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O nosso equipamento 
cria uma experiência 
personalizada junto 
dos utilizadores.

Juntos formamos um só.

O fornecimento de equipamento inovador capaz de 
personalizar as experiências de treino é um fator 
fundamental para o nosso negócio. 
No entanto, ouvir os operadores e desenvolver relações 
com os mesmos é igualmente importante na nossa 
cultura.

Os membros da nossa equipa encaram com entusiasmo 
o facto de partilharmos este contexto comum.
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Parte de uma empresa global de primeira classe

Precor orgulha-se de ser um membro da Amer Sports Corporation, uma das empresas líderes 
de artigos desportivos a nível global. Através de uma pesquisa e um desenvolvimento contínuos, 
a Amer Sports procura desenvolver artigos desportivos novos e aperfeiçoados que sejam 
apelativos tanto para os consumidores, como para os seus clientes comerciais. 

O seu portfólio de marcas de renome internacional inclui a Salomon®, Wilson®, Suunto, ATOMIC, 
Arc’teryx e Mavic®.

Todos os produtos das marcas afiliadas à Amer Sports são concebidos para melhorar o 
desempenho de todos os atletas — desde principiantes a profissionais — com o intuito de 
os ajudar a alcançar as suas metas e de lhes permitir retirar um maior prazer da sua atividade 
de eleição.

O equipamento, calçado e vestuário de desporto tecnicamente avançados da empresa 
melhoram o desempenho e permitem desfrutar ainda mais de um vasto leque de desportos 
e atividades ao ar livre, incluindo ténis, badminton, golfe, futebol americano, futebol, basebol, 
basquetebol, esqui, snowboard, treino de fitness, ciclismo, corrida, caminhada e mergulho.

PERFORMANCE PRODUCTS FOR ACTIVE SPORTS
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O nosso compromisso 
com a inovação teve início 
em 1980.

Mas acreditamos estar 
apenas a começar.

4 A primeira Elliptical Fitness Crosstrainer do mundo, a Precor EFX 544.

PARA NÓS 
O TREINO 

NUNCA ESTÁ 
TERMINADO.



Precor 
Um histórico admirável de inovação

Pare um momento e pense nos avanços alcançados pela indústria de fitness nos últimos 30 anos. Considere todos os caminhos que levaram 
a este crescimento e que permitiram que esta se tornasse numa indústria autónoma. O fitness é uma força cultural. Representa um movimento 
do qual fazemos orgulhosamente parte, desde 1980.

Começámos por lançar a primeira máquina de remo ergonomicamente completa e, desde então, temos continuado a acompanhar o movimento 
natural do corpo humano. Cada produto e serviço inovador que introduzimos na indústria deu sempre prioridade ao fitness.
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1994 Passadeiras Precor patenteadas 
com o controlo de impacto Ground 
Effects® único.

1990 1995

1980 Fundada como 
Precision Corporation

1981 Lançamento da primeira 
máquina de remo ergonomicamente 
completa, a Amerec 610 

1985 Lançamento de uma linha 
completa de passadeiras, remos e 
bicicletas estacionárias eletrónicas

1990 Lançamento das 
primeiras passadeiras com 
sistema de amortecimento

1995 Introdução da primeira 
Elliptical Fitness Crosstrainer™ 
(EFX®) do mundo

1982 Lançamento do primeiro 
equipamento de fitness com sistema 
eletrónico motivacional baseado 
num microprocessador

1987 Lançamento das primeiras 
passadeiras programáveis para 
utilização doméstica e comercial

2007 Lançamento do 
revolucionário Adaptive 
Motion Trainer® (AMT®) 

2003 Aquisição do Cardio Theater® 

para liderar a tendência de 
entretenimento da indústria

2002 Precor adquirida 
pela Amer Sports 

Corporation

2011 Lançamento da nova 
série de equipamento de 
cardio Experience™ e do 
Preva networked fitness

2015 Aquisição do 
sistema de treino funcional 

Queenax™ para aumentar o 
portfólio com força funcional

2014 Lançamento 
da nova passadeira 
da série Experience™

2012 Lançamento 
das linhas de 
musculação da 
série Discovery™

2015 Parceria com a líder 
mundial em ciclismo indoor 
Spinning® para criar a linha 
de bicicletas Spinner®

2012 Lançamento do 
Adaptive Motion Trainer® 

(AMT®) com Open Stride™

2000 2005 2010 2015 2020

1980 1985



Não fabricamos 
equipamento Precor 
para milhões de pessoas. 

Este equipamento 
é fabricado para cada 
pessoa que o utiliza.

Na Precor nunca nos esquecemos que os nossos 
equipamentos são utilizados por indivíduos. 

Algures num health club, numa sala de treino de um 
hotel ou na própria casa, existe uma pessoa que procura 
ficar mais forte, mais em forma e mais saudável.
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Conceção de experiências 
de fitness de excelência

Desenvolvemos produtos que deem resposta a uma necessidade. 
Quando desenvolvemos algo de novo, certificamo-nos sempre 
de que é algo altamente fiável, simples e fácil de reparar.

Concebido distintamente e com uma reputação inigualável, o nosso 
equipamento cardiovascular e de musculação é verdadeiramente 
de classe mundial. Com todas as marcas características de um 
design revolucionário e inovador, cada máquina proporciona 
um alinhamento de exercício alinhado ao movimento humano 
excecionalmente suave. Greg May VP de Engenharia e Fabrico

Montado nos EUA.
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Existe um elemento 
que faz parte do nosso 
equipamento e que mais 
ninguém consegue copiar:

a nossa cultura de 
assistência a operadores.

Acreditamos que o nosso papel consiste no trabalho 
junto dos operadores, com o intuito de pôr fim aos 
entraves de uma experiência fitness. Quanto melhor 
formos a promover a acessibilidade e a eficácia do 
exercício, maior será o número de vidas que seremos 
capazes de mudar. 

E as vidas saudáveis traduzem-se num negócio saudável 
para todos nós.
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Comprometemo-nos 
com a saúde e a aptidão 
da sua empresa.

Dedicamo-nos tanto à aptidão fiscal como à aptidão 
física.

É por esta razão que o nosso equipamento é concebido 
e fabricado tendo em vista a sua durabilidade, a fácil 
manutenção e de forma a dispor de programas de 
serviço destinados a solucionar problemas, se e quando 
estes surgirem.
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Planeamento e design
Criação de ambientes  
de treino de excelência

A nossa abordagem exaustiva e customizada do design permite-lhe 
criar um ambiente de fitness totalmente único que reflete o seu perfil 
de inscrição e representa as aspirações do seu negócio. 

Oferecemos um serviço de design abrangente que inclui:
•   Gestão integral do design e do projeto;
•   Visualização com recurso a gráficos 2D e 3D;
•   Aproveitamento inspirado do espaço e da luz natural;
•   Design adaptado à medida dos requisitos individuais;
•   Consideração pelo fluxo e pela preferência do utilizador;
•   Acesso e acessibilidade conforme definido pela Lei dos Americanos 

Portadores de Deficiência (ADA)
•   Planeamento de material áudio e vídeo.

Financiamento e aluguer
A forma inteligente para obter 
melhores condições de negócio

Temos a noção de que cada negócio é único. É por esta razão que contamos 
com profissionais dedicados e com experiência que colaboram consigo e 
em parcerias estratégicas com várias instituições financeiras, com o objetivo 
de criar um pacote de financiamento/aluguer que vá ao encontro das suas 
necessidades de negócio.
•  Contamos com uma equipa altamente competente e experiente dedicada 

a ajudá-lo a tomar as decisões corretas para o seu negócio.
•  Estamos dispostos a oferecer uma variedade de soluções financeiras.
•  Comprometemo-nos a fornecer-lhe uma experiência de financiamento 

rápida, eficiente e agradável.

Para mais informações, contacte o seu representante Precor ou um dos 
profissionais da equipa de Financiamento/Aluguer. Permita-nos ajudá-lo 
a criar um pacote de financiamento adequado.
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Serviço e assistência
Adicionar previsibilidade à 
sua experiência de propriedade 
de equipamento
Para nós, ajudar a manter o bom funcionamento do seu negócio é uma 
prioridade máxima. As nossas garantias e garantias alargadas proporcionam 
uma cobertura abrangente desde o início. A adição de manutenção preventiva 
mantém o seu equipamento a funcionar em excelentes condições e quando 
a sua garantia expirar nós oferecemos opções de contratos de serviço que 
mantêm o seu equipamento a trabalhar com qualidade. Os nossos programas 
de pagamento eliminam as surpresas e as conjeturas relativamente à 
manutenção e reparação do seu equipamento.

Os nossos pacotes de serviços incluem:

•   Técnicos de assistência autorizados pela Precor que oferecem 
desempenho comprovado.*

•   97% dos pedidos de serviço são fornecidos dentro de 24 horas;
•   Avaliação de serviços superior a 90% por parte dos clientes, 

comparativamente à concorrência;
•   A nossa disponibilidade de peças em stock é de 97%. 

Entrega e instalação
Atenção profissional dedicada 
a cada detalhe 

A partir do momento em que faz a sua encomenda, damos início ao 
processo de assegurar de que fica totalmente satisfeito. Desde estudos 
de local antes da instalação à formação e documentação relativa ao 
equipamento durante a instalação, a nossa equipa proporciona uma 
comunicação e atenção ao detalhe de primeira classe.

A nossa rede extensa de equipamentos e de instaladores AV 
estende-se por todo o mundo. Colocamos à disposição um serviço e 
uma formação técnica contínuos, reconhecidos mundialmente como 
os mais abrangentes da indústria, para que o possamos assegurar 
relativamente aos nossos padrões elevados para uma instalação 
de qualidade.

Pesquisas realizadas por TNS, 201512
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A razão que nos leva 
a fabricar equipamento 
Precor é tão importante 
como os produtos em si.

O nosso trabalho consiste na criação de produtos 
adequados a todo o tipo de pessoas. 

Ao criarmos equipamentos que são um prazer de utilizar 
e que fomentam o desejo de melhorar a condição física, 
estamos a criar ferramentas que ajudam as pessoas a 
viver as vidas que desejam.
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Opções de consolas e entretenimento
Neste mundo digital, o entretenimento e a informação apresentam-se como ferramentas poderosas para a criação de um ambiente atrativo. Quer esteja 
a considerar optar pelo equipamento de cardio Precor 880, 830 ou Assurance™, estarão à disposição excelentes opções de consolas e entretenimento.
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Série Experience™  Série Assurance™

Linha de cardio Linha 880 Linha 830 Série Assurance™

Consola

Consola P82 Consola P30 Consola padrão

Tipo de ecrã Ecrã táctil 
capacitivo LCD 

de 15"

 Ecrã LED avançado Ecrã LED 
simplificado

Ecrã táctil • – –

Controlos da máquina Controlos de 
movimento

Controlos de 
movimento

Interruptor 
arredondado

Leituras eletrónicas
Ecrã inteiro Avançado Básico ou avançado

Idiomas no software da 
consola

Inglês, francês, 
neerlandês, alemão, 
italiano, português 

(ibérico), russo, 
espanhol, chinês, 
japonês, coreano

Inglês, francês, 
neerlandês, alemão, 
italiano, português 

(Brasil), russo, 
espanhol, japonês

Inglês, francês, 
neerlandês, alemão, 
italiano, português, 

russo, espanhol, 
japonês

Suporte de rede • – –

Personal Viewing System 
(PVS)

Ecrã de visualização 
integrado

PVS de 15" 
(opcional)

PVS de 15" 
(opcional)

Carregador de dispositivos 
móveis • • –

Suporte de leitura Padrão Padrão Padrão

Adaptador multimédia Apenas para P80 – –

Opções de consolas

Quatro opções de cardio distintas e quatro formas de criar 
um piso de cardio que promove a fidelização dos utilizadores.

A série Experience™ conta com três linhas de equipamento de 
cardio inovador e fiável dotado de consolas apoiadas por dezenas 
de milhares de horas de testes de campo, para assegurar um 
desempenho comprovado com o qual as instalações podem contar. 
O posicionamento «heads up» de todas as consolas assegura uma 
biomecânica e postura adequadas durante o treino.

As três linhas distintas da série Experience™ incluem:

Linha 880 — A consola P82 combina na perfeição uma 
experiência de fitness, televisão e internet num design simples, 
capaz de atrair novos membros e de ajudar a motivar os 
utilizadores existentes a regressarem às suas instalações.

Linha 830 — Concebida para assistir os utilizadores em 
movimento, a consola P30 inclui um ecrã LED de grandes 
dimensões e controlos de movimentos juntamente com uma 
funcionalidade de carregamento de dispositivos móveis para todo 
o tipo de telemóveis, incluindo aqueles com os sistemas operativos 
da Android™, Apple®, BlackBerry™ e Windows®, bem como para 
pequenos leitores de MP3.

Série Assurance™ — A consola padrão equipada com o essencial 
apresenta-se como complemento à linha de equipamento de 
cardio da série Assurance, com o intuito de fornecer um valor 
excecional que se faz acompanhar por inovações ao nível do clube, 
durabilidade e designs mecânicos comprovados.
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*Não disponível nas consolas da série Assurance. 

Linha de cardio

Linha 830 Série Assurance™

Módulo de entretenimento (800/900 MHz) — 
Convenientemente integrados no painel da consola, 
estes recetores oferecem uma seleção de canais 
áudio onde se incluem aqueles disponíveis nos ecrãs 
montados em paredes ou no teto.

Personal Viewing System (PVS) — Concebido 
para oferecer uma experiência mais pessoal ao 
utilizador, com uma escolha e controlo totais. Um 
PVS proporciona o derradeiro entretenimento visual, 
incorporando tecnologia digital e uma funcionalidade 
de poupança de energia «Auto Power Save» (Poupança 
de energia automática), a qual desliga o ecrã quando 
este não está a ser utilizado.

Carregador de dispositivos móveis — O carregador 
de dispositivos móveis*, uma funcionalidade padrão, 
é capaz de carregar todo o tipo de telemóveis, 
incluindo aqueles com os sistemas operativos da 
Android™, Apple®, BlackBerry™ e Windows®, bem 
como pequenos leitores de MP3. Este também é capaz 
de carregar tablets e leitores de eBooks.

Soluções de entretenimento
Opções para as linhas de cardio Precor

Se estiver a considerar a linha 830 ou a série Assurance™ de equipamento de cardio Precor, poderá 
encontrar excelentes opções de entretenimento. A consola de cada linha inclui um módulo de 
entretenimento que oferece uma seleção de canais áudio aos seus membros, os mesmos disponíveis 
a partir das suas televisões montadas.

Poderá também criar uma experiência ainda mais envolvente ao adicionar o Personal Viewing System 
(PVS), permitindo que os membros possam ver vídeos a partir do seu sistema de entretenimento, 
enquanto treinam. O nosso carregador de dispositivos móveis também permite que os membros 
carreguem os seus telemóveis, tablets e outros dispositivos em simultâneo.



Defina e acompanhe o progresso 
com a sua conta Preva®.

O Preva é fornecido exclusivamente no equipamento de cardio 
com ecrã táctil da Precor®.

Crie e repita treinos 
personalizados!

Acompanhe o progresso 
e celebre conquistasDefina o seu objetivo

Networked Fitness
O Networked fitness ajuda a ligar as pessoas às respetivas jornadas de fitness, cativando os utilizadores com uma experiência de fitness personalizada, 
tanto dentro como fora do ginásio. Encontra-se igualmente comprovado que estas tecnologias promovem uma gestão melhorada do seu negócio graças 
a soluções que ajudam a impulsionar receitas, atrair membros, aumentar a retenção e que proporcionam uma melhor gestão de ativos de cardio.

OS SEUS OBJETIVOS.
O SEU TREINO.
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Consolas P80 
em rede

Instalações 
em rede

Treinos 
registados

Países 
em rede

+45K 221M+3K 72
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Eficácia comprovada para 
operadores

Preva coloca à sua disposição ferramentas poderosas capazes de 
aumentar a atração, melhorar a retenção dos membros, impulsionar 
receitas e otimizar a sua gestão de equipamento de cardio.

Atração: o design elegante e as funcionalidades voltadas para o fitness 
oferecem um fator «uau» a novos utilizadores e aos já existentes.

Um clube observou um aumento do número de inscrições em 70% no 
primeiro mês após a instalação de Preva nas respetivas instalações. 
Um outro clube observou um aumento de 35% nos primeiros 3 meses, 
posteriormente à instalação das Contas pessoais Preva.

Retenção: está comprovado que a consola de última geração e os recursos 
como as Contas, Mensagens e os Relatórios de atividade do utilizador 
Preva ajudam a fazer com que os membros regressem ao seu ginásio.

Uma instalação observou um aumento de retenção de 20% em relação 
ao ano anterior, após a instalação de produtos Preva. Outro clube 
constatou um aumento de 25% nas renovações de inscrições, ano após 
ano, devido à instalação de produtos Preva. Um operador relatou que 
as respetivas renovações de inscrições registaram um aumento de 20% 
num clube com instalação do sistema Preva, relativamente a um clube 
comparável sem instalação do sistema Preva.

Receitas: a Comunicação Preva é uma maneira excelente de interagir 
com os seus utilizadores, através de ferramentas como as Mensagens 
de boas-vindas, Mensagens de treino e Feeds das instalações. 
A Comunicação Preva ajuda a impulsionar promoções e a educar 
os utilizadores diretamente na consola.

Num estudo recente, uma instalação registou um aumento de 900 $ 
nas receitas mensais através de uma mensagem de promoção no treino.

Otimização do equipamento: com o Preva Business Suite é possível 
aceder a informações sobre a utilização de equipamento em tempo real, 
tendências e relatórios que o ajudam a tomar decisões devidamente 
fundamentadas no âmbito da utilização, manutenção e da compra 
de equipamento.
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Concebido para 
resultados de fitness

A combinação da consola P82 e do 
Preva® Networked Fitness permite-lhe 
fornecer uma experiência de fitness 
cativante e eficaz aos seus utilizadores.

Construída segundo a filosofia Precor: 
«Fitness é o mais importante», a 
consola «heads up» e a interface de 
utilizador focam especificamente os 
utilizadores em movimento, eliminando 
distrações enquanto o fator utilização 
é mantido como prioritário.

As funções e funcionalidades estão 
apenas disponíveis durante um treino, 
evitando que o seu equipamento se 
torne num posto de internet.

A consola P82 vem equipada com 
uma biblioteca de treinos composta 
por treinos pré-programados 
concebidos para objetivos de fitness. 
Um Treino selecionado ajuda a 
combater o aborrecimento e a 
melhorar os resultados.

Apresentada em 2011, Preva representa 
agora a solução de eleição para mais 
de 3500 instalações em 72 países.



Cativa os utilizadores com  
experiências personalizadas

Preva Net: o Preva Net fornece o melhor conteúdo de internet aos utilizadores em 
movimento num formato que é extremamente fácil de navegar e ler durante os treinos. 
Os utilizadores podem desfrutar de uma extensa variedade de tópicos que incluem: 
fitness e saúde, notícias, desporto, tecnologia, negócios e muito mais. Se desejar, 
poderá também fornecer aos utilizadores um acesso rápido a um Web browser.

