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گروه صنایع ورزشی ارکیدمهر
گروه صنایع ورزشی ارکید مهر با هدف برآورده ساختن نیاز به تجهیزات ورزشی در کشور و با سال ها تجربه در این کار، اکنون 
به باالترین رکورد عرضه و فروش تجهیزات ورزشی خانگی و باشگاهی از شناخته شده ترین برندها از سراسر جهان دست یافته است. 
بیش از 30 نمایندگی محصوالت ارکید را در سراسر ایران عرضه می کنند. این در حالی است که مدیران و کارکنان شرکت، 
مشتری مداری را یک اصل خدشه ناپذیر می دانند و برای ارائه بهترین خدمات به مشتریان کـوشش می کنند. دستیابی به 
عنوان اولین دارنده گـواهـیـنـامـه ISO 9001:2008 از TÜV NORD  برای فـروش و خـدمـات پس از فروش تجهیزات ورزشی، 
افتخاری بزرگ برای مجموعه ارکیدمهر است. همچنین تجهیز تعداد زیادی از باشگاه های اداره ها و سازمان های دولتی، شرکت های 

وابسته به صنعت نفت و بخش خصوصی کارنامه ای درخشان برای کارشناسان ورزیده گروه صنایع ورزشی ارکید مهراست.

Being one of the important suppliers in the sports market arena, such as home and commercial 
sports equipments, professional bicycles and mountaineering shoes, Orchid Mehr Group have been 
collaborating  with the most noted brands from all over the world, since  more than 15 years ago.
Orchid Mehr have always aimed for customer  satisfaction. So;
• It is the first sports company having TÜV  NORD  ISO 9001-2008 certification for sales and after-sales 
services.
• It is Holding the highest record in home sports equipments  sale  and supplying governmental and 
private sector clubs as well.

گروه صنایع ورزشی ارکیدمهر 
اولین دارنده گواهینامه ISO 9001:2008 از  
TÜV NORD برای »فروش و خدمات 
پس از فروش تجهیزات و لوازم ورزشی« 

دفتر مرکزی
تهران، بلوار میرداماد، ساختمان آرین، شماره 228، ورودی شرقی، طبقه 9، واحد 35
تلفن: 30-22258227       فکس: 22254945        خط ویژه: )30 خط( 23027000

www.orchid. i r 
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“Realizing machines for the true physical 
workout, which shall be beautiful, functional, 
reliable, long lasting and competitive in the price.”

Rudy Panatta
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“THE CARDIO FITNESS LINE THAT HAS AGED THE KEEN COMPETITION 
OF 10 YEARS. THE MOST IMITATED! 
A legendary name in the world of sports cars and the envoy 
of an unmistakable style throughout the world has designed 
the new line of Panatta cardio fitness machines. 
A new concept in cardio fitness that represents the perfect 
union of form and technology, beauty and functionality.”

New Gold

1PP603

Training 
Programs

Rapid  
Touch Control

Design Automatic 
Lubrication

دستگاه هوازی پس از 10 سال، به دستگاه های اصلی صنعت خود تبدیل شده اند.
ــتگاه های  ــری دس ــن س ــی، جدید تری ــای ورزش ــی خودروه ــای طراح ــزد در دنی ــی زبان ــا، نام ــن فارین پینی
هــوازی پاناتــا را طراحــی کــرده اســت. او ایــده  جدیــدی در طــرح ایــن دســتگاه ها بــه کار بســته اســت 

کــه نمایانگــر کاملــی اســت از ترکیــب فــرم و تکنولــوژی، و زیبایــی و کارکــرد.
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1PP602  Self Pow. 1PP602A

1PP601  Self Pow. 1PP601A

1PP604 Self Pow. 1PP604A

Elliptical - New Gold
POWERED / SELF-POWERED

Horizontal Bike - New Gold
POWERED / SELF-POWERED

Bike - New Gold
POWERED / SELF-POWERED

Training 
Programs

Rapid  
Touch Control

Design

Difficulty level 1-16 Machine Weight 164 kg Resistance system electromagnetic Warranty frame 7 years

Resistance max 700 W (at 140 rpm) Stride Lenght 52 cm Power Supply 100-230 VAC 50/60 Hz

Dimensions (LxWxH) 230x70x175 cm Trasmission system belt Power Consuption 50 VA

Difficulty level 1-16 Machine Weight 76 kg Power Supply 100-230 VAC 50/60 Hz Warranty frame 7 years

Resistance max 700 W (at 140 rpm) Trasmission system belt Power Consuption 40 VA

Dimensions (LxWxH) 116x55x149 cm Resistance system electromagnetic

Difficulty level 1-16 Machine Weight 95 kg Power Supply 100-230 VAC 50/60 Hz Warranty frame 7 years

Resistance max 700 W (at 140 rpm) Trasmission system belt Power Consuption 40 VA

Dimensions (LxWxH) 155x66x127 cm Resistance system electromagnetic

Training 
Programs

Rapid  
Touch Control

Design

Training 
Programs

Rapid  
Touch Control

Design
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“The design purity revives into the essence of technology: clean 
shapes, simple and intuitive user interface with training programs 
suitable to satisfy the needs of every user. At last with Fenix the 
real Made in Italy with a quality/price ratio that only Panatta can 
offer.” 

