel programável e multifuncional

Estrutura dobrável para melhor

de fácil operação. Funções de

aproveitamento de espaço de forma

velocidade, cronômetro, distância,

rápida e prática.

queima calórica e monitoramento
cardíaco.

ELÍPTICO
219

ELÍPTICO 219

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
PAINEL: multifuncional com display LCD. Funções de velocidade, cronômetro, distância,

Capacidade de uso

120 kg

queima calórica e monitoramento cardíaco.

Dimensões

145 x 69 x 169 cm (C x L x A)

SISTEMA DE RESISTÊNCIA: magnético.

Peso do equipamento

53 kg

NÍVEIS DE RESISTÊNCIA: 8 níveis.

Transporte

Rodas dianteiras para fácil locomoção

COMODIDADES:
- pega-mãos macios para maior conforto;
- amplas sapatas antiderrapantes para maior segurança;
- pés ajustáveis ao piso para perfeito nivelamento;
- painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado.
NÍVEIS DE CARGA: 516 W - 125 RPM Máx.
VERIFICAÇÃO CARDÍACA: sensores grip pulse estrategicamente posicionados
no pega-mão central.
ESTRUTURA: aço carbono com pintura eletrostática e carenagens em ABS de alta resistência.

Painel multifuncional com display

Amplas sapatas antiderrapantes para

LCD. Funções de velocidade,

maior segurança.

cronômetro, distância, queima
calórica e monitoramento cardíaco.
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ELÍPTICO
220

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

ELÍPTICO 220

PAINEL: multifuncional com display LCD de 6 polegadas. Funções de velocidade, cronômetro,

Capacidade de uso

120 kg

distância, queima calórica e monitoramento cardíaco.

Dimensões

147 x 65 x 171 cm (C x L x A)

SISTEMA DE RESISTÊNCIA: magnético.

Peso do equipamento

70 kg

NÍVEIS DE RESISTÊNCIA: 8 níveis.

Transporte

Rodas dianteiras para fácil locomoção

COMODIDADES:
- pega-mãos macios para maior conforto;
- pedais amplos e macios para maior conforto e segurança;
- pés ajustáveis ao piso para perfeito nivelamento.
VERIFICAÇÃO CARDÍACA: sensores grip pulse estrategicamente posicionados no
pega-mão central.
ESTRUTURA: aço carbono com pintura eletrostática, detalhes em aço cromado
e carenagens em ABS de alta resistência.

Painel multifuncional com display

Trilhos com perﬁs de alumínio

LCD de 6 polegadas. Funções de

e amplas sapatas macias e

velocidade, cronômetro, distância,

antiderrapantes para maior

queima calórica e monitoramento

segurança.

cardíaco.

SPINNING BIKE 315

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
SISTEMA DE TRANSMISSÃO: correia, proporcionando movimentos macios e silenciosos.

REGULAGEM DE DISTÂNCIA DO BANCO: microregulagem que permite ajustes

VOLANTE DE INÉRCIA: 20 kg de aço carbono usinado + Hard Chrome.

perfeitos para todos os perﬁs de usuários.

SISTEMA DE FRENAGEM: axial por fricção.

ESTRUTURA: aço carbono com pintura eletrostática e carenagens injetadas em

MOVIMENTO CENTRAL: eixo com rolamento.

ABS de alta resistência.

CARENAGEM: ABS de alta resistência.

SAPATAS: 4 sapatas ajustáveis para perfeito nivelamento.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA: manípulo de parada imediata estrategicamente posicionado.

PEDAIS: com alça de segurança para maior conﬁança em treinos avançados

PEGA-MÃOS: toque texturizado e formato que permite amplas variações de utilização.
REGULAGEM DE ALTURA DO PEGA-MÃO: ampla variação de altura, por knob.

Capacidade de uso

130 kg

REGULAGEM DE DISTÂNCIA DO PEGA-MÃO: microregulagem que permite ajustes perfeitos

Dimensões

106 x 21 x 85 cm (C x L x A)

para todos os perﬁs de usuários.

Peso do equipamento

54 kg

REGULAGEM DE ALTURA DO BANCO: ampla variação de altura, por knob.

Transporte

Rodas dianteiras para fácil locomoção

SPINNING
BIKE
315

Carenagem protetora do volante

Volante de inércia com 20 kg de aço

inércia para evitar oxidação.

carbono usinado e Hard Chrome.