Contas pessoais: os utilizadores podem definir e acompanhar os objetivos de treino 
semanais, receber distintivos de mérito e guardar os respetivos treinos favoritos para 
os poderem repetir noutra altura. Com os Preva Tokens, que utilizam tecnologia 
RFID, os utilizadores podem iniciar sessão na sua Conta Preva através de um toque 
rápido. Adicionalmente, o Relatório de atividades do utilizador permite que os seus 
funcionários visualizem a atividade em curso por parte dos titulares de uma Conta 
Preva, nas suas instalações. Tal pode auxiliar os seus serviços de treino pessoal, 
ajudar a impulsionar comunicações personalizáveis, bem como permitir-lhe definir 
e acompanhar desafios e competições de exercícios para os membros.

Os estudos demonstram que os utilizadores com Conta Preva, objetivos e Preva Token 
treinam, em média, quatro vezes mais do que aqueles que não possuem estes elementos de 
treino. Num inquérito recente, 75% dos utilizadores concordam que Preva os ajuda a alcançar 
os seus objetivos pessoais.*

Aplicação Preva Mobile: possibilita que os 
utilizadores acedam ao histórico de fitness e 
acompanhem os treinos em qualquer lugar, 
oferecendo-lhes mais-valias fora das instalações. 
Disponível para iOS e Android.

Video on Demand (VOD): um exclusivo Precor, o Video on Demand conta com 
conteúdos populares do YouTube de acesso fácil e escolhidos a dedo, para que os 
utilizadores não tenham de abrandar ou de interromper o seu tempo treino enquanto 
«navegam» à procura deste conteúdo. O nosso colaborador atualiza continuamente o 
sistema de 36 listas de reprodução com conteúdos adequados a um ambiente de treino, 
sem custos adicionais. Os utilizadores concordam que a utilização do VOD lhes permite 
desfrutar mais do seu treino e do seu ginásio e que o VOD os motiva a treinar durante 
mais tempo.***

* Inquérito a membros Fitnessdk em 2014 ** Dados UBL, abril, julho e outubro de 2014
*** Inquérito a membros Preva™ nos EUA em fevereiro de 2014 e no Canadá em agosto 
de 2014. 
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Preva Tokens agora disponíveis para um 
início de sessão rápido e fácil à Conta Preva.



Parcerias Preva

Com a plataforma API aberta Precor, a empresa compromete-se a maximizar o seu 
negócio com experiências de utilizadores significativas, através de um ecossistema 
de parceiros que conta com soluções atrativas para melhorar a participação, 
aumentar a retenção de membros e gerar receitas.

Precor concentra-se sobretudo nas parcerias junto dos «líderes» da indústria, as 
quais contribuem com um valor significativo para o operador. A parceria com a 
Amer Sports permite à Precor entrar em colaboração com a aplicação Movescount 
da Suunto, uma das nossas marcas afiliadas, bem como junto de outras marcas 
na indústria de fitness.

Movescount é uma aplicação avançada de acompanhamento que lhe 
permite planear percursos, acompanhar os seus movimentos e partilhar esta 
informação com uma comunidade de outros entusiastas do fitness ao ar livre. 
O emparelhamento da aplicação Movescount com um relógio Suunto, como o 
Ambit3, transforma-o num smartwatch multifuncional. Ou utilize simplesmente 
o seu smartphone para o acompanhamento. Qualquer que seja a forma, esta 
aplicação está totalmente integrada no sistema Preva, permitindo que os 
utilizadores sejam capazes de registar todas as suas atividades dentro e fora 
da instalação de fitness.
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Ciclismo indoor
Os criadores do ciclismo indoor em grupo Spinning® e os inovadores no equipamento de cardio Precor trazem-lhe uma linha 
completamente nova de bicicletas Spinner® que promete elevar as suas aulas de Spinning® até um patamar completamente novo.
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SPINNER® Ride™ SPINNER® Shift™ SPINNER® Rally™

Os criadores do ciclismo indoor em grupo e os inovadores no 
equipamento de cardio trazem-lhe uma linha completamente nova de 
bicicletas Spinner® que promete melhorar ainda mais as suas aulas 
de Spinning®. As três novas bicicletas contam com a fiabilidade e 
durabilidade que espera da Precor, apoiadas por mais de 25 anos de 
conhecimentos na indústria, formação e programação de Spinning. 

Estas bicicletas foram concebidas para proporcionar uma utilização 
personalizada e melhorar o ajuste, o perfil e a longevidade. Proporcione 
aos seus utilizadores a experiência que sempre sonharam ter com 
um equipamento e uma programação concebidos para resultados de 
longa duração.

Apresentamos a nova linha de bicicletas Spinner®



Spinner® Ride™

•  Dimensões (C x L x A): 147,3 x 51,6 x 121,9 cm
•  Peso total: 56,4 kg
•  Peso do volante: 19,5 kg
•  Peso máx. do utilizador: 158,7 kg
•  Estrutura: Liga de aço
•  Cor da estrutura: Metallic White (Branco metálico)
•  Opções da unidade: Corrente de transmissão ou 

correia de transmissão Poly-V

Spinner® Rally™

•  Dimensões (C x L x A): 147,3 x 51,9 x 125,7 cm
•  Peso total: 57,1 kg 
•  Peso do volante: 19,5 kg
•  Peso máx. do utilizador: 158,7 kg
•  Estrutura: Alumínio
•  Cor da estrutura: Semi-Gloss Metallic Black 

(Preto metálico brilhante)
•  Opções da unidade: Corrente de transmissão 

ou correia de transmissão Poly-V

Bicicletas Spinner® Precor
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Spinner® Shift™

•  Dimensões (C x L x A): 147,3 x 51,9 x 127 cm
•  Peso total: 63,5 kg
•  Peso do volante: 19,5 kg
•  Peso máx. do utilizador: 158,7 kg
•  Estrutura: Liga de aço
•  Cor da estrutura: Charcoal (Cinza escuro)
•  Opções da unidade: Corrente de transmissão 

ou correia de transmissão Poly-V

Consola Spinning® Studio
•  Opcional em qualquer bicicleta Spinner®
•  Monitor de frequência cardíaca 

compatível ANT+™
•  As leituras eletrónicas incluem: 
  – cadência (RPM do pedal),
  –  frequência cardíaca/pulsação,
  – tempo,
  – distância,
  – calorias,
  – indicador de bateria fraca.

Acessórios Spinning®

Mantenha as suas bicicletas limpas e em excelentes 
condições com estes acessórios e ferramentas de 
manutenção para bicicletas que Precor disponibiliza.

•  Pedal Trio® (roscado ou com fixação cónica Morse)
•  Pedal Trio QR® (roscado ou com fixação cónica 

Morse)
•  Kit de ferramentas Spintech para bicicleta Spinner®Kit de ferramentas Spintech da 

bicicleta Spinner®

Pedal Trio® QR®

Pedal Trio®



Spinning® 
Formação e programação

Introduza a experiência Spinning® completa no seu ginásio 
ou estúdio tornando-se uma instalação Spinning® oficial. 
Com esta solução escalável e pronta a utilizar, pode beneficiar 
do reconhecimento mundial da Spinning® e introduzir uma 
experiência de programação consistente que estabelece um 
sentido de comunidade e lealdade entre instrutores e utilizadores. 
Tudo isto trará às suas instalações retenção de membros, 
atratividade, eficiência e receitas adicionais.

Utilize a poderosa e internacionalmente reconhecida marca 
Spinning® no seu Web site, na sinalização das suas instalações, 
nos calendários de aulas e em materiais de marketing e receba 
o melhor aconselhamento dos líderes da indústria para o manter 
à frente da concorrência.
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A certificação de instrutores 
de Spinning® — exclusiva

Seja anfitrião de uma formação 
presencial exclusiva para seis 
ou mais instrutores nas suas 
instalações.

Opções de formação Descrição

A certificação de instrutores 
de Spinning®

Torne-se uma instalação Spinning® 
oficial e seja anfitrião de uma 
formação aberta ao público. A Spinning 
não só irá promover e publicitar a 
formação como também tratar de 
todos os esforços administrativos.
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Equipamento de cardio
Concebemos equipamento que proporciona experiências personalizadas suavemente fluidas e de 
excelência, tornando possível que mais pessoas desfrutem de treinos confortáveis, cativantes e eficazes.
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Equipamento de cardio Precor 
por categoria

Adaptive Motion Trainers® (AMT®) — O nosso Adaptive Motion 
Trainer com Open Stride™ é o único equipamento de cardio de 
passada variável com altura dos pés ajustável, que permite aos 
utilizadores treinarem uma variedade de opções de passada, incluindo 
corrida, jogging e stepping. Graças a um equipamento capaz de criar 
uma variedade de padrões de movimentos, pode maximizar o espaço 
precioso e ajudar os membros a permanecerem empenhados nos 
seus treinos.

Elliptical Fitness Crosstrainers™ (EFX®) — A EFX® com tecnologia 
CrossRamp® proporciona um treino de baixo impacto que permite aos 
utilizadores treinarem durante mais tempo e com maior intensidade, 
assegurando que estes se mantêm satisfeitos.

Passadeiras — Repleta de inovações, a nossa passadeira proporciona 
uma durabilidade e um desempenho otimizados para operadores, 
bem como uma sensação e um funcionamento silencioso sem 
precedentes para os utilizadores. Equipada com uma Active Status 
Light™ (Luz de estado ativa), os funcionários das instalações 
são alertados de imediato sobre o estado do funcionamento das 
passadeiras.

Stepper — O design ergonómico do nosso stepper proporciona 
um treino comprovado, personalizado e desafiante, permitindo 
simultaneamente uma otimização de espaço do seu piso de cardio.

Bicicletas — As nossas bicicletas, quer as verticais como as 
reclinadas, contam com um excelente movimento e um design correto 
a nível biomecânico que incentiva uma postura adequada e apela a 
uma grande variedade de utilizadores, desde um principiante a um 
atleta experiente a recuperar de uma lesão.

AMT® EFX®

Passadeira Stepper

Bicicleta vertical Bicicleta reclinada
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EFX® 885 

Passadeiras
Performance personalizada 
para si e para os seus utilizadores

Dê resposta às necessidades exigentes dos seus utilizadores com uma passadeira 
personalizada para os acompanhar a cada passo.

Um design e uma performance ponderados capazes de fornecer uma experiência 
ao utilizador que confere a sensação certa, incentivando a vontade de regressar. 
A nossa passadeira simplifica a sua tarefa de proporcionar um ambiente com 
foco no cliente. Silenciosa e eficiente, simplificamos a montagem e incluímos 
uma ferramenta de diagnóstico para aumentar o tempo de atividade e diminuir 
os custos operacionais.

•  Active Status Light™* — Com o intuito de aumentar o tempo de atividade, uma 
luz de estado externa indica imediatamente o estado de funcionamento da sua 
passadeira a si e aos funcionários, bem como a altura em que deve levar a cabo 
a manutenção para o prolongamento da vida útil.

•  Correção do fator de potência (PFC — Power Factor Correction)* — Os nossos 
motores de CA de 4 cavalos altamente eficientes estão otimizados com PFC 
para uma maior eficiência, um melhor desempenho e uma redução de até 30% 
no consumo energético.

•  Sistema de controlo de impacto Ground Effects® (GFX®) — O nosso sistema 
patenteado combina o amortecimento, suporte e a estabilidade ideal para os 
utilizadores. As nossas plataformas de passadeiras foram concebidas para 
proporcionar uma maior absorção na parte dianteira, onde os pés do utilizador 
tocam no tapete, já a parte traseira conta com uma rigidez adicional para 
potenciar um impulso firme.

•  Integrated Footplant Technology™ (IFT™) — O nosso sistema único patenteado 
reconhece as velocidades naturais dos pés dos utilizadores e adapta-se a 
cada passo para proporcionar uma sensação de ultra suave que melhora 
a experiência de treino dos utilizadores. Veja-a em ação em: 

Precor.com/treadmills*Não disponível nas passadeiras da série Assurance™.

TRM 885 
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Adaptive Motion Trainer®

AMT® com Open Stride™

A única máquina de cardio que oferece um comprimento de passada adaptável 
e uma altura de passada ajustável, capaz de proporcionar a experiência de 
treino mais variada e altamente personalizável a utilizadores de todos os 
tamanhos e níveis de fitness.

•  Treino personalizado — A funcionalidade de Open Stride permite aos 
utilizadores ajustar a sua altura de passada de 17 a 25 cm, bem como 
alterar espontaneamente o seu comprimento de passada de zero a 91 cm.

•  Um treino de todo o corpo num único equipamento — Os utilizadores 
podem passar de passadas curtas para longas, de marcha para corrida, 
de subida para todas as outras configurações intermédias, o que lhes permite 
trabalhar diferentes grupos musculares. Empurrar e puxar os manípulos em 
movimento vai envolver a parte superior do corpo, resultando num treino 
de todo o corpo.

•  Queime mais com mais prazer — O AMT com Open Stride possibilita 
um valor mais elevado de calorias queimadas, enquanto reduz o nível de 
perceção de esforço por parte dos utilizadores. Para que eles possam treinar 
durante mais tempo e com maior intensidade, obtendo melhores resultados.

O StrideGuide™: ilustra a relação entre comprimento e altura da passada, conforme apresentado neste diagrama.

Nível 5

Nível 4

Nível 3

Nível 2

Nível 1

 0 a 91 cm

25 cm

17 cm

AMT 885 com Open Stride
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Elíptica: Semelhante a um 
movimento de jogging que 
trabalha intensamente os 
tendões e os glúteos.

Passadeira: Semelhante à 
corrida, para um trabalho 
integral do corpo, mas sem 
o impacto.

Stepper: Semelhante à subida 
de escadas, esta opção exercita 
todos os músculos da perna, 
especialmente os glúteos, os 
flexores de quadril e os gémeos.

Bicicleta: Semelhante ao 
movimento de ciclismo e 
excelente para trabalhar os 
gémeos e quadrigémeos.

Todos eles procuram um treino diferente.  
Dê resposta às suas exigências com o AMT.

•  Atração abrangente — Um movimento adaptativo definido 
pelo utilizador, uma variedade de comprimentos de passada 
e um baixo impacto tornam possível o treino perfeito para 
uma grande variedade de utilizadores.

•  Melhores resultados — Os estudos demonstram que o AMT 
desencadeia níveis elevados de consumo de oxigénio e de 
gastos energéticos, permitindo que os utilizadores elevem 
o seu fitness de cardio a um novo patamar.*

•  Variedade infinita de trajetórias de movimentos — O AMT 
redefiniu o exercício elíptico. Os utilizadores podem alterar 
o comprimento da sua passada com o intuito de criar uma 
sensação totalmente nova para o treino.

*Comparativo de modalidade de exercício de sete modos de exercício. Dr. Len Kravitz, University of New Mexico, EUA.



Elliptical Fitness Crosstrainers™

Movimento natural, movimento 
de passada de baixo impacto 
e fiabilidade comprovada

Ofereça aos seus membros a oportunidade de retirarem um maior partido 
de cada treino, enquanto goza de uma fiabilidade e desempenho excecionais. 
As nossas Elliptical Fitness Crosstrainers (EFX®) proporcionam uma passada 
perfeitamente natural e de baixo impacto, para que possam treinar durante 
mais tempo e com maior intensidade.

A EFX continua a definir o padrão da mesma forma que a máquina elíptica o 
fez quando a apresentamos ao mundo, pela primeira vez, em 1995. Na verdade, 
a taxa de reivindicação de garantia da EFX é seis vezes inferior ao padrão da 
indústria.

•  CrossRamp® — Os utilizadores podem isolar ou realizar um treino cruzado 
de diferentes grupos de músculos da parte inferior do corpo simplesmente 
através do ajuste do ângulo da rampa, fazendo com que os utilizadores se 
possam focar nos seus objetivos de fitness individuais com maior facilidade.

•  Movimento natural — A nossa trajetória elíptica imita a passada de corrida 
natural na perfeição, permitindo aos utilizadores manter os calcanhares 
para baixo, o que resulta num movimento mais confortável, mais eficaz 
e ergonomicamente correto.

•  Taxa reduzida de perceção de esforço (RPE) — A passada suave e fluida 
produz uma RPE reduzida, fazendo com que os treinos aparentem ser 
mais fáceis e para que os utilizadores possam colher os frutos de fitness 
resultantes de um treino de maior duração e com maior intensidade.
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RBK 885 (Bicicleta reclinada)

Bicicletas 
Uma ride confortável para o seu treino

Ofereça aos utilizadores o conforto que eles necessitam para usufruir ao máximo de cada ride. 
As nossas bicicletas contam com designs altamente ergonómicos para incentivar uma postura 
adequada, incluindo um número de inovações para maximizar o conforto e a facilidade de 
utilização.

Os utilizadores irão desfrutar de uma pedalagem eficiente e suave com uma geometria correta 
a nível biomecânico, nomeadamente a Knee Over Pedal Spindel — KOPS (Joelho sobre o eixo 
do pedal), bem como de pedais duplos extra largos. Irão apreciar também o ajuste de assento 
simples com uma só mão, assim como a acessibilidade da consola e do porta-acessórios, 
permitindo-lhes manter a forma e a concentração no respetivo treino.

•  Encosto reclinado ultra confortável — Assento air flex de design personalizado com 
um painel ventilado e um sistema de suspensão único para proporcionar uma ride 
refrescante e devidamente amortecida.

•  Manípulos ergonómicos verticais — Um estilo moldado adiciona conforto e durabilidade, 
oferecendo sensores de frequência duplos e três posições de pedalagem ergonómicas: 
vertical, cruzeiro e corrida.

•  Acesso de manutenção conveniente — Ambos os estilos de bicicleta permitem um 
acesso fácil ao sistema de transmissão por correia graças a um revestimento que pode 
ser removido sem ter de retirar as manivelas e os pedais.

•  Sistema de transmissão por correia de duas fases — Resulta numa resistência de 
arranque muito baixa, bem como em alterações suaves e consistentes dos níveis 
de resistência.

UBK 885 (Bicicleta vertical)
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Stepper 
Movimento natural com uma  
sensação de maior qualidade

O nosso stepper de design ergonómico incentiva uma postura e uma técnica 
adequadas para manter a fluidez e o conforto do movimento. Recorrendo ao 
mesmo gerador que a nossa linha EFX®, este proporciona um movimento suave 
e silencioso.

•  Design de manutenção mais simples 
e maior durabilidade 
Graças a um design de manutenção mais 
simples e de durabilidade extrema, o 
stepper CLM 835 utiliza o mesmo sistema 
gerador autoalimentado de baixa fricção 
que o Elliptical Fitness Crosstrainers™ de 
Precor. Todos estes elementos contribuem 
para uma sensação de movimento suave 
e silencioso para os utilizadores.

240i

StretchTrainer™

Um aquecimento  
e arrefecimento adequados

Os alongamentos são uma componente importante para um 
aquecimento e arrefecimento adequados, no início e no fim de cada 
treino. O StretchTrainer™ 240i permite que os utilizadores preparem os 
corpos para um treino mais intenso que resulte numa maior satisfação, 
ao mesmo tempo que ajuda a prevenir lesões durante e após o exercício.
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•  Gerador de seis fases 
O resistente sistema gerador de seis fases 
não possui quaisquer peças de contacto, 
fornecendo um funcionamento suave e 
resistente. Trinta e um níveis de velocidade 
de subida, de 30 a 180 degraus por minuto 
em incrementos de 5 degraus por minuto, 
para permitir ao utilizador adequar os 
treinos ao seu nível de fitness.

CLM 835
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Série Experience™

Linha 880

Adicione outro elemento de destaque às visitas das suas instalações — 
o seu piso de cardio com a Experience™, a nova série de equipamento 
de cardio de Precor. Desde uma análise à primeira vista até uma 
inspeção mais detalhada, a linha 880 da série Experience surpreende 
pela positiva. Com uma consola de ecrã táctil e uma interface simples e 
intuitiva, este equipamento é capaz de envolver os membros ainda mais 
no seu treino.

Um exclusivo da linha 880, Preva®, líder da indústria em soluções 
de fitness em rede, que irá revolucionar a forma de treino dos seus 
membros. Será capaz de proporcionar aos seus utilizadores uma 
experiência de fitness personalizada que os mantém interessados 
através do melhor conteúdo de internet e que os motiva a alcançar 
os seus objetivos graças ao acompanhamento de fitness. 

Ecrã táctil capacitivo — Uma experiência de 
design de ecrã táctil que rivaliza com os melhores 
dispositivos eletrónicos pessoais. Os utilizadores 
irão ficar satisfeitos ao controlar o respetivo treino 
através de gestos num ecrã táctil capacitivo industrial 
robusto, responsivo e intuitivo.

Ângulo de visão «heads up» — A posição vertical 
do ecrã incentiva uma postura correta durante o 
treino. O utilizador é capaz de manter a cabeça, 
pescoço e ombros numa posição vertical e natural, 
conferindo um maior conforto e uma maior eficácia 
à experiência de exercício.

O acessório de suporte de leitura 
é facilmente fixado à consola P82
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Treino selecionado — Os utilizadores são encorajados a 
experimentar mais variedade nos seus treinos, uma vez 
que a linha 880 promove novos treinos diariamente. 

Carregador de dispositivos móveis — A consola da linha 
880 conta agora com um carregador de dispositivos móveis 
permitindo que os utilizadores possam carregar todo o 
tipo de telemóveis, incluindo aqueles com os sistemas 
operativos da Android™, Apple®, BlackBerry™ e Windows®, 
bem como pequenos leitores de MP3. Este também será 
capaz de carregar tablets e leitores de eBooks.

Ecrã personalizável — Os utilizadores podem personalizar 
uma variedade de aspetos do seu treino, incluindo as 
opções de entretenimento preferidas.

Controlos de movimento — Os controlos responsivos e de 
grande dimensão funcionam sem o ecrã táctil, permitindo 
que os utilizadores alterem o movimento e a resistência 
do respetivo treino com facilidade.
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EFX® 885
Elliptical Fitness Crosstrainer™

•   CrossRamp®: rampa ajustável entre 13–40°
•   Treino de todo o corpo e manípulos em movimento para 

a parte superior do corpo
•   22 treinos e 20 leituras eletrónicas
•   C x L x A: 203 x 81 x 173 cm
•   Peso: 158 kg 

EFX® 883
Elliptical Fitness Crosstrainer™

•   CrossRamp®: rampa ajustável entre 13–40°
•   Manípulos fixos para a parte superior do corpo
•   12 treinos e 20 leituras eletrónicas
•   C x L x A: 203 x 81 x 173 cm
•   Peso: 158 kg

AMT® 885 com Open Stride™

Adaptive Motion Trainer®

•   Comprimento de passada adaptativo: 0 a 91 cm
•   Altura de passada ajustável: 17 a 25 cm
•   12 treinos e 20 leituras eletrónicas
•   C x L x A: 203 x 89 x 186 cm
•   Peso: 191 kg

Série Experience™ — Linha 880



UBK 885
Bicicleta vertical
•   Manípulos moldados e um design de assento melhorado
•   Pedais duplos com presilhas integradas
•   Ajuste de assento simples com recurso a uma só mão
•   17 treinos e 18 leituras eletrónicas
•   C x L x A: 122 x 53 x 157 cm
•   Peso: 77 kg

RBK 885
Bicicleta reclinada
•   Design de quadro aberto
•   Ventilada, encosto de assento air flex em suspensão
•   Pedais duplos com presilhas integradas
•   17 treinos e 18 leituras eletrónicas
•   C x L x A: 170 x 58 x 136 cm
•   Peso: 99 kg

TRM 885
Passadeira
•   Intervalo de inclinação: declive de –3% a uma inclinação de 15%
•   Ground Effects® e Integrated Footplant Technology™

•   Velocidade de 0,8–25,5 km/h + Auto Stop™

•   27 treinos e 20 leituras eletrónicas
•   C x L x A: 211 x 98 x 174 cm
•   Peso: 195 kg
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Série Experience™

Linha 830

Poderá constatar, logo à partida, que a forma e a função da consola da linha 
830 complementam a consola da linha 880, incluindo os mesmos controlos de 
movimento fáceis de utilizar. A partir daí, a consola da linha 830 utiliza um ecrã 
LED que foca as estatísticas e os conteúdos de fitness essenciais que mantêm 
os membros em movimento. 

Junte o Módulo de entretenimento opcional para permitir que os seus utilizadores 
se liguem à consola com os respetivos auscultadores e ouçam o stream de áudio 
das televisões montadas nas suas instalações. Ou junte o Personal Viewing 
System de 15" para oferecer uma experiência multimédia personalizada aos seus 
membros, diretamente na máquina. 

E tal como todo o equipamento de cardio da série Experience™, a linha 830 conta 
com o mesmo equipamento de cardio, caracterizado pela suavidade, fluidez e 
precisão de Precor.

Consola P30:
•  Módulo de entretenimento de 800/900 MHz  

opcional
•  Personal Viewing System (PVS) de 15"  

opcional

Personal Viewing System opcional

Módulo de entretenimento 
de 800/900 MHz

Personal Viewing 
System (PVS) de 15"
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TRM 835 
Passadeira
•   Intervalo de inclinação: inclinação de –3% a 15% 
•   Sistema de controlo de impacto Ground Effects®

•   Integrated Footplant Technology™

•   Velocidade de 0,8–25,5 km/h + Auto Stop™

•   27 treinos e 21 leituras eletrónicas
•   C x L x A: 211 x 89 x 157,5 cm
•   Peso: 190 kg

UBK 835 
Bicicleta vertical
•   Manípulos moldados
•   Design de selim melhorado
•   Ajuste de assento simples com recurso 

a uma só mão
•   12 treinos e 18 leituras eletrónicas
•   C x L x A: 122 x 53 x 157 cm
•   Peso: 73 kg

RBK 835 
Bicicleta reclinada
•   Design de quadro aberto
•   Ventilada, encosto de assento air flex 

em suspensão
•   Ajuste de assento simples com recurso 

a uma só mão
•   12 treinos e 18 leituras eletrónicas
•   C x L x A: 170 x 58 x 127 cm
•   Peso: 95 kg

CLM 835 
Stepper
•   Sistema de resistência de gerador 

autoalimentado
•   14 treinos e 21 leituras eletrónicas
•   C x L x A: 119 x 81 x 175 cm
•   Peso: 113 kg

AMT® 835 com Open Stride™ 
Adaptive Motion Trainer®

•   Comprimento de passada adaptativo: 0 a 91 cm 
•   Altura de passada ajustável: 17 a 25 cm
•   6 treinos e 20 leituras eletrónicas
•   C x L x A: 203 x 89 x 176 cm
•   Peso: 187 kg

AMT® 833 
Adaptive Motion Trainer®

•   Comprimento de passada adaptativo: 0 a 91 cm
•   Altura de passada fixa: 19 cm
•   6 treinos e 19 leituras eletrónicas
•   C x L x A: 203 x 89 x 176 cm
•   Peso: 187 kg

EFX® 835 
Elliptical Fitness Crosstrainer™

•   CrossRamp®: rampa ajustável entre 13–40°
•   Manípulos em movimento para a parte superior do corpo
•   15 treinos e 21 leituras eletrónicas
•   C x L x A: 203 x 81 x 173 cm
•   Peso: 153 kg

EFX® 833 
Elliptical Fitness Crosstrainer™

•   CrossRamp®: rampa ajustável entre 13–40°
•   Manípulos fixos para a parte superior do corpo
•   15 treinos e 21 leituras eletrónicas
•   C x L x A: 203 x 81 x 173 cm
•   Peso: 153 kg
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Série Assurance™

A série que lhe proporciona inovações a nível do clube e designs mecânicos 
comprovados a um valor excecional. A série Assurance™ fornece treinos simples 
e suaves a utilizadores de todos os níveis de capacidade. A consola proporciona 
uma visualização clara e uma disposição familiar que simplifica a exploração de 
uma variedade de treinos satisfatórios por parte dos utilizadores.

Construída para resistir aos rigores de um vasto leque de ambientes, onde se 
incluem instalações menos supervisionadas, como hotéis, ginásios empresariais, 
complexos residenciais ou quartéis de bombeiros, a série Assurance proporciona 
aos proprietários um desempenho fiável e consistente.

Ecrã LED simplificado:
•  Interruptores arredondados resistentes: resposta tátil
•  Monitorização da frequência cardíaca
•  6–7 programas

Ecrã LED avançado (para a Passadeira 946i): 
•  Controlo por toque: resposta táctil com um clique audível
•  13 programas

Consola padrão:
•  Módulo de entretenimento de 800/900 MHz opcional
•  Personal Viewing System (PVS) de 15" opcional

Ecrã LED simplificado

Módulo de entretenimento 
de 800/900 MHz

Personal Viewing 
System (PVS) de 15"
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946i 
Passadeira
•   Intervalo de inclinação: 0%–15% em incrementos de 0,5%
•   Ground Effects®/Integrated Footplant Technology™

•   Motor de CA de 4 cv
•   Velocidade de 0,8–20 km/h 
•   13 treinos e 24 leituras eletrónicas
•   C x L x A: 204 x 86 x 150 cm
•   Peso: 150 kg

932i 
Passadeira
•   Intervalo de inclinação: 0%–15% em incrementos de 0,5%
•   Ground Effects®/Integrated Footplant Technology™

•   Motor de CA de 4 cv
•   Velocidade de 0,8–20 km/h 
•   7 treinos e 14 leituras eletrónicas
•   C x L x A: 204 x 86 x 150 cm
•   Peso: 150 kg

EFX® 536i 
Elliptical Fitness Crosstrainer™

•   CrossRamp®: rampa ajustável entre 15–40°
•   Treino de todo o corpo e manípulos em movimento 

para a parte superior do corpo
•   6 treinos e 14 leituras eletrónicas
•   C x L x A: 213 x 79 x 168 cm
•   Peso: 111 kg

EFX® 532i 
Elliptical Fitness Crosstrainer™

•   CrossRamp®: rampa ajustável entre 15–40°
•   Manípulos fixos para a parte superior do corpo
•   6 treinos e 14 leituras eletrónicas
•   C x L x A: 213 x 79 x 168 cm
•   Peso: 111 kg

UBK 615 
Bicicleta vertical
•   Manípulos moldados
•   Design de selim melhorado
•   Pedais de grandes dimensões com presilhas integradas
•   Assento com pino de troca rápida
•   6 treinos e 12 leituras eletrónicas
•   C x L x A: 122 x 53 x 146 cm
•   Peso: 70 kg

RBK 615 
Bicicleta reclinada
•   Design de quadro aberto
•   Ventilada, encosto de assento air flex em suspensão
•   Pedais de grandes dimensões com presilhas integradas
•   Ajuste de assento simples com recurso a uma só mão
•   6 treinos e 12 leituras eletrónicas
•   C x L x A: 168 x 58 x 124 cm
•   Peso: 92 kg
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Gestão de cabos
Mantenha os cabos em 
segurança e fora de vista

A nossa gestão de cabos simplifica o processo de manter as suas 
instalações organizadas e atrativas. Com este sistema completo 
pode proteger os cabos contra danos e manter uma aparência 
organizada e esteticamente agradável com facilidade.
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Mantenha os cabos em 
segurança e fora de vista

A nossa gestão de cabos simplifica o processo de manter as suas 
instalações organizadas e atrativas. Com este sistema completo 
pode proteger os cabos contra danos e manter uma aparência 
organizada e esteticamente agradável com facilidade.
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Treino funcional Queenax™

Modular. Atualizável. Compatível. Adaptável. Flexível. Queenax™ é um sistema de treino funcional modular 
e de peso corporal suspenso único em todo o mundo que multiplica o espaço de treino nas suas instalações.
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THE CORNER 
Funcionalidade compacta
•  Dimensões (C x L x A):
 –  Min. 226 x 185 x 264 cm
 –  Máx. (dependente dos acessórios)

THE ONE 
Independente
•  Dimensões (C x L x A):
 –  Min. 94 x 86 x 285 cm
 –  Máx. (dependente dos acessórios) 

WALL SOLUTIONS 
Preserve o espaço aberto
•  Dimensões (C x L x A): 
 –  Min. 36 x 56 x 262 cm
 –  Máx. 1476 x 175 x 285 cm

THE FORMAT 
Espaço de treino de fixação livre
•  Dimensões (C x L x A): 
 –  Min. 450 x 175 x 285 cm
 –  Máx. 749 x 325 x 285 cm

THE BRIDGE 
Gama dinâmica de ambientes de treino
•  Dimensões (C x L x A): 
 –  Min. 599 x 185 x 287 cm
 –  Máx. 1600 x 185 x 287 cm
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Treino funcional Queenax™

Veja por si mesmo como as 
características modulares 
da Queenax conseguem 
multiplicar o espaço nas 
suas instalações de uma 
forma visualmente única, 
permitindo-lhe adaptar 
cada unidade às suas 
necessidades de treino. 



Treino funcional Queenax™

Aplicações de treino
As aplicações de treino são itens acessórios que melhoram a experiência de treino, como halteres ou halteres kettlebell, ou aparelhos que 
se fixam às barras de treino ou espaldares, permitindo-lhe realizar aulas de treino em grupo como Superfunctional™, CrossCore® e TRX®. 
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Acessórios opcionais
Os acessórios opcionais consistem em soluções de armazenamento, pavimentos e itens acessórios, como plataformas pliométricas, trampolins e trainers 
de tronco, que podem ser adicionados à estrutura da sua Queenax para acomodar exercícios e armazenamento. Podem ser removíveis ou montados de forma 
permanente para criar estações de treino adicionais. 
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Equipamento de musculação
Oferecemos uma vasta gama de equipamentos de musculação numa variedade de opções de cores capazes de complementar quaisquer instalações. 
Com o mesmo foco na ergonomia e na suavidade de movimentos que o nosso equipamento de cardio, a nossa série Discovery™, a série Vitality™ e  
as linhas de musculação Icarian® têm algo para oferecer a todos os utilizadores.
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PRECOR WHITE PAPER

Vídeos de instruções da série Discovery™

Clique ou toque para reproduzir o vídeo

Vídeos de instruções
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Hiperligações para vídeos educativos

Painéis de força

Ilustrações sem texto de grandes 
dimensões e fáceis de visualizar 
demonstram de imediato a 
postura adequada e os músculos 
corretos a trabalhar, ao passo 
que os códigos QR proporcionam 
hiperligações de smartphone 
para vídeos de instruções.

Ler o código QR com a aplicação



Linha Selectorized  
da série Discovery™

Tanto você como os seus utilizadores irão apreciar a combinação entre 
biomecânica e estética da linha Selectorized, da série Discovery™. 
Esta combina todos os elementos de desempenho funcionais exigidos 
a uma linha de musculação, fazendo-se ainda acompanhar do design e 
da atenção ao detalhe que espera de Precor.

As funcionalidades chave da linha Selectorized da série Discovery™ incluem:

•  Aspeto — Proporciona um ambiente aberto e convidativo para todos nas 
instalações, com uma altura de torre discreta e revestimentos translúcidos.

•  Durabilidade — O aço de calibre 11 e a estrutura encaixada totalmente 
soldada oferecem uma base extremamente sólida que não irá vergar, 
dobrar ou ranger sob o efeito de cargas pesadas ou com o passar do tempo.

•  Ajustes de precisão — Pontos de contacto altamente visíveis e resistentes, 
incluindo ajustes industriais a gás do banco, pegas de borracha moldadas 
ergonomicamente, pino seletor e peso adicional.

•  Fácil de utilizar — Os painéis de instruções de grande dimensão, sem 
texto e com códigos QR direcionando para vídeos de instruções tornam 
o momento de iniciação mais fácil para todos os utilizadores.
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Linha Selectorized  
da série Discovery™

Painéis de instruções — Ilustrações de grande dimensão e fáceis 
de entender que demonstram de imediato a postura adequada. 
Os códigos QR proporcionam hiperligações para vídeos de 
instruções úteis aos utilizadores.

Ajustes — Os materiais tácteis industriais altamente resistentes 
fazem com que os utilizadores possam encontrar a posição 
correta de uma forma simples e confortável, através de ajustes 
precisos para assentos e pesos.

Torre de pesos — Esta linha conta com uma altura de torre 
consistente e discreta, bem como um revestimento translúcido 
que criam um ambiente de treino aberto e convidativo.

Estofos — Os utilizadores terão um maior conforto graças 
aos estofos de excelente qualidade e poderão também apreciar 
o tecido de duas texturas com pesponto duplo no topo em todas 
as costuras, para uma durabilidade acrescida.
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Black (Preto)

Mahogany 
(Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Slate (Ardósia)Graphite 
(Grafite)

Desert Bronze 
(Bronze deserto)

Linha Selectorized da série Discovery™ 

Estrutura: Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico brilhante)
Revestimento: Pacific Blue (Azul pacífico)
Estofos: Black (Preto)

Estrutura: Desert Bronze (Bronze deserto)
Revestimento: Dark Cavern (Caverna escura)
Estofos: Paprika (Paprica)

•  As cores podem variar.
•  Cores personalizadas disponíveis. Entre em contacto com um representante de vendas Precor.