Pega-mãos com toque texturizado

- Assento anatômico em PU com

e formato que permite amplas

acabamento impermeável para

variações de utilização.

melhor higienização.
- Ampla variação da regulagem
de altura e microregulagens que
permitem ajustes de distância
perfeitos para todos os perﬁs
de usuários.
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

INDOOR BIKE 309

PAINEL: multifuncional em LCD. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima

MONITORAMENTO CARDÍACO: sensores grip pulse estrategicamente

calórica, monitoramento cardíaco e termômetro ambiente.

posicionados no pega-mão.

SISTEMA DE RESISTÊNCIA: magnético.

ESTRUTURA: aço carbono com pintura eletrostática, alumínio anodizado

NÍVEIS DE RESISTÊNCIA: 15 níveis.

e carenagens em ABS de alta resistência.

COMODIDADES:
- assento anatômico e confortável com amplas regulagens de altura e de distância;

Capacidade de uso

120 kg

- regulagem de angulação do painel para maior conforto;

Dimensões

112 x 55 x 140 cm (C x L x A)

- painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado;

Peso do equipamento

38 kg

- pedais antiderrapantes para maior segurança;

Transporte

Rodas dianteiras para fácil locomoção

- pega-mãos macios com regulagem de angulação para maior conforto;
- sapatas ajustáveis ao solo para perfeito nivelamento do equipamento;

LI N H A

CLU B

- rodas dianteiras para fácil locomoção.

INDOOR
BIKE
309

Painel multifuncional em LCD com

Assento anatômico e confortável com

regulagem de angulação para maior

regulagem de altura.

conforto. Funções de velocidade,
cronômetro, distância, queima
calórica, monitoramento cardíaco
e termômetro.

Pedais antiderrapantes para maior

Pega-mãos macios com regulagem

segurança.

de angulação para maior conforto.

INDOOR BIKE 310

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
PAINEL: multifuncional em LCD. Funções de velocidade, cronômetro, distância,

MONITORAMENTO CARDÍACO: sensores grip pulse estrategicamente

queima calórica, monitoramento cardíaco e termômetro.

posicionados no pega-mão.

SISTEMA DE RESISTÊNCIA: magnético.

ESTRUTURA: aço carbono com pintura eletrostática, alumínio anodizado

NÍVEIS DE RESISTÊNCIA: 15 níveis.

e carenagens em ABS de alta resistência.

COMODIDADES:
- amplo assento com encosto anatômico e confortável e pega-mãos laterais;
- regulagem de distância do assento em perﬁl de alumínio;
- regulagem de angulação do painel para maior conforto;
- painel com suporte para Smartphones, tablets e livros estrategicamente posicionado;
- pedais anti-derrapantes para maior segurança;

Capacidade de uso

120 kg

Dimensões

170 x 69 x 110 cm (C x L x A)

Peso do equipamento

48 kg

Transporte

Rodas dianteiras para fácil locomoção

- pega-mãos macios com regulagem de angulação para maior conforto;
- sapatas ajustáveis ao solo para perfeito nivelamento do equipamento;
- rodas dianteiras e alça traseira cromada para fácil locomoção.

INDOOR
BIKE
310

Painel multifuncional em LCD com

Assento anatômico macio com amplo

regulagem de angulação para maior

encosto de tela para maior conforto.

conforto. Funções de velocidade,
cronômetro, distância, queima
calórica, monitoramento cardíaco
e termômetro.

Pedais antiderrapantes para maior

Pega-mãos macios com regulagem

segurança.

de angulação para maior conforto.
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CLU B

ESTAÇÃO
405

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

ESTAÇÃO 405

QUANTIDADE DE EXERCÍCIOS: 21 exercícios.

Dimensões

169 x 92 x 210 cm (C x L x A)

ESTRUTURA: carenagem e estrutura em aço carbono com pintura eletrostática antioxidante.

Peso do equipamento

120kg

ANILHAS: com acabamento plastiﬁcado que reduz amplamente o som de impacto
e impede a oxidação.
SISTEMA DE TRANSMISSÃO: polias com rolamento interno para movimentos macios e agradáveis.
CABO DE AÇO: com espessura de 5mm e tratamento termoplástico em nylon.
CARGA: até 45kg.
GUIA DOS PESOS: guia da torre de peso em aço carbono. Buchas deslizantes em polímero que
asseguram um movimento agradável.
HASTE SELETORA DE CARGA: barra em aço com revestimento antioxidante.
SISTEMA DE SELEÇÃO DE CARGA: sistema de ajuste de fácil manuseio em aço carbono com
revestimento antioxidante.

- Assento e encosto espumado

Sistema de transmissão através de polias

e confortável, com acabamento

com rolamento interno que promovem

em couro ecológico para maior

um movimento mais agradável.