Cores da linha Selectorized da série Discovery

Cores padrão dos estofos

Cores padrão da estrutura Cores padrão do revestimento (exclusivo DSL)

Black (Preto)

Gloss Metallic 
Silver (Prata 
metálico brilhante)

Paprika (Paprica)

Black Magic 
Gloss (Brilho 
mágico preto)

Metallic Ash 
(Cinza metálico)

American Beauty 
Red (Vermelho 
«beleza 
americana»)

Pacific Blue  
(Azul pacífico)

Gloss White 
(Branco brilhante)

Terra Cotta 
(Terracota)

Dark Cavern 
(Caverna escura)

Royal Blue 
(Azul real)
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DSL313 
Extensão dorsal
•  Dimensões (C x L x A):  

122 x 109 x 150 cm
•   Peso: 221 kg
•   Pilha de pesos: 73 kg

Linha Selectorized da série Discovery™ — Parte superior do corpo

DSL204 
Curl de bíceps
•  Dimensões (C x L x A):  

119 x 112 x 150 cm
•   Peso: 197 kg
•   Pilha de pesos: 73 kg

DSL215 
Tríceps sentado
•  Dimensões (C x L x A):  

119 x 125 x 150 cm
•   Peso: 255 kg
•   Pilha de pesos: 109 kg

DSL310 
Remada sentado
•  Dimensões (C x L x A):  

130 x 125 x 150 cm
•   Peso: 230 kg
•   Pilha de pesos: 109 kg

DSL304 
Puxada baixa lateral
•  Dimensões (C x L x A):  

170 x 155 x 196 cm
•   Peso: 281 kg
•   Pilha de pesos: 109 kg

DSL500 
Prensa de ombros
•  Dimensões (C x L x A):  

170 x 132 x 150 cm
•   Peso: 244 kg
•   Pilha de pesos: 91 kg

DSL208 
Extensão de tríceps
•  Dimensões (C x L x A):  

119 x 112 x 150 cm
•   Peso: 200 kg
 •  Pilha de pesos: 73 kg

DSL505 
Aberturas de peito/deltoid 
posterior
•  Dimensões (C x L x A):  

137 x 142 x 213 cm
•   Peso: 269 kg
•   Pilha de pesos: 109 kg

DSL404 
Desenvolvimento peitoral
•  Dimensões (C x L x A):  

147 x 150 x 150 cm
•   Peso: 240 kg
•   Pilha de pesos: 109 kg

DSL504 
Elevação lateral
•  Dimensões (C x L x A):  

135 x 125 x 150 cm
•   Peso: 226 kg
•   Pilha de pesos: 73 kg



Linha Selectorized da série Discovery™ — Parte inferior do corpo e tronco

DSL618 
Extensão de glúteo
•  Dimensões (C x L x A):  

135 x 102 x 150 cm
•   Peso: 203 kg
•   Pilha de pesos: 73 kg

DSL606 
Flexão de pernas deitado
•  Dimensões (C x L x A):  

155 x 122 x 150 cm
•   Peso: 225 kg
•   Pilha de pesos: 91 kg

DSL620 
Cadeira adutora
•  Dimensões (C x L x A):  

168 x 76 x 150 cm
•   Peso: 247 kg
•   Pilha de pesos: 91 kg

DSL619 
Flexão de pernas sentado
•  Dimensões (C x L x A):  

155 x 125 x 150 cm
•   Peso: 269 kg
•   Pilha de pesos: 109 kg

DSL621 
Abdutores
•  Dimensões (C x L x A):  

168 x 76 x 150 cm
•   Peso: 247 kg
•   Pilha de pesos: 91 kg

DSL623 
Extensão dos gémeos sentado
•  Dimensões (C x L x A):  

135 x 112 x 150 cm
•   Peso: 308 kg
•   Pilha de pesos: 181 kg

DSL602 
Prensa de pernas
•  Dimensões (C x L x A):  

196 x 122 x 150 cm
•   Peso: 397 kg
•   Pilha de pesos: 182 kg

DSL605 
Extensão de pernas
• Dimensões (C x L x A): 
 135 x 125 x 150 cm
•  Peso: 261 kg
•  Pilha de pesos: 109 kg

DSL315 
Rotação do tronco
•  Dimensões (C x L x A):  

127 x 137 x 150 cm
•   Peso: 205 kg
•   Pilha de pesos: 73 kg

DSL714 
Abdominal
•  Dimensões (C x L x A):  

130 x 127 x 150 cm
•   Peso: 237 kg
•   Pilha de pesos: 91 kg
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Linha Selectorized  
da série Discovery™

Advanced Movement Design™

Os seus utilizadores obterão uma maior força através do Advanced 
Movement Design, exclusivo da linha Selectorized, da série Discovery. 

Esta plataforma progressiva desafia o corpo de forma a envolver mais 
músculos para desenvolver funcionalmente a força e estabilizar os padrões 
de movimento. Os utilizadores obterão melhores resultados à medida que 
exercitam os músculos através de uma amplitude de movimentos maior 
e mais natural.

As funcionalidades chave do Advanced Movement Design integrado na 
linha Selectorized da série Discovery incluem:

•  Plataforma progressiva — Passos naturais para utilizadores, à medida 
que desenvolvem a respetiva rotina de musculação com uma variedade 
acrescentada e uma melhor estabilização do tronco.

•  Movimento Natural — O eixo convergente/divergente permite que 
os utilizadores adotem um padrão de movimentos mais natural 
para proporcionar uma maior amplitude de movimentos e um maior 
recrutamento muscular.

•  Design ergonómico — Os braços de movimento inclinados, as pegas 
em forma de elipse e um design de sistema de roldanas asseguram que 
os utilizadores obtêm um movimento mais suave, natural e fluido. 

•  Treinos mais eficazes — Os braços de movimento independentes exigem 
um maior equilíbrio e trabalho dos músculos do tronco por parte dos 
seus utilizadores.

DSL414 
Prensa peitoral convergente
•  Dimensões (C x L x A):  

163 x 123 x 183 cm
•   Peso: 260 kg
•   Pilha de pesos: 109 kg

DSL515 
Prensa de ombros convergente
•  Dimensões (C x L x A):  

154 x 150 x 154 cm
•   Peso: 239 kg
•   Pilha de pesos: 91 kg
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DSL314 
Puxada baixa lateral divergente
•  Dimensões (C x L x A):  

118 x 127 x 213 cm
•   Peso: 256 kg
•   Pilha de pesos: 109 kg

DSL324 
Remada baixa divergente
•  Dimensões (C x L x A):  

196 x 122 x 150 cm
•   Peso: 255 kg
•   Pilha de pesos: 109 kg
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Série Discovery™

Linha Plate Loaded

A linha Plate Loaded da série Discovery™ combina todos os elementos 
do desempenho funcional exigidos a uma linha de musculação, mas com o 
design e a atenção ao pormenor que caracteriza a qualidade de excelência 
de Precor. O resultado é uma experiência excecional, tanto para o novo 
utilizador como para o atleta mais experiente.

As funcionalidades chave da linha Plate Loaded da série Discovery™ 
incluem:

•  Excelência biomecânica — Curvas de força de resistência adaptadas 
para corresponder às curvas de força naturais do corpo.

•  Design que promove melhorias no treino — A resistência de braços 
independente exige um maior equilíbrio e trabalho por parte dos 
músculos do tronco do utilizador, enquanto as trajetórias de movimento 
convergentes/divergentes proporcionam uma maior amplitude de 
movimento e um maior recrutamento muscular.

•  Longevidade — Construído para resistir aos ambientes de fitness 
comerciais mais duros.

•  Feito para todos — Concebido para se adaptar a um vasto leque de 
utilizadores, contando com elementos como alturas de carga simples, 
pesos iniciais leves e armazenamento de anilhas amplo.
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Linha Plate Loaded 
da série Discovery™

Estofos — Estofos de excelente qualidade proporcionam 
um melhor posicionamento e controlo para o utilizador, 
bem como uma maior firmeza e durabilidade.

Pinos — Encaixe de pino fundido confere firmeza e 
contribui para uma estética de acabamento melhorada.

Pegas — As pegas ergonómicas permitem uma força de 
aderência máxima e uma distribuição de peso por toda 
a palma da mão para um maior conforto e uma sensação 
mais agradável.

Ajustes — Ajustes de precisão, incluindo ajustes de 
assentos industriais altamente resistentes e pás de ajuste 
amplas de borracha ergonómica.
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Slate (Ardósia)Graphite  
(Grafite)

Black Magic Gloss 
(Brilho mágico preto) 

•  As cores podem variar.
•  Cores personalizadas disponíveis. Entre em contacto com um representante de vendas Precor.

Estofos

Black (Preto) Imperial Blue  
(Azul imperial)

Paprika (Paprica) American 
Beauty Red 
(Vermelho «beleza 
americana»)

Terra Cotta 
(Terracota)

Royal Blue  
(Azul real)

Cores padrão da estrutura Cores padrão da estruturaBraços de movimento Braços de movimento

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico brilhante)

Gloss White  
(Branco brilhante)

Metallic Ash  
(Cinza metálico)

Desert Bronze 
(Bronze deserto)

Metallic Ash (Cinza metálico)

Metallic Ash (Cinza metálico)

Metallic Ash  
(Cinza metálico)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico brilhante)

Opções de cores para a estrutura e o braço de movimento

Linha Plate Loaded da série Discovery™

Mahogany 
(Mogno)

62



63



Linha Plate Loaded da série Discovery™
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DPL520 
Curl de bíceps
•  Dimensões (C x L x A): 136 x 97 x 121 cm
•   Peso: 117 kg
•   Peso inicial: 5,4 kg
•   Peso de carga máx.: 102 kg

DPL540 
Desenvolvimento peitoral
•  Dimensões (C x L x A): 110 x 169,5 x 177,5 cm
•   Peso: 160 kg
•   Peso inicial: 5,5 kg
•   Peso de carga máx.: 204 kg

DPL541  
Desenvolvimento por inclinação
•  Dimensões (C x L x A): 109 x 199 x 144 cm
•   Peso: 157 kg
•   Peso inicial: 5,5 kg
•   Peso de carga máx.: 204 kg

DPL0601 
Prensa de pernas inclinada
•  Dimensões (C x L x A): 239 x 140 x 144 cm
•   Peso: 252 kg
•   Peso inicial: 62 kg
•   Peso de carga máx.: 490 kg

DPL0603 
Máquina Hack Squat
•  Dimensões (C x L x A): 211 x 160 x 144 cm
•   Peso: 206 kg
•   Peso inicial: 40 kg
•   Peso de carga máx.: 327 kg

DPL0802 
Máquina Smith
•  Dimensões (C x L x A): 142 x 214 x 229 cm
•   Peso: 179 kg
•   Peso inicial: 11,3 kg
•   Peso de carga máx.: 272 kg
•  Ângulo da trajetória de deslize: 11 graus
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DPL561  
Flexão de pernas
•  Dimensões (C x L x A): 122 x 167 x 140 cm
•   Peso: 150 kg
•   Peso inicial: 5 kg 
•   Peso de carga máx.: 82 kg

DPL560 
Extensão de pernas
•  Dimensões (C x L x A): 158 x 159 x 120 cm
•   Peso: 132 kg
•   Peso inicial: 5,9 kg
•   Peso de carga máx.: 82 kg

DPL521 
Tríceps sentado
•  Dimensões (C x L x A): 184 x 103 x 94 cm
•   Peso: 130 kg
•   Peso inicial: 3,6 kg
•   Peso de carga máx.: 163 kg

DPL305  
Puxada baixa
•  Dimensões (C x L x A): 168 x 130 x 194 cm
•   Peso: 148 kg
•   Peso inicial: 2,5 kg
•   Peso de carga máx.: 204 kg

DPL309  
Remada sentado
•  Dimensões (C x L x A): 148 x 127,5 x 124 cm
•   Peso: 154 kg
•   Peso inicial: 4,5 kg
•   Peso de carga máx.: 204 kg

Linha Plate Loaded da série Discovery™

DPL550  
Prensa de ombros
•  Dimensões (C x L x A): 144 x 153 x 157 cm
•   Peso: 141 kg
•   Peso inicial: 4,5 kg
•   Peso de carga máx.: 163 kg

DPL308  
Remada baixa
•  Dimensões (C x L x A): 155 x 128 x 171 cm
•   Peso: 156 kg
•   Peso inicial: 6,5 kg
•   Peso de carga máx.: 204 kg

DPL616  
Elevação de gémeos
•  Dimensões (C x L x A): 150 x 76 x 101 cm
•   Peso: 75 kg
•   Peso inicial: 11 kg
•   Peso de carga máx.: 204 kg



Série Discovery™

Linha de bancos e suportes

A linha de bancos e suportes da série Discovery™ possui todos os 
elementos de desempenho exigidos a uma linha de bancos e suportes, 
fazendo-se ainda acompanhar de capacidades funcionais inovadoras 
e da atenção ao detalhe que espera da Precor. 

As funcionalidades principais da linha de bancos e suportes da série 
Discovery™ incluem:

•  Excelência funcional — A atenção ao design de produto melhora os 
movimentos de exercício tradicionais e funcionais, garantindo uma 
variedade infinita de oportunidades de exercício para uma variedade 
infinita de utilizadores.

•  Robustez — A tubagem extensa e resistente, as coberturas de 
poliuretano de alto impacto e os protetores contra desgaste substituíveis 
e antiderrapantes otimizam a solidez e a durabilidade do produto.

•  Armazenamento — Os suportes de armazenamento de placas de peso 
e o armazenamento de barras olímpicas e de equipamento funcional 
estão instalados e convenientemente posicionados para melhorar 
a acessibilidade e manter os acessórios sempre ao alcance. 
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DBR0119 
Super banco
•  Dimensões (C x L x A): 140 x 75 x 46 cm
•   Peso: 48 kg
•   Capacidade de carga de elevação  

máxima: 181,5 kg

Linha de bancos e suportes da série Discovery™

•  As cores podem variar.
•  Cores personalizadas disponíveis. Entre em contacto com um representante de vendas Precor.

Black Magic Gloss 
(Brilho mágico preto) 

Cores padrão da estrutura

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico brilhante)

Gloss White (Branco brilhante)

Metallic Ash (Cinza metálico)

Desert Bronze 
(Bronze deserto)

Opções de cores para a estrutura e para os estofos

Slate (Ardósia)Graphite (Grafite)

Estofos

Black (Preto) Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica) American 
Beauty Red 
(Vermelho «beleza 
americana»)

Terra Cotta 
(Terracota)

Royal Blue 
(Azul real)

Mahogany 
(Mogno)

DBR0611 
Suporte curto para barra
•  Dimensões (C x L x A): 180 x 155 x 250 cm
•   Peso: 206 kg
•   Suportes de armazenamento de peso: 10
•   Capacidade de carga de elevação  

máxima: 272 kg
•   Peso máximo de armazenamento: 817 kg

DBR0610  
Suporte gaiola
•  Dimensões (C x L x A): 210 x 160 x 250 cm
•   Peso: 278 kg
•   Suportes de armazenamento de peso: 10
•   Capacidade de carga de elevação  

máxima: 363 kg
•   Peso máximo de armazenamento: 817 kg

DBR0817 
Suporte vertical de anilhas
•  Dimensões (C x L x A): 65 x 75 x 120 cm
•   Peso: 35 kg

Acessórios opcionais:
•   Kit de cavilhas para bandas
•   Kit de conexão da máquina 

de musculação
•  Trainer de tronco
•  Estação de inclinação



Série Vitality™

A série Vitality™ consiste em unidades compactas e eficientes que o 
podem ajudar a proporcionar a variedade que os utilizadores precisam 
e sem ultrapassar os limites impostos pelo orçamento.

Para incentivar treinos confortáveis e eficazes, esta gama incorpora um 
design correto a nível biomecânico e de fácil utilização. 

As funcionalidades chave da Série Vitality™ incluem:

•  Sensação natural — Uma biomecânica correta proporciona uma 
movimentação fluida e suave que acompanha o corpo e confere uma 
sensação natural ao utilizador.

•  Design convidativo — Revestimentos translúcidos cobrem parcialmente 
as pilhas de pesos, criando uma sensação de privacidade, útil para alguns 
utilizadores, enquanto mantém alguma abertura nas suas instalações.

•  Fácil de utilizar — Os utilizadores irão desfrutar de um design favorável 
à iniciação rápida e de um número mínimo de ajustes necessários. 
Quaisquer ajustes necessários podem ser facilmente efetuados a partir 
da posição sentada.
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Série Vitality™

Compacta — A série Vitality™ foi concebida tendo em mente o espaço 
limitado. Todas as máquinas têm um impacto reduzido no espaço das suas 
instalações e contam com um design discreto.

Peso adicional — Cada estação dispõe de um peso adicional. Os utilizadores 
podem ativar este peso adicional facilmente através do simples acionamento 
de uma alavanca.

Estofos Estofos — opcional

Imperial Blue 
(Azul imperial) 

Paprika 
(Paprica)

Slate (Ardósia)

Mahogany 
(Mogno)

Graphite 
(Grafite)

American 
Beauty Red 
(Vermelho «beleza 
americana»)

Royal Blue 
(Azul real)

Terra Cotta 
(Terracota)

•  As cores podem variar. 
•  As cores dos estofos, à exceção de preto, estão disponíveis a um custo adicional.

Estrutura

Black (Standard) 
(Preto — 
padrão)

Gloss Metallic 
Silver (Prata 
metálico brilhante)

Cores da série Vitality™
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Série Vitality™ — Parte superior do corpo, parte inferior do corpo e tronco

C003ES 
Curl de bíceps
•  Dimensões (C x L x A):  

119 x 102 x 145 cm
•   Peso: 180 kg
•   Pilha de pesos: 78 kg

C001ES 
Desenvolvimento peitoral
•  Dimensões (C x L x A):  

99 x 130 x 175 cm
•   Peso: 205 kg
•   Pilha de pesos: 110 kg

C002ES 
Puxada baixa*
•  Dimensões (C x L x A):  

141 x 102 x 223,5 cm
•   Peso: 215 kg
•   Pilha de pesos: 100 kg

C019ES 
Remada sentado
•  Dimensões (C x L x A):  

127 x 119 x 175 cm
•   Peso: 210 kg
•   Pilha de pesos: 110 kg

C012ES 
Prensa de ombros
•  Dimensões (C x L x A):  

150 x 142 x 145 cm
•   Peso: 195 kg
•   Pilha de pesos: 91 kg

C023ES 
Extensão de tríceps
•  Dimensões (C x L x A):  

117 x 102 x 145 cm
•   Peso: 180 kg
•   Pilha de pesos: 78 kg

C005ES 
Extensão de pernas
•  Dimensões (C x L x A):  

132 x 109 x 145 cm
•   Peso: 210 kg
•   Pilha de pesos: 91 kg

C007ES 
Flexão de pernas sentado
•  Dimensões (C x L x A):  

157 x 109 x 145 cm
•   Peso: 205 kg
•   Pilha de pesos: 78 kg

C014ES 
Abdominal
•  Dimensões (C x L x A):  

147 x 99 x 145 cm
•   Peso: 210 kg
•   Pilha de pesos: 91 kg

C011ES  
Extensão dorsal
•  Dimensões (C x L x A):  

135 x 99 x 145 cm
•   Peso: 205 kg
•   Pilha de pesos: 91 kg

*Também disponível com uma barra de 
puxada baixa, como acessório opcional.
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Série Vitality™ — Exercício duplo

C024ES 
Multi-Press
•  Dimensões (C x L x A):  

183 x 152 x 175 cm
•   Peso: 205 kg
•   Pilha de pesos: 110 kg

C027ES 
Extensão de pernas / 
Flexão de pernas
•  Dimensões (C x L x A):  

163 x 109 x 145 cm
•   Peso: 240 kg
•   Pilha de pesos: 110 kg

C015ES 
Aberturas de peito /  
deltoid posterior
•  Dimensões (C x L x A):  

102 x 137 x 198 cm
•   Peso: 214 kg
•   Pilha de pesos: 110 kg

C010ES 
Prensa de pernas /  
Extensão dos gémeos
•  Dimensões (C x L x A):  

193 x 109 x 175 cm
•   Peso: 250 kg
•   Pilha de pesos: 135 kg

C026ES  
Puxada baixa/Remada sentado
•  Dimensões (C x L x A):  

193 x 122 x 221 cm
•   Peso: 222 kg
•   Pilha de pesos: 100 kg

C008ES 
Cadeira Adutora e Abdutora
•  Dimensões (C x L x A):  

163 x 79 x 145 cm
•   Peso: 200 kg
•   Pilha de pesos: 78 kg

C025ES 
Extensão de tríceps
•  Dimensões (C x L x A):  

130 x 110 x 145 cm
•   Peso: 180 kg
•   Pilha de pesos: 78 kg

C028ES  
Abdominal / Extensão dorsal
•  Dimensões (C x L x A):  

150 x 99 x 145 cm
•   Peso: 210 kg
•   Pilha de pesos: 91 kg



Linha de musculação Icarian®

Ajude os membros com todo o tipo de capacidades a beneficiar do 
valor do treino de musculação. A nossa linha de musculação Icarian 
representa a fundação sólida para complementar a sua oferta de 
musculação, fazendo com que seja mais fácil para todos iniciarem 
e progredirem.

A atenção à biomecânica, os pontos de contacto confortáveis e 
ajustes fáceis de utilizar permitem que todos os utilizadores possam 
desfrutar do movimento suave e fluido.