ASSENTO: encosto e assento espumados e confortáveis, com acabamento em couro ecológico

durabilidade.

para maior durabilidade.

- Pega-mãos com toque texturizado

PEGA-MÃOS: com toque texturizado e acabamento impermeável para melhor higienização.
APOIO PARA MÃOS E PÉS: anatômicos em polietileno de alta densidade e acabamento
impermeável para melhor higienização.

e acabamento impermeável para
melhor higienização.

MULTIESTAÇÃO
415

MULTI-ESTAÇÃO 415

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
QUANTIDADE DE ESTAÇÕES: 4 estações de exercícios que permitem a utilização simultânea

Dimensões

190 x 230 x 210 cm (C x L x A)

por até 3 usuários.

Peso do equipamento

317 kg

QUANTIDADE DE EXERCÍCIOS: 30 exercícios.
ESTRUTURA: aço carbono com pintura eletrostática.
ANILHAS: acabamento plastiﬁcado que reduz amplamente o som de impacto e impede a oxidação.
SISTEMA DE TRANSMISSÃO: polias com rolamento interno.
CABO DE AÇO: com espessura de 5mm e tratamento termoplástico em nylon.
COLUNAS DE PESO: 2 colunas de peso com carga de até 85 kg cada.
GUIA DOS PESOS: guia da torre de peso em aço cromado. Sistema ﬂexível de auto-alinhamento
das hastes que promove facilidade na montagem e evita travamento dos pesos.
HASTE SELETORA DE CARGA: barra em aço cromada.

Hastes seletoras de carga em aço

Duas colunas de peso com carga de

cromado e sistema seletor de fácil

até 85 kg cada.

SISTEMA DE SELEÇÃO DE CARGA: sistema de ajuste de fácil manuseio em aço inoxidável

manuseio, em aço inoxidável com

com manoplas anatômicas.

manoplas anatômicas.

ASSENTO: encosto e assento espumados e confortáveis, com regulagens de altura e com
acabamento em couro ecológico para maior durabilidade. Encosto do assento do Leg Press
com regulagem de distância.
PEGA-MÃOS: com toque texturizado e acabamento impermeável para melhor higienização
APOIO PARA MÃOS E PÉS: em polietileno de alta densidade.
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COM DESIGN CLEAN,
DIMENSÕES REDUZIDAS
E ESTRUTURA DOBRÁVEL,
ESTE EQUIPAMENTO É IDEAL
PARA RESIDÊNCIAS. POSSUI
PAINEL MULTI-FUNCIONAL
INTUITIVO E OS RECURSOS
NECESSÁRIOS PARA O
COMPLETO MONITORAMENTO
DA ATIVIDADE FÍSICA NO
CONFORTO DO LAR.

HOME
LINHA RESIDENCIAL
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H O M E

ESTEIRA
544

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

ESTEIRA 544

PAINEL: programável e multifuncional com display LCD de fácil operação. Funções de

Motor

1,5 HP

velocidade, cronômetro, distância, queima calórica e monitoramento cardíaco.

Velocidade

1,0 a 12 km/h

PROGRAMAS DE TREINAMENTO: 6 programas de velocidade.

Área de utilização

128 x 42 cm (Cx L)

COMODIDADES:

Capacidade de uso

110 kg

- 2 suportes para garrafas e acessórios;

Peso do equipamento

54 kg

- estribos antiderrapantes ao longo de toda a área útil para maior segurança;

Tensão

110V ou 220V

- estrutura dobrável para melhor aproveitamento de espaço de forma rápida e prática.

Transporte

Rodas dianteiras

SISTEMA DE AMORTECIMENTO: coxins elásticos estrategicamente posicionados.

Dimensões

Aberta: 163 x 66 x 134 cm (C x L x A)

SISTEMA DE INCLINAÇÃO: 3 níveis de inclinação manual de 0% a 5%.

Dobrada: 77 x 66 x 151 cm (C x L x A)

SISTEMA DE SEGURANÇA: chave magnética.
LUBRIFICAÇÃO: manual.
MONITORAMENTO CARDÍACO: sensores grip pulse estrategicamente
posicionados no pega-mão.
ESTRUTURA: aço carbono com pintura eletrostática, carenagens em ABS
de alta resistência e console em polietileno de alta densidade.
Painel programável multifuncional

Estrutura dobrável para melhor

de fácil operação. Funções de

aproveitamento de espaço de forma

velocidade, cronômetro, distância,

rápida e prática.

queima calórica e monitoramento
cardíaco.
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