Para complementar as suas instalações, todas as máquinas são 
duráveis, simples e estão disponíveis em várias combinações de cores. 

Functional Trainer Icarian®

FTS 
Sistema de treino funcional
•  Dimensões (C x L x A):  

249 x 147 x 230 cm
•   Peso: 382 kg
•   Pilha de pesos: 86 kg
•   Posição inicial ajustável

FTS Glide 
Sistema de treino funcional
•  Dimensões (C x L x A):  

135 x 123 x 216 cm
•   Peso: 305 kg
•   Pilha de pesos: 2 x 91 kg
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Functional Trainer e multiestação Icarian®

Opções de cores para Icarian®

Metallic Ash 
(Cinza metálico)

•  As cores podem variar. 
•  Cores personalizadas disponíveis. Entre em contacto com um representante de vendas Precor.

Estrutura

Gloss Metallic 
Silver (Prata 
metálico brilhante)

Desert Bronze 
(Bronze deserto)

Estofos

Black (Preto) Imperial Blue 
(Azul imperial) 

Paprika (Paprica)Mahogany 
(Mogno)

Graphite (Grafite)

Slate (Ardósia) American 
Beauty Red 
(Vermelho «beleza 
americana»)

Royal Blue 
(Azul real)

Terra Cotta 
(Terracota)

Black Magic Gloss 
(Brilho mágico 
preto)

Gloss White 
(Branco brilhante)

820 
Multifuncional
•  Dimensões (C x L x A): 465 x 402 x 234 cm
•   Peso: 1475 kg
•   Pesos adicionais opcionais

407B 
Crossover regulável
•  Dimensões (C x L x A): 447 x 109 x 231 cm
•   Peso: 396 kg
•   Pilha de pesos: 91 kg
•   Posição inicial ajustável



302 
Puxada longa
•  Dimensões (C x L x A): 282 x 109 x 236 cm
•   Peso: 268 kg
•   Pilha de pesos: 114 ou 136 kg

304 
Puxada baixa
•  Dimensões (C x L x A): 185 x 109 x 234 cm
•   Peso: 248 kg
•   Pilha de pesos: 114 ou 136 kg

320 
Graviton de joelhos
•  Dimensões (C x L x A): 155 x 137 x 236 cm
•   Peso: 289 kg
•   Pilha de pesos: 91 kg

311 
Remada inclinada
•  Dimensões (C x L x A): 185 x 79 x 119 cm
•   Peso: 86 kg

624 
Super suporte de barras
•  Dimensões (C x L x A): 201 x 163 x 147 cm
•   Peso: 196 kg
•  Suporte de anilhas

Movimentos definidos pela máquina e equipamentos Plate-loaded da série Icarian®
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Multiestações Icarian®

Os sistemas multiestação são estações de treino funcionais versáteis 
com base em cabos que oferecem uma eficiência a nível de espaço 
em função do número de estações de exercício que incorporam.

Os movimentos de exercício nas máquinas são idênticos aos das 
unidades independentes, sem nunca comprometer a função à qual os 
utilizadores estão acostumados. Com uma vasta gama de estações 
pré-configuradas para a sua conveniência, as multiestações Precor estão 
disponíveis nas variantes de 2, 3, 4, 5, 6, 8 ou 12 pilhas de contrapeso.

CW2501 8 pilhas de contrapeso 
modulares

Os revestimentos da pilha de pesos da multiestação 
da série Icarian® não estão disponíveis
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Puxada Baixa, puxada longa, puxador de tríceps, roldana com ajuste de altura 
alta/baixa 

Outras configurações
•  CW2131: puxada baixa, puxada longa, roldana com ajuste de altura alta/

baixa, graviton de joelhos
•  CW2137: puxada baixa, puxada longa, roldana com regulamento de altura 

alta/baixa, roldana com ajuste de altura alta/baixa
•  CW2151: puxada baixa, puxada baixa, roldana com ajuste de altura alta/

baixa, graviton de joelhos
•  CW2163: puxada baixa, puxada longa, puxador de tríceps, graviton de 

joelhos
•  CW2180: crossover de cabo, puxada baixa, graviton de joelhos
•  CW2190: crossover de cabo, puxada baixa, puxada longa

CW2168 4 pilhas de contrapesoCW2004 2 pilhas de contrapeso
Puxada baixa, puxada longa 

Outras configurações
•  CW2006: puxada longa, puxada longa
•  CW2008: puxada baixa, puxada baixa

Crossover de cabo, puxada baixa, puxada longa, graviton 
de joelhos 

Outras configurações
•  CW2200: crossover de cabo, puxada baixa, puxada 

longa, roldana com ajuste de altura alta/baixa
•  CW2205: crossover de cabo, puxada baixa, puxada 

longa, roldana com ajuste de altura alta/baixa 

CW2201 5 pilhas de contrapeso

Outras configurações
•  CW2055: graviton de joelhos, crossover de cabo
•  CW2151: graviton de joelhos, crossover de cabo
•  CW2200: graviton de joelhos, crossover de cabo
•  CW2502: graviton de joelhos, crossover de cabo
•  CW2912: graviton de joelhos, crossover de cabo

CW2055 3 pilhas de contrapeso
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CW2912 12 pilhas de contrapeso

Os revestimentos da pilha de pesos da multiestação da série Icarian® não estão disponíveis

Crossover de cabo, puxada baixa, puxada longa, roldana com ajuste de altura alta/baixa, graviton 
de joelhos

Configurações
•  CW2223: crossover de cabo, puxada baixa, puxada longa, roldana com ajuste de altura alta/baixa, 

graviton de joelhos
•  CW2224: crossover de cabo, puxada baixa, puxada longa, roldana com ajuste de altura alta/baixa, 

puxada baixa
•  CW2270: crossover de cabo, puxada longa, puxador de tríceps, puxada baixa, graviton de joelhos
•  CW2275: crossover de cabo, puxada longa, puxador de tríceps, puxada baixa, graviton de joelhos

CW2501 8 pilhas de contrapesoCW2222 6 pilhas de contrapeso
Crossover de cabo, puxada longa, puxador de tríceps, graviton de joelhos, puxada baixa, puxada baixa, roldana com ajuste de 
altura alta/baixa

Configurações
•  CW2502: crossover de cabo, puxada longa, puxador de tríceps, graviton de joelhos, puxada baixa, puxada baixa, puxada longa
•  CW2503: crossover de cabo, puxada longa, puxador de tríceps, graviton de joelhos, puxada baixa, puxada longa, roldana com 

ajuste de altura alta/baixa
•  CW2504: crossover de cabo, puxada baixa, puxada longa, graviton de joelhos, puxada baixa, puxada longa, roldana com ajuste 

de altura alta/baixa
•  CW2505: crossover de cabo, puxada baixa, puxada longa, roldana com ajuste de altura alta/baixa, puxada baixa, puxada 

longa, roldana com ajuste de altura alta/baixa

Crossover de cabo, puxada longa, puxador de tríceps, roldana com ajuste de altura alta/baixa, puxada 
baixa, puxada baixa, crossover de cabo, puxada longa, puxador de tríceps, graviton de joelhos

Configurações
•  CW2913: crossover de cabo, puxada longa, puxador de tríceps, puxada baixa, crossover de cabo, 

puxada longa, puxada baixa, crossover de cabo, puxada longa, puxador de tríceps, puxada baixa



Ab-X 
Com o Ab-X os utilizadores 
desfrutam de uma solução 
eficiente e de um design adequado 
que integra uma biomecânica 
correta. O design único de 
«pino central flutuante» cria o 
movimento «abdominal» ideal, 
enquanto os estofos com linhas de 
contorno ergonómico minimizam a 
tensão no pescoço e nos ombros.

V-Crunch 
O V-Crunch oferece aos seus 
membros uma maneira mais 
confortável de executar elevações 
de pernas para o fortalecimento 
do tronco. Recorrendo ao peso 
do próprio corpo como força de 
alavanca, o V-Chrunch permite que 
os utilizadores executem elevações 
de pernas com uma resistência 
inferior ao seu peso corporal. 

Estrutura Estofos

Gloss Metallic 
Silver (Prata 
metálico brilhante)

Black (Preto)Gloss White 
(Branco 
brilhante)

Bancos e suportes Icarian®

Assegure a satisfação dos seus utilizadores, mesmo junto dos mais 
informados, empenhados e mais exigentes. A nossa linha completa de 
bancos e suportes será capaz de satisfazer as expetativas por parte 
destes utilizadores relativamente a um equipamento funcional, estável 
e bem construído.

Disponível na mesma seleção abrangente de cores que a nossa linha 
de musculação, os nossos bancos e suportes serão certamente capazes 
de complementar a estética das suas instalações. Adicionalmente, 
todos os nossos suportes possuem apoios com revestimento em 
borracha para proteger os acabamentos dos seus halteres e barras.
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•  As cores podem variar. 
•  Cores personalizadas disponíveis. Entre em contacto com um representante 

de vendas Precor.
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Bancos e suportes Icarian®

408 
Banco olímpico
•  Dimensões (C x L x A): 

178 x 172 x 121 cm
•   Peso: 82 kg
•  Suporte de anilhas

312 
Extensão dorsal
•  Dimensões (C x L x A): 

120 x 89 x 67 cm
•   Peso: 57 kg

410 
Banco olímpico inclinado
•  Dimensões (C x L x A):  

196 x 170 x 140 cm
•   Peso: 125 kg
•  Suporte de anilhas

411 
Banco olímpico declinado
•  Dimensões (C x L x A):  

204 x 178 x 109 cm
•   Peso: 98 kg
•  Suporte de anilhas

507 
Banco olímpico
•  Dimensões (C x L x A):  

178 x 78 x 179 cm
•   Peso: 143 kg
•  Suporte de anilhas

116 
Banco multifuncional
•  Dimensões (C x L x A):  

116 x 76 x 82 cm
•   Peso: 30 kg

101 
Banco simples horizontal
•  Dimensões (C x L x A):  

133 x 76 x 42 cm
•   Peso: 29 kg

113 
Banco declinado regulável
•  Dimensões (C x L x A):  

163 x 76 x 99 cm
•   Peso: 59 kg

702 
Agachamento vertical
•  Dimensões (C x L x A):  

90 x 76 x 145 cm
•   Peso: 86 kg
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808 
Suporte de barras
•  Dimensões (C x L x A): 

90 x 76 x 145 cm
•   Peso: 79 kg

608 
Suporte de barras
•  Dimensões (C x L x A):  

183 x 173 x 179 cm
•   Peso: 143 kg
•  Suporte de anilhas

812 
Suporte de halteres (20)
•  Dimensões (C x L x A):  

246 x 73 x 80 cm
•   Peso: 111 kg

202 
Flexor sentado inclinado
•  Dimensões (C x L x A):  

133 x 84 x 96 cm
•   Peso: 54 kg

813 
Suporte de halteres 
•  Dimensões (C x L x A):  

137 x 67 x 101 cm
•   Peso: 109 kg

814 
Suporte de halteres de 3 níveis
•  Dimensões (C x L x A):  

71 x 147 x 102 cm
•   Peso: 118 kg

816 
Suporte vertical de anilhas
•  Dimensões (C x L x A):  

61 x 59 x 123 cm
•   Peso: 39 kg

818 
Suporte de manoplas
•  Dimensões (C x L x A):  

93 x 76 x 105 cm
•   Peso: 61 kg

Bancos e suportes Icarian®
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Descrição geral da consola
Modelo Consola P82 Consola P30 Consola padrão

Linha de equipamento de cardio Linha 880 Linha 830 Série Assurance

Tipo de ecrã Ecrã táctil capacitivo LCD de 15" Ecrã LED avançado
Ecrã LED simplificado

Ecrã LED avançado (TRM 946i)
Preva® • – –

Ecrã táctil • – –

Controlos da máquina Controlos de movimento Controlos de movimento
Ecrã simplificado: interruptores arredondados

Ecrã avançado: controlo por toque
Teclado numérico Ecrã táctil • •

Leituras eletrónicas Avançado Avançado
Ecrã simplificado: Básico
Ecrã avançado: Avançado

Seleção de unidades (métrico ou norma 
norte-americana)

• • •

Carregador de dispositivos móveis • • –

Idiomas

Inglês • • •

Francês • • •

Neerlandês • • •

Alemão • • •

Italiano • • •

Português • • •

Russo • • •

Espanhol • • •

Chinês • – –

Japonês • – –

Capacidades de rede Preva® Networked Fitness Com capacidade CSAFE Com capacidade CSAFE

Opções

Suporte de leitura Padrão Padrão Padrão

Personal Viewing System (PVS) Ecrã de visualização integrado PVS opcional PVS opcional

Módulo de entretenimento de 800/900 MHz – • •

Adaptador multimédia Apenas para P80 – –



Adaptive Motion Trainers® 

*Consulte a sua declaração de Garantia limitada para os itens abrangidos.
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Modelo AMT® 885 Open Stride™ AMT® 835 Open Stride™ AMT® 833

Consola

Tipo de consola

Consola P82
Ecrã táctil capacitivo LCD de 15"

Consola P30
Ecrã LED avançado

Consola P30
Ecrã LED avançado

Funcionalidades da consola Preva®

Stride Dial™

Teclado numérico
QuickStart™

Controlos de movimento

Stride Dial™

Teclado numérico
QuickStart™

Controlos de movimento

Stride Dial™

Teclado numérico
QuickStart™

Controlos de movimento

Monitorização da frequência cardíaca Leitura da frequência cardíaca sensível ao toque
Telemetria da frequência cardíaca 

Leitura da frequência cardíaca sensível ao toque
Telemetria da frequência cardíaca

Leitura da frequência cardíaca sensível ao toque
Telemetria da frequência cardíaca

Funcionalidades 
Open Stride™ • • –
Comprimento de passada adaptativo 0 a 91 cm 0 a 91 cm 0 a 91 cm
Altura de passada adaptativa 5 níveis 

17 a 25 cm
5 níveis

17 a 25 cm
19 cm

Níveis de resistência 20 20 20
Altura de acesso à máquina 16,5 cm 16,5 cm 16,5 cm
Rodas de transporte • • •
Treinos 12 6 6
Leituras eletrónicas 20 20 19
Opções de entretenimento Integradas PVS opcional PVS opcional
Carregador de dispositivos móveis • • •
Capacidades de rede Preva® Networked Fitness

Com capacidade CSAFE
Com capacidade CSAFE Com capacidade CSAFE 

Tempo de treino máx. 120 min Ilimitado Ilimitado
Tempo de pausa máx. 120 s 30 s 30 s
Seleção de idioma Inglês, francês, neerlandês, alemão, italiano, coreano, 

russo, espanhol, português, chinês, japonês
Inglês, francês, neerlandês, alemão, italiano, russo, 

espanhol, português, japonês
Inglês, francês, neerlandês, alemão, italiano, coreano, 

russo, espanhol, português, japonês
Seleção de unidades Sistema métrico/norma norte-americana Sistema métrico/norma norte-americana Sistema métrico/norma norte-americana
Dimensões (C x L x A) 203 x 89 x 186 cm 203 x 89 x 175 cm 203 x 89 x 175 cm
Altura do produto com PVS – 208 cm 208 cm
Peso do produto 191 kg 187 kg 187 kg
Alimentação Alimentado Autoalimentado Autoalimentado
Porta-acessórios • • •
Suporte de leitura • • •
Gestão de cabos Opcional Opcional Opcional
Aprovações regulamentares FCC, ETL, CE, EN957 FCC, ETL, CE, EN957 FCC, ETL, CE, EN957
Garantia*
Estrutura 7 anos 7 anos 7 anos
Peças (mecânicas e eletróncias) 2 anos 2 anos 2 anos
Mão de obra 1 ano 1 ano 1 ano
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Elliptical Fitness Crosstrainers™ 

*Consulte a sua declaração de Garantia limitada para os itens abrangidos.

Modelo EFX® 885 EFX® 883 EFX® 835 EFX® 833 EFX® 536i EFX® 532i

Consola

Tipo de consola

Consola P82
Ecrã táctil capacitivo LCD de 15"

Consola P82
Ecrã táctil capacitivo LCD de 15"

Consola P30
Ecrã LED avançado

Consola P30
Ecrã LED avançado

Consola padrão
Ecrã LED simplificado

Consola padrão
Ecrã LED simplificado

Funcionalidades da consola Preva® 
Muscle Monitor™

Teclado numérico
QuickStart™

Controlos de movimento

Preva® 
Muscle Monitor™

Teclado numérico
QuickStart™

Controlos de movimento

Muscle Monitor™

Teclado numérico
QuickStart™

Controlos de movimento

Muscle Monitor™

Teclado numérico
QuickStart™

Controlos de movimento

Teclado numérico 
QuickStart™

Teclado numérico
QuickStart™

Monitorização da frequência cardíaca Leitura da frequência cardíaca 
sensível ao toque

Telemetria da frequência 
cardíaca

Leitura da frequência cardíaca 
sensível ao toque

Telemetria da frequência  
cardíaca

Leitura da frequência 
cardíaca sensível ao toque
Telemetria da frequência 

cardíaca

Leitura da frequência 
cardíaca sensível ao toque
Telemetria da frequência 

cardíaca

Leitura da frequência 
cardíaca sensível ao toque
Telemetria da frequência 

cardíaca

Leitura da frequência cardíaca 
sensível ao toque

Telemetria da frequência cardíaca
SmartRate®

Funcionalidades
CrossRamp® Ajustável Ajustável Ajustável Ajustável Ajustável Ajustável
Ângulo da rampa 13–40° 13–40° 13–40° 13–40° 15–40° 15–40°
Níveis de resistência 20 20 20 20 20 20
Altura de acesso à máquina 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm
Rodas de transporte • • • • • •
Manípulos para a parte superior do corpo Em movimento Fixos Em movimento Fixos Em movimento Fixos
Treinos 22 22 15 15 6 6
Leituras eletrónicas 20 20 21 21 14 14
Opções de entretenimento Integradas Integradas PVS opcional PVS opcional PVS opcional PVS opcional 
Carregador de dispositivos móveis • • • • – –
Capacidades de rede Preva® Networked Fitness

Com capacidade CSAFE
Preva® Networked Fitness

Com capacidade CSAFE
Com capacidade CSAFE Com capacidade CSAFE Com capacidade CSAFE Com capacidade CSAFE

Tempo de treino máx. 120 min 120 min Ilimitado Ilimitado 240 min 240 min
Tempo de pausa máx. 120 s 120 s 30 s 30 s 30 s 30 s
Seleção de idioma Inglês, francês, neerlandês, alemão, 

coreano, italiano, russo, espanhol, 
português, chinês, japonês

Inglês, francês, neerlandês, alemão, 
italiano, russo, espanhol, português, 

chinês, japonês

Inglês, francês, neerlandês, 
alemão, italiano, português, 

russo, espanhol, japonês

Inglês, francês, neerlandês, 
alemão, italiano, português, 

russo, espanhol

Inglês, francês, neerlandês, 
alemão, italiano, russo, 

espanhol, português

Inglês, francês, neerlandês, alemão, 
italiano, russo, espanhol, português

Seleção de unidades Sistema métrico/ 
norma norte-americana

Sistema métrico/ 
norma norte-americana

Sistema métrico/ 
norma norte-americana

Sistema métrico/ 
norma norte-americana

Sistema métrico/ 
norma norte-americana

Sistema métrico/ 
norma norte-americana

Dimensões (C x L x A) 203 x 81 x 173 cm 203 x 81 x 173 cm 203 x 81 x 173 cm 203 x 81 x 173 cm 213 x 79 x 168 cm 213 x 79 x 168 cm
Altura do produto com PVS – – 213 cm 213 cm 203 cm 203 cm
Peso do produto 158 kg 158 kg 153 kg 153 kg 111 kg 111 kg
Alimentação Alimentado Alimentado Autoalimentado Autoalimentado Autoalimentado Autoalimentado
Porta-acessórios • • • • • •
Suporte de leitura • • • • • •
Gestão de cabos Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
Aprovações regulamentares FCC, ETL, CE, EN957 FCC, ETL, CE, EN957 FCC, ETL, CE, EN957 FCC, ETL, CE, EN957 FCC, ETL, CE, EN957 FCC, ETL, CE, EN957
Garantia*
Estrutura 7 anos 7 anos 7 anos 7 anos 7 anos 7 anos
Peças (mecânicas e eletróncias) 2 anos 2 anos 2 anos 2 anos 2 anos 2 anos
Mão de obra 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano



Passadeiras

*Consulte a sua declaração de Garantia limitada para os itens abrangidos.
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Modelo TRM 885 TRM 835 946i 932i

Consola

Tipo de consola

Consola P80
Ecrã táctil capacitivo LCD de 15"

Consola P30
Ecrã LED avançado

Consola padrão
Ecrã LED avançado

Consola padrão
Ecrã LED simplificado

Funcionalidades da consola Preva®

Teclado numérico
QuickStart™

Controlos de movimento

Muscle Monitor™

Teclado numérico
QuickStart™

Controlos de movimento

Teclado numérico
QuickStart™

Teclado numérico
QuickStart™

Monitorização da frequência cardíaca Leitura da frequência cardíaca sensível 
ao toque

Telemetria da frequência cardíaca

Leitura da frequência cardíaca sensível 
ao toque

Telemetria da frequência cardíaca

Leitura da frequência cardíaca sensível 
ao toque

Telemetria da frequência cardíaca

Leitura da frequência cardíaca sensível 
ao toque

Telemetria da frequência cardíaca
Funcionalidades 
Tecnologia Ground Effects® • • • •
Integrated Footplant Technology • • • •
Declinação/inclinação –3 a 15% (em incrementos de 0,5%) –3 a 15% (em incrementos de 0,5%) 0 a 15% (em incrementos de 0,5%) 0 a 15% (em incrementos de 0,5%)
Altura de acesso à máquina 24 cm 24 cm 19 cm 19 cm
Velocidade 0,8–25,5 km/h 0,8–25,5 km/h 0,8–20 km/h 0,8–20 km/h
Auto Stop™ • • – –
Correção do fator de potência • • – –
Rodas de transporte • • • •
Treinos 27 27 13 7
Leituras eletrónicas 20 21 26 14
Opções de entretenimento Integradas PVS opcional PVS opcional PVS opcional
Carregador de dispositivos móveis • • – –
Capacidades de rede Preva® Networked Fitness

Com capacidade CSAFE
Com capacidade CSAFE Com capacidade CSAFE Com capacidade CSAFE

Tempo de treino máx. 120 min Ilimitado 240 min 240 min
Tempo de pausa máx. 120 s 120 s 120 s 120 s
Seleção de idioma Inglês, francês, neerlandês, alemão, italiano, 

coreano, russo, espanhol, português, chinês, 
japonês

Inglês, francês, neerlandês, alemão, italiano, 
russo, espanhol, português, japonês

Inglês, francês, neerlandês, alemão, italiano, 
russo, espanhol, português

Inglês, francês, neerlandês, alemão, italiano, 
russo, espanhol, português

Seleção de unidades Sistema métrico/norma norte-americana Sistema métrico/norma norte-americana Sistema métrico/norma norte-americana Sistema métrico/norma norte-americana
Dimensões (C x L x A) 211 x 89 x 174 cm 211 x 89 x 157,5 cm 204 x 86 x 150 cm 204 x 86 x 150 cm
Altura do produto com PVS – 198 cm 186 cm 186 cm
Peso do produto 195 kg 190 kg 150 kg 150 kg
Porta-acessórios • • • •
Suporte de leitura • • • •
Gestão de cabos Opcional Opcional Opcional Opcional
Aprovações regulamentares FCC, ETL, CE, EN957 FCC, ETL, CE, EN957 FCC, ETL, CE, EN957 FCC, ETL, CE, EN957
Garantia*
Estrutura 7 anos 7 anos 7 anos 7 anos
Peças (mecânicas e eletróncias) 2 anos 2 anos 2 anos 2 anos
Mão de obra 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano
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Bicicletas

*Consulte a sua declaração de Garantia limitada para os itens abrangidos.

Modelo UBK 885 UBK 835 UBK 615 RBK 885 RBK 835 RBK 615

Consola
Tipo de consola

Consola P82
Ecrã táctil capacitivo LCD de 15"

Consola P30
Ecrã LED avançado

Consola padrão
Ecrã LED simplificado

Consola P82
Ecrã táctil capacitivo LCD de 15"

Consola P30
Ecrã LED avançado

Consola padrão
Ecrã LED simplificado

Funcionalidades da consola Preva®

Teclado numérico
QuickStart™

Controlos de movimento

Teclado numérico
QuickStart™

Controlos de movimento

Teclado numérico
QuickStart™

Preva®

Teclado numérico
QuickStart™

Controlos de movimento

Teclado numérico
QuickStart™

Controlos de movimento

Teclado numérico 
QuickStart™

Monitorização da frequência cardíaca Leitura da frequência cardíaca 
sensível ao toque

Telemetria da frequência 
cardíaca

Leitura da frequência 
cardíaca sensível ao toque
Telemetria da frequência 

cardíaca

Leitura da frequência 
cardíaca sensível ao toque
Telemetria da frequência 

cardíaca

Leitura da frequência cardíaca 
sensível ao toque

Telemetria da frequência cardíaca

Leitura da frequência 
cardíaca sensível ao toque
Telemetria da frequência 

cardíaca

Leitura da frequência 
cardíaca sensível ao toque
Telemetria da frequência 

cardíaca
Funcionalidades 
Manípulos moldados • • • – – –
Design de quadro aberto – – – • • •
Níveis de resistência 25 25 25 25 25 25
Rodas de transporte • • • • • •
Treinos 17 12 6 17 12 6
Leituras eletrónicas 18 18 12 18 18 12
Opções de entretenimento Integradas PVS opcional PVS opcional Integradas PVS opcional PVS opcional
Carregador de dispositivos móveis • • – • • –
Capacidades de rede Preva Networked Fitness™ 

Com capacidade CSAFE
Com capacidade CSAFE Com capacidade CSAFE Preva Networked Fitness™

Com capacidade CSAFE
Com capacidade CSAFE Com capacidade CSAFE

Tempo de treino máx. 120 min Ilimitado 120 min 120 min Ilimitado 120 min
Tempo de pausa máx. 5 min 30 s 30 s 5 min 30 s 30 s
Seleção de idioma Inglês, francês, neerlandês, 

alemão, italiano, russo, espanhol, 
português, chinês, japonês, 

coreano

Inglês, francês, neerlandês, 
alemão, italiano, português, 

russo, espanhol, japonês

Inglês, francês, neerlandês, 
alemão, italiano, russo, 

espanhol, português

Inglês, francês, neerlandês, 
alemão, italiano, russo, espanhol, 

português, chinês, japonês

Inglês, francês, neerlandês, 
alemão, italiano, português, 

russo, espanhol

Inglês, francês, neerlandês, 
alemão, italiano, russo, 

espanhol, português

Seleção de unidades Sistema métrico/ 
norma norte-americana

Sistema métrico/ 
norma norte-americana

Sistema métrico/ 
norma norte-americana

Sistema métrico/ 
norma norte-americana

Sistema métrico/ 
norma norte-americana

Sistema métrico/ 
norma norte-americana

Dimensões (C x L x A)  122 x 53 x 157 cm 122 x 53 x 157 cm 122 x 53 x 146 cm 170 x 58 x 136 cm 170 x 58 x 136 cm 170 x 58 x 136 cm
Altura do produto com PVS – 183 cm 178 cm – 160 cm 160 cm
Peso do produto 77 kg 73 kg 73 kg 99 kg 95 kg 95 kg
Alimentação Alimentado Autoalimentado Autoalimentado Alimentado Autoalimentado Autoalimentado
Porta-acessórios • • • • • •
Suporte de leitura • • • • • •
Gestão de cabos Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
Aprovações regulamentares FCC, ETL, CE, EN957 FCC, ETL, CE, EN957 FCC, ETL, CE, EN957 FCC, ETL, CE, EN957 FCC, ETL, CE, EN957 FCC, ETL, CE, EN957
Garantia*
Estrutura 7 anos 7 anos 7 anos 7 anos 7 anos 7 anos
Peças (mecânicas e eletróncias) 2 anos 2 anos 2 anos 2 anos 2 anos 2 anos
Mão de obra 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano



Stepper StretchTrainer™

*Consulte a sua declaração de Garantia limitada para os itens abrangidos.
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Modelo CLM 835

Consola
Tipo de consola

Consola P30
Ecrã LED avançado

Funcionalidades da consola Teclado numérico
QuickStart™

Controlos de movimento
Monitorização da frequência cardíaca Leitura da frequência cardíaca sensível ao toque

Telemetria da frequência cardíaca
Funcionalidades 
Gerador de seis fases •
Variação de passos 30–180
Níveis de resistência 31
Rodas de transporte • 
Treinos 14
Leituras eletrónicas 21
Opções de entretenimento PVS opcional
Carregador de dispositivos móveis •
Capacidades de rede Com capacidade CSAFE 
Tempo de treino máx. 240 min
Tempo de pausa máx. 30 s
Seleção de idioma Inglês, francês, neerlandês, alemão, italiano, russo, espanhol, 

português, japonês
Seleção de unidades Sistema métrico/norma norte-americana
Dimensões (C x L x A) 119 x 81 x 175 cm
Altura do produto com PVS 208 cm
Peso do produto 113 kg
Alimentação Autoalimentado
Porta-acessórios •
Suporte de leitura •
Gestão de cabos Opcional
Aprovações regulamentares FCC, ETL, CE, EN957
Garantia*
Estrutura 7 anos
Peças (mecânicas e eletróncias) 2 anos
Mão de obra 1 ano

Modelo 240i

Consola
Tipo de consola –

Funcionalidades da consola –

Monitorização da frequência cardíaca –

Funcionalidades 
Manípulos • 
Variação de passos –
Níveis de resistência –
Rodas de transporte –
Treinos 8
Leituras eletrónicas –
Opções de entretenimento –
Carregador de dispositivos móveis –
Capacidades de rede –
Tempo de treino máx. –
Tempo de pausa máx. –
Seleção de idioma Inglês, alemão

Seleção de unidades –
Dimensões (C x L x A) 132 x 71 x 91 cm
Altura do produto com PVS –
Peso do produto 27 kg
Alimentação –
Porta-acessórios –
Suporte de leitura –
Gestão de cabos –
Aprovações regulamentares EN957
Garantia*
Estrutura 5 anos
Peças (mecânicas e eletróncias) –
Itens de desgaste 3 meses
Mão de obra –
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Linha Selectorized da série Discovery™

*Consulte a sua declaração de Garantia limitada para os itens abrangidos.

Modelo Curl de bíceps
DSL204

Extensão de tríceps
DSL208

Tríceps sentado
DSL215

Puxada baixa lateral 
DSL304

Remada sentado
DSL310

Extensão dorsal
DSL313

Rotação do tronco
DSL315

Desenvolvimento 
peitoral
DSL404

Prensa de ombros
DSL500

Elevação lateral
DSL504

Aberturas de peito/
deltoid posterior

DSL505

Prensa de pernas
DSL602

Exercício Parte superior 
do corpo

Parte superior 
do corpo

Parte superior 
do corpo

Parte superior 
do corpo

Parte superior 
do corpo

Tronco Tronco Parte superior 
do corpo

Parte superior do corpo Parte superior 
do corpo

Parte superior 
do corpo

Funcionalidades

Painel de instruções • • • • • • • • • • • •

Pilha de pesos 73 kg 73 kg 109 kg 109 kg 109 kg 73 kg 73 kg 109 kg 91 kg 73 kg 109 kg 182 kg

Peso adicional integrado • • • • • • • • • • • •

Pés de borracha • • • • • • • • • • • •

Porta-acessórios • • • • • • • • • • • •

Cores

Cor do revestimento Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna escura)
Pacific Blue 

(Azul pacífico)

Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna escura)
Pacific Blue 

(Azul pacífico)

Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna  scura)
Pacific Blue 

(Azul pacífico)

Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna escura)
Pacific Blue 

(Azul pacífico)

Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna escura)
Pacific Blue 

(Azul pacífico)

Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna escura)
Pacific Blue 

(Azul pacífico)

Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna escura)
Pacific Blue 

(Azul pacífico)

Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna escura)
Pacific Blue 

(Azul pacífico)

Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna escura)
Pacific Blue (Azul pacífico)

Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna escura)
Pacific Blue 

(Azul pacífico)

Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna escura)
Pacific Blue 

(Azul pacífico)

Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna escura)
Pacific Blue 

(Azul pacífico)

Cor da estrutura Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White (Branco 

brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White (Branco 

brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White (Branco 

brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White (Branco 

brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White (Branco 

brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White (Branco 

brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White (Branco 

brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White (Branco 

brilhante)

Gloss Metallic Silver (Prata 
metálico brilhante)

Metallic Ash 
(Cinza metálico)

Desert Bronze (Bronze 
deserto) 

Black Magic Gloss 
(Brilho mágico preto)
Gloss White (Branco 

brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White (Branco 

brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White (Branco 

brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White (Branco 

brilhante)

Cor dos estofos (padrão) Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)
Imperial Blue (Azul 

] imperial)
Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta (Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Peso e dimensões

Peso da máquina 197 kg 200 kg 255 kg 281 kg 258 kg 221 kg 205 kg 240 kg 244 kg 226 kg 269 kg 397 kg

Dimensões (C x L x A) 119 x 112 x 150 cm 119 x 112 x 150 cm 119 x 125 x 150 cm 170 x 155 x 196 cm 132 x 124 x 196 cm 122 x 109 x 150 cm 127 x 137 x 150 cm 147 x 150 x 150 cm 170 x 132 x 150 cm 135 x 125 x 150 cm 137 x 142 x 213 cm 196 x 122 x 150 cm

Área de treino (C x L) 124 x 109 cm 124 x 103 cm 121 x 124 cm 168 x 160 cm 132 x 124 cm 198 x 130 cm 134 x 116 cm 163 x 150 cm 165 x 132 cm 134 x 142 cm 208 x 208 cm 221 x 122 cm

Aprovações regulamentares EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

Garantia*

Estrutura  
(elementos estruturais e soldas)

10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos

Áreas de superfície  
(pintadas e chapeadas)

1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano

Peças móveis da estrutura, anilhas 
e componentes das pilhas de pesos, 
rolamentos, casquilhos, roldanas, 
ajustes do assento

5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos

Outros (pegas, tampas da 
extremidade, cabos, pinos seletores 
e revestimentos)

1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano

Itens de desgaste 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses

Mão de obra 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano
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Linha Selectorized da série Discovery™
Advanced Movement Design™

*Consulte a sua declaração de Garantia limitada para os itens abrangidos.

Modelo Extensão de pernas
DSL605

Flexão de pernas 
deitado
DSL606

Extensão de glúteo
DSL618

Flexão de pernas 
sentado
DSL619

Cadeira adutora
DSL620

Abdutores
DSL621

Extensão dos 
gémeos
DSL623

Abdominal
DSL714

Puxada baixa lateral div.
DSL314

Remada baixa 
divergente

DSL324

Desenvolvimento 
peitoral conv.

DSL414

Prensa de ombros 
conv.

DSL515

Exercício Parte inferior 
do corpo

Parte inferior 
do corpo

Parte inferior 
do corpo

Parte inferior 
do corpo

Parte inferior 
do corpo

Parte inferior 
do corpo

Parte inferior 
do corpo

Tronco Parte superior do corpo Parte superior 
do corpo

Parte superior 
do corpo

Parte superior 
do corpo

Funcionalidades

Painel de instruções • • • • • • • • • • • •

Pilha de pesos 109 kg 91 kg 73 kg 109 kg 91 kg 91 kg 91 kg 91 kg 91 kg 91 kg 91 kg 91 kg

Peso adicional integrado • • • • • • • • • • • •

Pés de borracha • • • • • • • • • • • •

Porta-acessórios • • • • • • • • • • • •

Cores

Cor do revestimento Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna escura)
Pacific Blue 

(Azul pacífico)

Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna escura)
Pacific Blue 

(Azul pacífico)

Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna escura)
Pacific Blue 

(Azul pacífico)

Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna escura)
Pacific Blue 

(Azul pacífico)

Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna escura)
Pacific Blue 

(Azul pacífico)

Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna escura)
Pacific Blue 

(Azul pacífico)

Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna escura)
Pacific Blue 

(Azul pacífico)

Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna escura)
Pacific Blue 

(Azul pacífico)

Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna escura)
Pacific Blue 

(Azul pacífico)

Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna escura)
Pacific Blue 

(Azul pacífico)

Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna escura)
Pacific Blue 

(Azul pacífico)

Black (Preto)
Dark Cavern 

(Caverna escura)
Pacific Blue 

(Azul pacífico)

Cor da estrutura Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White (Branco 

brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash (Cinza 

metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver (Prata 
metálico brilhante)

Metallic Ash 
(Cinza metálico)

Desert Bronze (Bronze 
deserto) 

Black Magic Gloss 
(Brilho mágico preto)

Gloss White 
(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Cor dos estofos (padrão) Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta (Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Peso e dimensões

Peso da máquina 261 kg 225 kg 203 kg 269 kg 247 kg 247 kg 200 kg 237 kg 281 kg 230 kg 240 kg 231 kg

Dimensões (C x L x A) 135 x 125 x 150 cm 155 x 122 x 150 cm 135 x 102 x 150 cm 155 x 124 x 150 cm 169 x 76 x 150 cm 169 x 76 x 150 cm 134 x 112 x 150 cm 130 x 127 x 150 cm 119 x 127 x 213 cm 196 x 122 x 150 cm 163 x 125 x 183 cm 155 x 150 x 155 cm

Área de treino (C x L) 168 x 127 cm 119 x 155 cm 101 x 213 cm 168 x 127 cm 168 x 139 cm 168 x 139 cm 168 x 127 cm 137 x 130 cm 168 x 160 cm 221 x 122 cm XXX x XXX cm 165 x 132 cm

Aprovações regulamentares EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

Garantia*

Estrutura  
(elementos estruturais e soldas)

10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos

Áreas de superfície  
(pintadas e chapeadas)

1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano

Peças móveis da estrutura, anilhas 
e componentes das pilhas de pesos, 
rolamentos, casquilhos, roldanas, 
ajustes do assento

5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos

Outros (pegas, tampas da 
extremidade, cabos, pinos seletores 
e revestimentos)

1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano

Itens de desgaste 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses

Mão de obra 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano
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*Consulte a sua declaração de Garantia limitada para os itens abrangidos.

Modelo Desenvolvimento 
peitoral
C001ES

Prensa de ombros
C012ES

Puxada baixa
C002ES

Remada sentado
C019ES

Curl de bíceps
C003ES

Extensão de tríceps
C023ES

Extensão de pernas
C005ES

Flexão de pernas 
sentado
C007ES

Abdominal
C014ES

Extensão dorsal
C011ES

Exercício Parte superior 
do corpo

Parte superior 
do corpo

Parte superior 
do corpo

Parte superior 
do corpo

Parte superior 
do corpo

Parte superior 
do corpo

Parte inferior do corpo Parte inferior do corpo Tronco Tronco

Funcionalidades

Painel de instruções • • • • • • • • • •

Pilha de pesos 110 kg 91 kg 100 kg 110 kg 78 kg 78 kg 91 kg 78 kg 91 kg 91 kg

Peso adicional integrado • • • • • • • • • •

Pés de borracha • • • • • • • • • •

Porta-acessórios • • • • • • • • • •

Cores

Cor do revestimento Translúcido Translúcido Translúcido Translúcido Translúcido Translúcido Translúcido Translúcido Translúcido Translúcido

Cor da estrutura Experience Titanium 
(Prata metálica)

Experience Titanium 
(Prata metálica)

Experience Titanium 
(Prata metálica)

Experience Titanium 
(Prata metálica)

Experience Titanium 
(Prata metálica)

Experience Titanium 
(Prata metálica)

Experience Titanium 
(Prata metálica)

Experience Titanium 
(Prata metálica)

Experience Titanium 
(Prata metálica)

Experience Titanium 
(Prata metálica)

Cor dos estofos (padrão) Black (Preto) Black (Preto) Black (Preto) Black (Preto) Black (Preto) Black (Preto) Black (Preto) Black (Preto) Black (Preto) Black (Preto)

Cores dos estofos (opcional) Mahogany (Mogno)
Imperial Blue 

(Azul imperial)
Paprika (Paprica)
Putty (Rosado)

Royal Blue (Azul real)
American Beauty Red 

(Vermelho «beleza 
americana»)

Graphite (Grafite)
Yew Green  

(Verde folha)
Dusty Jade  

(Jade esmaecido)
Terra Cotta 
(Terracota)

Mahogany (Mogno)
Imperial Blue 

(Azul imperial)
Paprika (Paprica)
Putty (Rosado)

Royal Blue (Azul real)
American Beauty Red 

(Vermelho «beleza 
americana»)

Graphite (Grafite)
Yew Green  

(Verde folha)
Dusty Jade  

(Jade esmaecido)
Terra Cotta 
(Terracota)

Mahogany (Mogno)
Imperial Blue 

(Azul imperial)
Paprika (Paprica)
Putty (Rosado)

Royal Blue (Azul real)
American Beauty Red 

(Vermelho «beleza 
americana»)

Graphite (Grafite)
Yew Green  

(Verde folha)
Dusty Jade  

(Jade esmaecido)
Terra Cotta 
(Terracota)

Mahogany (Mogno)
Imperial Blue 

(Azul imperial)
Paprika (Paprica)
Putty (Rosado)

Royal Blue (Azul real)
American Beauty Red 

(Vermelho «beleza 
americana»)

Graphite (Grafite)
Yew Green  

(Verde folha)
Dusty Jade  

(Jade esmaecido)
Terra Cotta 
(Terracota)

Mahogany (Mogno)
Imperial Blue 

(Azul imperial)
Paprika (Paprica)
Putty (Rosado)

Royal Blue (Azul real)
American Beauty Red 

(Vermelho «beleza 
americana»)

Graphite (Grafite)
Yew Green  

(Verde folha)
Dusty Jade  

(Jade esmaecido)
Terra Cotta 
(Terracota)

Mahogany (Mogno)
Imperial Blue 

(Azul imperial)
Paprika (Paprica)
Putty (Rosado)

Royal Blue (Azul real)
American Beauty Red 

(Vermelho «beleza 
americana»)

Graphite (Grafite)
Yew Green  

(Verde folha)
Dusty Jade  

(Jade esmaecido)
Terra Cotta 
(Terracota)

Mahogany (Mogno)
Imperial Blue 

(Azul imperial)
Paprika (Paprica)
Putty (Rosado)

Royal Blue (Azul real)
American Beauty Red 

(Vermelho «beleza 
americana»)

Graphite (Grafite)
Yew Green  

(Verde folha)
Dusty Jade  

(Jade esmaecido)
Terra Cotta 
(Terracota)

Mahogany (Mogno)
Imperial Blue 

(Azul imperial)
Paprika (Paprica)
Putty (Rosado)

Royal Blue (Azul real)
American Beauty Red 

(Vermelho «beleza 
americana»)

Graphite (Grafite)
Yew Green  

(Verde folha)
Dusty Jade  

(Jade esmaecido)
Terra Cotta 
(Terracota)

Mahogany (Mogno)
Imperial Blue 

(Azul imperial)
Paprika (Paprica)
Putty (Rosado)

Royal Blue (Azul real)
American Beauty Red 

(Vermelho «beleza 
americana»)

Graphite (Grafite)
Yew Green  

(Verde folha)
Dusty Jade  

(Jade esmaecido)
Terra Cotta 
(Terracota)

Mahogany (Mogno)
Imperial Blue 

(Azul imperial)
Paprika (Paprica)
Putty (Rosado)

Royal Blue (Azul real)
American Beauty Red 

(Vermelho «beleza 
americana»)

Graphite (Grafite)
Yew Green  

(Verde folha)
Dusty Jade  

(Jade esmaecido)
Terra Cotta 
(Terracota)

Peso e dimensões

Peso da máquina 205 kg 195 kg 215 kg 210 kg 180 kg 180 kg 210 kg 205 kg 210 kg 205 kg

Dimensões (C x L x A) 99 x 130 x 175 cm 150 x 142 x 145 cm 141 x 102 x 223,5 cm 127 x 119 x 175 cm 119 x 102 x 154 cm 117 x 102 x 145 cm 132 x 109 x 145 cm 157 x 109 x 145 cm 147 x 99 x 145 cm 135 x 99 x 145 cm

Área de treino (C x L) 166 x 130 cm 158 x 142 cm 193 x 323 cm 127 x 119 cm 137 x 102 cm 178 x 102 cm 176 x 109 cm 171 x 109 cm 147 x 99 cm 135 x 99 cm

Aprovações regulamentares EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

Garantia*

Estrutura  
(elementos estruturais e soldas)

10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos

Áreas de superfície  
(pintadas e chapeadas)

1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano

Peças móveis da estrutura, anilhas 
e componentes das pilhas de 
pesos, rolamentos, casquilhos, 
roldanas, ajustes do assento

5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos

Outros (pegas, tampas da 
extremidade, cabos, pinos 
seletores e revestimentos)

1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano

Itens de desgaste 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses

Mão de obra 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano
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*Consulte a sua declaração de Garantia limitada para os itens abrangidos.

Modelo Multi-Press
C024ES

Aberturas de peito/ 
deltoid posterior

C015ES

Puxada baixa/ 
Remada sentado

C026ES

Curl de bíceps/ 
Ext. de tríceps

C025ES

Extensão de pernas/ 
Flexão de pernas

C027ES

Prensa de pernas/ 
Ext. dos gémeos

C010ES

Cadeira adutora 
e abdutora

C008ES

Abdominal/ 
Extensão dorsal

C028ES

Exercício Exercício duplo Exercício duplo Exercício duplo Exercício duplo Exercício duplo Exercício duplo Exercício duplo Exercício duplo

Funcionalidades
Painel de instruções • • • • • • • •
Pilha de pesos 110 kg 110 kg 100 kg 78 kg 110 kg 110 kg 78 kg 91 kg

Peso adicional integrado • • • • • • • •
Pés de borracha • • • • • • • •
Porta-acessórios • • • • • • • •
Cores
Cor do revestimento Translúcido Translúcido Translúcido Translúcido Translúcido Translúcido Translúcido Translúcido

Cor da estrutura Experience Titanium 
(Prata metálica)

Experience Titanium 
(Prata metálica)

Experience Titanium 
(Prata metálica)

Experience Titanium 
(Prata metálica)

Experience Titanium 
(Prata metálica)

Experience Titanium 
(Prata metálica)

Experience Titanium 
(Prata metálica)

Experience Titanium 
(Prata metálica)

Cor dos estofos (padrão) Black (Preto) Black (Preto) Black (Preto) Black (Preto) Black (Preto) Black (Preto) Black (Preto) Black (Preto)

Cores dos estofos (opcional) Mahogany (Mogno)
Imperial Blue 

(Azul imperial)
Paprika (Paprica)
Putty (Rosado)

Royal Blue (Azul real)
American Beauty Red 

(Vermelho «beleza 
americana»)

Graphite (Grafite)
Yew Green (Verde folha)

Dusty Jade (Jade esmaecido)
Terra Cotta (Terracota)

Mahogany (Mogno)
Imperial Blue 

(Azul imperial)
Paprika (Paprica)
Putty (Rosado)

Royal Blue (Azul real)
American Beauty Red 

(Vermelho «beleza 
americana»)

Graphite (Grafite)
Yew Green (Verde folha)

Dusty Jade (Jade esmaecido)
Terra Cotta (Terracota)

Mahogany (Mogno)
Imperial Blue 

(Azul imperial)
Paprika (Paprica)
Putty (Rosado)

Royal Blue (Azul real)
American Beauty Red 

(Vermelho «beleza 
americana»)

Graphite (Grafite)
Yew Green (Verde folha)

Dusty Jade (Jade esmaecido)
Terra Cotta (Terracota)

Mahogany (Mogno)
Imperial Blue 

(Azul imperial)
Paprika (Paprica)
Putty (Rosado)

Royal Blue (Azul real)
American Beauty Red 

(Vermelho «beleza 
americana»)

Graphite (Grafite)
Yew Green (Verde folha)

Dusty Jade (Jade esmaecido)
Terra Cotta (Terracota)

Mahogany (Mogno)
Imperial Blue 

(Azul imperial)
Paprika (Paprica)
Putty (Rosado)

Royal Blue (Azul real)
American Beauty Red 

(Vermelho «beleza 
americana»)

Graphite (Grafite)
Yew Green (Verde folha)

Dusty Jade (Jade esmaecido)
Terra Cotta (Terracota)

Mahogany (Mogno)
Imperial Blue 

(Azul imperial)
Paprika (Paprica)
Putty (Rosado)

Royal Blue (Azul real)
American Beauty Red 

(Vermelho «beleza 
americana»)

Graphite (Grafite)
Yew Green (Verde folha)

Dusty Jade (Jade esmaecido)
Terra Cotta (Terracota)

Mahogany (Mogno)
Imperial Blue 

(Azul imperial)
Paprika (Paprica)
Putty (Rosado)

Royal Blue (Azul real)
American Beauty Red 

(Vermelho «beleza 
americana»)

Graphite (Grafite)
Yew Green (Verde folha)

Dusty Jade (Jade esmaecido)
Terra Cotta (Terracota)

Mahogany (Mogno)
Imperial Blue 

(Azul imperial)
Paprika (Paprica)
Putty (Rosado)

Royal Blue (Azul real)
American Beauty Red 

(Vermelho «beleza 
americana»)

Graphite (Grafite)
Yew Green (Verde folha)

Dusty Jade (Jade esmaecido)
Terra Cotta (Terracota)

Peso e dimensões
Peso da máquina 205 kg 240 kg 222 kg 180 kg 240 kg 240 kg 200 kg 210 kg

Dimensões (C x L x A) 183 x 122 x 175 cm 102 x 137 x 198 cm 193 x 122 x 221 cm 130 x 110 x 145 cm 163 x 109 x 145 cm 163 x 109 x 145 cm 163 x 79 x 145 cm 150 x 99 x 145 cm

Área de treino (C x L) 244 x 152 cm 102 x 168 cm 193 x 150 cm 160 x 110 cm 180 x 109 cm 209 x 109 cm 163 x 176 cm 160 x 99 cm

Aprovações regulamentares EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

EN957
ASTM

Garantia*
Estrutura  
(elementos estruturais e soldas)

10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos

Áreas de superfície  
(pintadas e chapeadas)

1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano

Peças móveis da estrutura, anilhas 
e componentes das pilhas de pesos, 
rolamentos, casquilhos, roldanas, 
ajustes do assento

5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos

Outros (pegas, tampas da 
extremidade, cabos, pinos seletores 
e revestimentos)

1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano

Itens de desgaste 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses

Mão de obra 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano
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Linha Plate Loaded da série Discovery™

*Consulte a sua declaração de Garantia limitada para os itens abrangidos.

Modelo Desenvolvimento peitoral
DPL 540

Prensa de ombros
DPL 550

Desenvolvimento por 
inclinação
DPL 541

Puxada baixa
DPL 305

Remada sentado
DPL 309

Curl de bíceps
DPL 520

Flexão de pernas
DPL 561

Tríceps sentado
DPL 521

Remada baixa
DPL 308

Extensão de pernas
DPL 560

Elevações dos 
gémeos
DPL 616

Funcionalidades

Painel de instruções • • • • • • • • • • •

Pés de borracha • • • • • • • • • • •

Suportes de armazenamento 
de peso

6 4 6 4 2 4 4 4 4 4 –

Cores

Cor da estrutura Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico brilhante)

Metallic Ash 
(Cinza metálico)

Desert Bronze 
(Bronze deserto)

Black Magic Gloss 
(Brilho mágico preto)

Gloss White 
(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto)
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto)
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto)
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto)
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash (Cinza 

metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto)
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto)
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto)
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto)
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto)
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto)
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Cor dos braços de movimento Metallic Ash (Cinza metálico)
Gloss Metallic Silver (Prata 

metálico brilhante)

Metallic Ash 
(Cinza metálico)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)

Metallic Ash 
(Cinza metálico)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)

Metallic Ash (Cinza 
metálico)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)

Metallic Ash 
(Cinza metálico)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)

Metallic Ash 
(Cinza metálico)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)

Metallic Ash 
(Cinza metálico)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)

Metallic Ash 
(Cinza metálico)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)

Metallic Ash 
(Cinza metálico)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)

Metallic Ash 
(Cinza metálico)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)

Metallic Ash 
(Cinza metálico)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)

Cor dos estofos (padrão) Black (Preto)
Mahogany (Mogno)
Imperial Blue (Azul 

imperial)
Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite) 

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta (Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite) 

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite) 

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite) 

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite) 

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite) 

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite) 

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite) 

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite) 

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite) 

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite) 

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Peso e dimensões

Peso da máquina 160 kg 141 kg 157 kg 148 kg 154 kg 117 kg 150 kg 130 kg 156 kg 132 kg 75 kg

Peso inicial 5,5 kg 4,5 kg 5,5 kg 2,5 kg 4,5 kg 5,4 kg 5 kg 3,6 kg 6,5 kg 5,9 kg 11 kg

Peso de carga máx. 204 kg 163 kg 204 kg 204 kg 204 kg 102 kg 82 kg 163 kg 204 kg 82 kg 204 kg

Dimensões (C x L x A) 110 x 169,5 x 177,5 cm 144 x 153 x 157 cm 110 x 199 x 179 cm 168 x 130 x 194 cm 148 x 127 x 124 cm 136 x 97 x 121 cm 122 x 167 x 140 cm 184 x 103 x 94 cm 155 x 128 x 171 cm 158 x 159 x 120 cm 150 x 76 x 101 cm

Garantia*

Estrutura  
(elementos estruturais e soldas)

10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos

Áreas de superfície  
(pintadas e chapeadas)

1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano

Peças móveis da estrutura, anilhas 
e componentes das pilhas de pesos, 
rolamentos, casquilhos, roldanas, 
ajustes do assento

5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos

Outros (pegas, tampas da 
extremidade, cabos, pinos seletores  
e revestimentos)

1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano

Itens de desgaste 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses

Mão de obra 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano
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Linha de bancos e suportes da série Discovery™Linha Plate Loaded da série Discovery™

*Consulte a sua declaração de Garantia limitada para os itens abrangidos.

Linha de musculação Icarian®

Modelo Máquina Smith

DPL0802 

Prensa de pernas 
inclinada
DPL0601

Máquina de Hack 
Squat

DPL0603

Funcionalidades

Painel de instruções • • •

Pés de borracha • • •

Suportes de armazenamento 
de peso

6 4 4

Cores

Cor da estrutura Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto)
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto)
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto)
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Cor dos braços de movimento Metallic Ash (Cinza 
metálico)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)

Metallic Ash (Cinza 
metálico)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)

Metallic Ash (Cinza 
metálico)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)

Cor dos estofos (padrão) Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite) 

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite) 

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite) 

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Peso e dimensões

Peso da máquina 179 kg 252 kg 206 kg

Peso inicial 11,3 kg 62 kg 40 kg

Peso de carga máx. 272 kg 490 kg 327 kg

Dimensões (C x L x A) 142 x 214 x 229 cm 239 x 140 x 144 cm 211 x 160 x 144 cm

Garantia*

Estrutura  
(elementos estruturais e soldas)

10 anos 10 anos 10 anos

Áreas de superfície  
(pintadas e chapeadas)

1 ano 1 ano 1 ano

Peças móveis da estrutura, anilhas 
e componentes das pilhas de 
pesos, rolamentos, casquilhos, 
roldanas, ajustes do assento

5 anos 5 anos 5 anos

Outros (pegas, tampas da 
extremidade, cabos, pinos 
seletores e revestimentos)

1 ano 1 ano 1 ano

Itens de desgaste 6 meses 6 meses 6 meses

Mão de obra 1 ano 1 ano 1 ano

Modelo Suporte gaiola
DBR0611 

Suporte curto 
para barra
DBR0610

• Banco reajustável
DBR0119

Funcionalidades

Painel de instruções • • •

Pés de borracha • • •

Suportes de armazenamento 
de peso

10 10 –

Cores

Cor da estrutura Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto)
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto)
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico brilhante)

Metallic Ash 
(Cinza metálico)

Desert Bronze 
(Bronze deserto)

Black Magic Gloss 
(Brilho mágico preto)

Gloss White 
(Branco brilhante)

Cor dos estofos (padrão)

– –

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite) 

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta (Terracota)

Peso e dimensões

Peso da máquina 278 kg 206 kg 48 kg

Peso inicial 363 kg 206 kg 181,5 kg

Peso de carga máx. 817 kg 363 kg –

Dimensões (C x L x A) 210 x 160 x 250 cm 180 x 155 x 250 cm 140 x 75 x 46 cm

Garantia*

Estrutura (elementos estruturais 
e soldas)

10 anos 10 anos 10 anos

Áreas de superfície (pintadas 
e chapeadas)

1 ano 1 ano 1 ano

Peças móveis da estrutura, anilhas 
e componentes das pilhas de 
pesos, rolamentos, casquilhos, 
roldanas, ajustes do assento

5 anos 5 anos 5 anos

Outros (pegas, tampas da 
extremidade, cabos, pinos seletores 
e revestimentos)

1 ano 1 ano 1 ano

Itens de desgaste 6 meses 6 meses 6 meses

Mão de obra 1 ano 1 ano 1 ano

Modelo Remada inclinada
311 

Super suporte 
de barras

624

Máquina Plate-Loaded Plate-Loaded

Funcionalidades

Painel de instruções – –

Pilha de pesos única – –

Pilha de pesos dupla – –

Pilha de pesos — padrão – –

Pilha de pesos — pesada – –

Pés de borracha (opcional) • •

Peso adicional – – 

Cores

Cor da estrutura Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico 
preto)

Gloss White 
(Branco brilhante)

Cor dos estofos (padrão) Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite) 

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

«Beleza americana»
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite) 

Royal Blue 
(Azul real)

Slate (Ardósia)
«Beleza americana»

Terra Cotta 
(Terracota)

Peso e dimensões

Peso da máquina 86 kg 196 kg

Dimensões (C x L x A) 185 x 79 x 119 cm 201 x 163 x 147 cm

Área de treino (C x L) 185 x 79 cm 201 x 163 cm

Garantia*

Estrutura (elementos estruturais 
e soldas)

10 anos 10 anos

Áreas de superfície (pintadas e 
chapeadas)

1 ano 1 ano

Peças móveis da estrutura, anilhas 
e componentes das pilhas de pesos, 
rolamentos, casquilhos, roldanas, 
ajustes do assento

5 anos 5 anos

Outros (pegas, tampas da 
extremidade, cabos, pinos seletores 
e revestimentos)

1 ano 1 ano

Itens de desgaste 6 meses 6 meses

Mão de obra 1 ano 1 ano
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Bancos e suportes

*Consulte a sua declaração de Garantia limitada para os itens abrangidos.

Modelo Ab-X V-Crunch Banco simples 
horizontal

101

Banco declinado 
regulável

113

Banco multifuncional
116

Super banco
119

Agachamento 
vertical
7020

Extensão dorsal
312 

Banco olímpico
408

Banco olímpico 
inclinado

410

Suporte vertical 
de anilhas
DBR817

Máquina Bancos e suportes Bancos e suportes Bancos e suportes Bancos e suportes Bancos e suportes Bancos e suportes Bancos e suportes Bancos e suportes Bancos e suportes Bancos e suportes Bancos e suportes

Funcionalidades

Pés de borracha (opcional) • – • • • • • • • • •

Cores

Cor da estrutura Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico brilhante)

Metallic Ash 
(Cinza metálico)

Desert Bronze 
(Bronze deserto) 

Black Magic Gloss 
(Brilho mágico preto)

Gloss White 
(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Cor dos estofos Black (Preto) Black (Preto) Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta (Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

–

Peso e dimensões

Peso da máquina 68 kg 93 kg 29 kg 59 kg 30 kg 37 kg 86 kg 57 kg 82 kg 125 kg 35 kg

Dimensões (C x L x A)  173 x 90 x 97 cm 127 x 71 x 160 cm 133 x 76 x 42 cm 163 x 76 x 99 cm 116 x 76 x 82 cm 140 x 66 x 99 cm 90 x 76 x 145 cm 120 x 89 x 67 cm 178 x 172 x 122 cm 196 x 170 x 140 cm 65 x 75 x 120 cm

Área de treino (C x L) 173 x 90 cm 127 x 71 cm 133 x 76 cm 163 x 76 cm 116 x 76 x 8 cm 140 x 66 cm 90 x 76 cm 120 x 89 cm 178 x 172 cm 196 x 170 cm 65 x 75 cm

Garantia*

Estrutura  
(elementos estruturais e soldas)

10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos

Áreas de superfície  
(pintadas e chapeadas)

1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano

Peças móveis da estrutura, anilhas 
e componentes das pilhas de 
pesos, rolamentos, casquilhos, 
roldanas, ajustes do assento

5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos

Outros (pegas, tampas da 
extremidade, cabos, pinos 
seletores e revestimentos)

1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano

Itens de desgaste 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses

Mão de obra 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano
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*Consulte a sua declaração de Garantia limitada para os itens abrangidos.
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Modelo Banco olímpico declinado
411

Banco olímpico
507

Suporte de barras
608

Flexor sentado 
inclinado

202

Suporte gaiola
610

Suporte de manoplas
818

Suporte de halteres
812

Suporte de halteres
813

Suporte para halteres 
de 3 níveis

814

Suporte vertical 
de anilhas

816

Suporte de barras
808

Máquina Bancos e suportes Bancos e suportes Bancos e suportes Bancos e suportes Bancos e suportes Bancos e suportes Bancos e suportes Bancos e suportes Bancos e suportes Bancos e suportes

Funcionalidades

Pés de borracha (opcional) • • • • • • • • • • •

Cores

Cor da estrutura Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze  deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze (Bronze 

deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze (Bronze 

deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico brilhante)

Metallic Ash 
(Cinza metálico)

Desert Bronze 
(Bronze deserto) 

Black Magic Gloss 
(Brilho mágico preto)

Gloss White 
(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 

brilhante)
Metallic Ash 

(Cinza metálico)
Desert Bronze 

(Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White 

(Branco brilhante)

Cor dos estofos Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

– Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue 
(Azul imperial)

Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite)

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta 
(Terracota)

– – – – – – –

Peso e dimensões

Peso da máquina 98 kg 143 kg 143 kg 54 kg 164 kg 61 kg 111 kg 109 kg 118 kg 39 kg 79 kg

Dimensões (C x L x A) 208 x 170 x 122 cm 178 x 78 x 179 cm 183 x 173 x 179 cm 133 x 84 x 96 cm 157 x 124 x 234 cm 93 x 76 x 105 cm 246 x 73 x 80 cm 137 x 67 x 101 cm 71 x 147 x 102 cm 61 x 59 x 123 cm 90 x 76 x 145 cm

Área de treino (C x L) 204 x 178 cm 178 x 78 cm 183 x 173 cm 133 x 84 cm 157 x 124 cm 93 x 76 cm 246 x 73 cm 137 x 67 cm 71 x 147 cm 61 x 59 cm 90 x 76 cm

Garantia*

Estrutura  
(elementos estruturais e soldas)

10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos

Áreas de superfície  
(pintadas e chapeadas)

1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano

Peças móveis da estrutura, anilhas 
e componentes das pilhas de 
pesos, rolamentos, casquilhos, 
roldanas, ajustes do assento

5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos

Outros (pegas, tampas da 
extremidade, cabos, pinos 
seletores e revestimentos)

1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano

Itens de desgaste 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses

Mão de obra 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano
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Linha de musculação Icarian®

** Puxada baixa 113 kg, puxada longa 113 kg, puxador 91 kg, adj. altura alta/baixa 91 kg, graviton de joelhos 68 kg

*Consulte a sua declaração de Garantia limitada para os itens abrangidos.

Modelo Multifuncional
820

Sistema de treino funcional
FTS

Crossover regulável
407B

FTS Glide Puxada longa
302

Puxada baixa
304

Graviton de joelhos
320

Máquina Multiestação Functional Trainer Functional Trainer Functional Trainer Definido pela máquina Definido pela máquina Definido pela máquina

Funcionalidades
Painel de instruções – • – • – – –

Pilha de pesos única – – – – • • •
Pilha de pesos dupla • • • • – – –

Pilha de pesos — padrão **Ver abaixo 86 kg 68 kg 2 x 91 kg 114 kg 114 kg 91 kg 

Pilha de pesos — pesada – – 91 kg – 136 kg 136 kg –

Pés de borracha (opcional) • • • – • • •
Peso adicional – • – – • • –

Cores
Cor da estrutura Gloss Metallic Silver 

(Prata metálico brilhante)
Metallic Ash (Cinza metálico)

Desert Bronze (Bronze deserto) 
Black Magic Gloss 

(Brilho mágico preto)
Gloss White (Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico brilhante)

Metallic Ash (Cinza metálico)
Desert Bronze (Bronze deserto) 

Black Magic Gloss 
(Brilho mágico preto)

Gloss White (Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico brilhante)

Metallic Ash (Cinza metálico)
Desert Bronze (Bronze deserto) 

Black Magic Gloss 
(Brilho mágico preto)

Gloss White (Branco brilhante)

Experience Titanium 
(Prata metálica)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico brilhante)

Metallic Ash (Cinza metálico)
Desert Bronze (Bronze deserto) 

Black Magic Gloss 
(Brilho mágico preto)

Gloss White (Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico brilhante)

Metallic Ash (Cinza metálico)
Desert Bronze (Bronze deserto) 

Black Magic Gloss 
(Brilho mágico preto)

Gloss White (Branco brilhante)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico brilhante)

Metallic Ash (Cinza metálico)
Desert Bronze (Bronze deserto) 

Black Magic Gloss 
(Brilho mágico preto)

Gloss White (Branco brilhante)

Cor dos estofos (padrão) Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue (Azul imperial)
Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite) 

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta (Terracota)

– – – Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue (Azul imperial)
Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite) 

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta (Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue (Azul imperial)
Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite) 

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta (Terracota)

Black (Preto)
Mahogany (Mogno)

Imperial Blue (Azul imperial)
Paprika (Paprica)
Graphite (Grafite) 

Royal Blue (Azul real)
Slate (Ardósia)

American Beauty Red 
(Vermelho «beleza 

americana»)
Terra Cotta (Terracota)

Peso e dimensões
Peso da máquina 1475 kg 382 kg 396 kg 305 kg 268 kg 248 kg 289 kg

Dimensões (C x L x A) 465 x 402 x 234 cm 249 x 147 x 230 cm 447 x 109 x 231 cm 135 x 123 x 216 cm 282 x 109 x 236 cm 185 x 109 x 234 cm 155 x 137 x 236 cm

Área de treino (C x L) – 250 x 240 cm – 140 x 220 cm 282 x 109 cm 185 x 109 cm 155 x 137 cm

Garantia*
Estrutura 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos

Peças (mecânicas e eletróncias) 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos

Itens de desgaste 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 

Outros (pegas, tampas da 

extremidade, cabos, pinos seletores e 

revestimentos)

1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano

Mão de obra 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano
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**O crossover de cabo possui duas estações de polia com ajuste de altura alta/baixa ligadas a uma trave superior com barra de elevações.

*Consulte a sua declaração de Garantia limitada para os itens abrangidos.

Multiestações Icarian®

Sistema modular CW2004 CW2006 CW2008 CW2055 CW2151 CW2200 CW2502 CW2912 CW2131 CW2137 CW2163 CW2168

Pilha Multiestação 
de 2 pilhas

Multiestação 
de 2 pilhas

Multiestação 
de 2 pilhas

Multiestação 
de 3 pilhas

Multiestação 
de 3 pilhas

Multiestação 
de 3 pilhas

Multiestação 
de 3 pilhas

Multiestação 
de 3 pilhas

Multiestação 
de 4 pilhas

Multiestação 
de 4 pilhas

Multiestação 
de 4 pilhas

Multiestação 
de 4 pilhas

Estações Puxada baixa
Puxada longa

Puxada longa
Puxada longa

Puxada baixa
Puxada baixa

Graviton de 
joelhos

Crossover de cabo

Graviton de 
joelhos

Crossover de cabo

Graviton de 
joelhos

Crossover de cabo

Graviton de 
joelhos

Crossover de cabo

Graviton de 
joelhos

Crossover de cabo

Puxada baixa
Graviton de joelhos
Roldana alta/baixa

Puxada longa

Puxada baixa
Roldana alta/baixa 
Roldana alta/baixa

Puxada longa

Puxada longa
Puxada baixa

Puxador de tríceps
Graviton de joelhos

Puxada longa
Puxada baixa

Puxador de tríceps
Roldana alta/baixa

Puxada longa • • • • • • • • •
Puxada baixa • • • • •
Puxador de tríceps • •
Roldana com ajuste de altura 
alta/baixa

• • • •

Graviton de joelhos • • • • • • •
Crossover de cabo** • • • • •
Dimensões
(C x L x A) 387 x 112 x 236 cm 483 x 110 x 236 cm 290 x 112 x 236 cm 519 x 136 x 233 cm 513 x 474,5 x 233 cm 519 x 474,5 x 233 cm 703 x 474,5 x 233 cm 1034 x 444 x 233 cm 478 x 219 x 236 cm 468 x 172 x 236 cm 399 x 300 x 236 cm 343 x 300 x 236 cm

Garantia*
Estrutura 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos

Peças (mecânicas e eletróncias) 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos

Itens de desgaste 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 

Outros (pegas, tampas da 

extremidade, cabos, pinos 

seletores e revestimentos)

1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano

Mão de obra 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano
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Multiestações Icarian®

**O crossover de cabo possui duas estações de polia com ajuste de altura alta/baixa ligadas a uma trave superior com barra de elevações.
*Consulte a sua declaração de Garantia limitada para os itens abrangidos.

Sistema modular CW2180 CW2190 CW2151 CW2201 CW2205 CW2200 CW2222 CW2223 CW2224 CW2270 CW2275

Pilha Multiestação 
de 4 pilhas

Multiestação 
de 4 pilhas

Multiestação 
de 4 pilhas

Multiestação 
de 5 pilhas

Multiestação 
de 5 pilhas

Multiestação 
de 5 pilhas

Multiestação 
de 6 pilhas

Multiestação 
de 6 pilhas

Multiestação 
de 6 pilhas

Multiestação 
de 6 pilhas

Multiestação 
de 6 pilhas

Estações Puxada baixa
Crossover de cabo
Graviton de joelhos

Puxada longa
Crossover de cabo

Puxada baixa

Puxada baixa 
Puxada baixa 

Graviton de joelhos 
com ajuste de 

altura alta/baixa

Graviton de joelhos
Puxada baixa
Puxada longa

Crossover de cabo

Puxada baixa 
Puxada longa

Crossover de cabo
Roldana alta/baixa

Crossover de cabo
Puxada baixa
Puxada longa

Ajuste de altura 
alta/baixa

Graviton de joelhos
Puxada baixa
Puxada longa

Crossover de cabo
Roldana alta/baixa

Roldana alta/baixa
Puxada baixa
Puxada longa

Crossover de cabo
Graviton de joelhos

Roldana alta/baixa
Puxada baixa
Puxada longa 

Crossover de cabo
Puxada baixa

Graviton de joelhos
Puxador de tríceps, 

puxada longa 
Crossover de cabo

Puxada baixa

Puxada baixa
Puxador de tríceps

Puxada longa 
Crossover de cabo
Graviton de joelhos

Puxada longa • • • • • • • • •
Puxada baixa • • • • • • • • • • • • • • •
Puxador de tríceps • •
Roldana com ajuste de altura 
alta/baixa

• • • • • •

Graviton de joelhos • • • • • • •
Crossover de cabo* • • • • • • • • • •
Dimensões
(C x L x A) 635 x 140 x 236 cm 768 x 140 x 236 cm 768 x 140 x 236 cm 566 x 478 x 236 cm 518 x 478 x 236 cm 518 x 478 x 236 cm 600 x 478 x 236 cm 600 x 478 x 236 cm 625 x 478 x 236 cm 676 x 645 x 236 cm 676 x 645 x 236 cm

Garantia*
Estrutura 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos

Peças (mecânicas e eletróncias) 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos

Itens de desgaste 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 

Outros (pegas, tampas da 

extremidade, cabos, pinos seletores 

e revestimentos)

1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano

Mão de obra 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano
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**O crossover de cabo possui duas estações de polia com ajuste de altura alta/baixa ligadas a uma trave superior com barra de elevações.
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*Consulte a sua declaração de Garantia limitada para os itens abrangidos.

Sistema modular CW2501 CW2502 CW2503 CW2504 CW2505 CW2912 CW2912

Pilha Multiestação de 8 pilhas Multiestação de 8 pilhas Multiestação de 8 pilhas Multiestação de 8 pilhas Multiestação de 8 pilhas Multiestação de 12 pilhas Multiestação de 12 pilhas

Estações Roldana alta/baixa
Puxada baixa — puxada baixa

Crossover de cabo
Puxador de tríceps — puxada 

longa
Graviton de joelhos

Crossover de cabo
Puxada longa

Puxador de tríceps
Graviton de joelhos

Puxada baixa
Puxada baixa
Puxada longa

Roldana alta/baixa
Puxada baixa — puxada longa

Crossover de cabo
Puxador de tríceps — puxada 

longa
Graviton de joelhos

Roldana alta/baixa
Puxada baixa — puxada longa

Crossover de cabo
Puxada baixa — puxada longa

Graviton de joelhos

Roldana alta/baixa
Puxada baixa — puxada longa

Crossover de cabo
Puxada baixa — puxada longa

Roldana alta/baixa

Graviton de joelhos
Puxador de tríceps — puxada longa

Crossover de cabo
Puxada baixa — puxada baixa

Crossover de cabo
Puxador de tríceps — puxada longa

Roldana alta/baixa

Crossover de cabo
Puxador de tríceps — puxada longa

Ajuste de altura alta/baixa
Puxada baixa — puxada baixa

Crossover de cabo — puxada longa
Puxador de tríceps — Graviton 

de joelhos

Puxada longa • • • • • • • • • •
Puxada baixa • • • • • • • • • • •
Puxador de tríceps • • • • • •
Roldana com ajuste de altura 
alta/baixa

• • • • • •

Graviton de joelhos • • • • • •
Crossover de cabo** • • • • • • •
Dimensões
(C x L x A) 669 x 478 x 236 cm 669 x 478 x 236 cm 630 x 478 x 236 cm 630 x 478 x 236 cm 570 x 300 x 236 cm 1047 x 470 x 236 cm 1047 x 470 x 236 cm

Garantia*
Estrutura 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos

Peças (mecânicas e eletróncias) 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos

Itens de desgaste 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 

Outros (pegas, tampas da 

extremidade, cabos, pinos seletores 

e revestimentos)

1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano

Mão de obra 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano

Estação modular Puxada longa Puxada baixa Puxador de tríceps Roldana com ajuste de altura alta/baixa Graviton de joelhos

Pilha de pesos 113 kg 113 kg 91 kg 91 kg 68 kg
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18-20 Lakewood Blvd
P.O. Box 333
Braeside, Victoria 3195
Fitness Australia
Tel.: +61 (3) 85 866666
Fax: +61 3 9587 2289
E-mail: precorinfo.ap@precor.com
www.precor.com

PRECOR BENELUX

Amer Sports Netherlands B.V.s
Plesmanstraat 1
3833 LA Leusden
Países Baixos
Tel.: 033 2030118
Fax: 089 89801-117
E-mail: info@precor.nl
www.precor.nl

Precor é uma marca da Amer Sports Corporation.  
Para mais informações, consulte www.amersports.com

precor.com

© Precor Incorporated 2016. A informação contida nesta brochura é correta à data da sua impressão.
Precor reserva-se o direito de fazer qualquer tipo de alterações sem aviso prévio. 29 Abril 2016, 6:11 Depois do meio-dia.

PRECOR LATINOAMÉRICA 

Av. Santa Fé # 495 Piso 15 Int 1
Col. Cruz Manca México, D. F. 
C.P. 05349
Tel.: +52 55 9177 9100 
Fax: +52 55 9177 9101
E-mail: leopoldo.torres@amersports.com
www.precor.com

PRECOR SWITZERLAND

Amer Sports SA
Bachtalen 33
CH-6332 Hagendorn
Suíça
Tel.: +41 (0) 41 784 26 26 
Fax: +41 (0) 41 784 26 27
E-mail: schweiz@precor.com
www.precor.ch

PRECOR UK & EMEA

Amer Sports UK Ltd
Theta Building
Lyon Way
Frimley
Surrey GU16 7ER
Reino Unido
Tel.: +44 (0) 1276-404900
Fax: +44 (0) 1276-404901
E-mail: info@precor.com
www.precor.com

PRECOR SPAIN

Amer Sports Spain S.A.
Parque de Negocios Mas Blau, II
C/ Conca de Barberà 4-6
El Prat de Llobregat
ES-08820 Barcelona
Espanha
Tel.: +34 (0) 93-262-5100
Fax: +34 (0) 93-262-5101
E-mail: info.spain@precor.com
www.precor.com

PRECOR MIDDLE EAST

Precor Middle East
RS Fitness LLC
Office 913 Grosvenor Business Tower
TECOM, Dubai
EAU
Tel.: +971 4 4416721
E-mail: info@precor.com
www.precor.com