1FX003

Inclination 0-15% Machine Weight 205 kg Power Supply 230 VAC 50 Hz Max. absorbed power 2300 W

Speed 0.3/20 km/h (±0.1) Treadmill surface (LxW) 155x52 cm Rated engine power 3 HP Warranty frame 7 years

Dimensions (LxWxH) 215x85x145 cm  Engine Power (peak) 5 HP

Runner - Fenix

Training 
Programs

Design
Automatic 
Lubrication

Hand Sensors  
and telemetry

ــاده و  ــری س ــف، کامپیوت ــی ظری ــرد: طراح ــمه می گی ــوژی سرچش ــی از تکنول ــت طراح اصال
ــاص او. ــای خ ــاس نیازه ــر براس ــر کارب ــرای ه ــب ب ــی مناس ــای ورزش ــا برنامه ه ــمند ب هوش

ِفنیکــس، یــک »ســاخت ایتالیــا«ی واقعــی اســت کــه تنهــا پاناتــا می تواننــد بــا چنیــن کیفیــت و 
قیمتــی عرضــه کنــد.
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1FX002A Self Powered

1FX001A Self Powered

1FX004A Self Powered

Elliptical - Fenix

Horizontal Bike - Fenix

Bike - Fenix

Difficulty level 1-16 Machine Weight 140 kg Resistance system electromagnetic Warranty frame 7 years

Resistance max 700 W (at 140 rpm) Stride Lenght 52 cm Power Supply self powered

Dimensions (LxWxH) 220x75x160 cm Trasmission system belt

Difficulty level 1-16 Machine Weight 80 kg Power Supply self powered Warranty frame 7 years

Resistance max 700 W (at 140 rpm) Trasmission system belt

Dimensions (LxWxH) 125x60x145 cm Resistance system electromagnetic

Difficulty level 1-16 Machine Weight 85 kg Power Supply self powered Warranty frame 7 years

Resistance max 700 W (at 140 rpm) Trasmission system belt

Dimensions (LxWxH) 155x60x135 cm Resistance system electromagnetic

Training 
Programs

Design
Hand Sensors  
and telemetry

Training 
Programs

Design
Hand Sensors  
and telemetry

Training 
Programs

Design
Hand Sensors  
and telemetry
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 1FX005

Step - Fenix

Difficulty level 1-16 Length motion 52 cm Type of effort hydraulics Warranty frame 7 years

Dimensions (LxWxH) 125x65x175 cm Power Supply 230Vac 50Hz 

Machine Weight 90 kg

Training 
Programs

Design
Hand Sensors  
and telemetry

/ Factory Fitness
FRANCE
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Lat Pulldown
UPPER BODY

Lat Pulldown Convergent
UPPER BODY

1XPL004

Rowing Machine Convergent
UPPER BODY

Pulley Row
UPPER BODY

1XPL003

دستگاه کشش زیر بغل )لت( دستگاه کشش زیر بغل 
)لت - تک دست(

Standard  100 kg
Optional  130 kg

 118 cm  228 cm
 120 cm  200 kg

Standard  100 kg 120 cm  198 cm
 176 cm  245 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

ارتفاع
وزن

وزنه وزنه
1XPL001 1XPL002

دستگاه قایقی دستگاه قایقی )تک دست(

Standard  100 kg 124 cm  202 cm
 155 cm  245 kg

Standard  100 kg 100 cm  225 cm
 175 cm  220 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

ارتفاع
وزن

وزنه وزنه

“A full optional line, very contempo-
rary, complete and biomechanically 
perfect. The ele gant design makes 
XPlux the natural response to the de-
mand of all clubs that require exclusi-
ve equipment. 
A concrete expression of luxury.”

ســری محصوالتــی مــدرن، کامــل و از نظــر بیومکانیکی 
ــاز  ــه نی ــخی ب ــای xplus پاس ــی زیب ــص. طراح بی نق
تمــام باشــگاه هایــی اســت که بــه دنبــال دســتگاه هایی 

منحصــر بــه فرد هســتند.
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Dips Press
UPPER BODY

Inclined Flight Machine
UPPER BODY

Pectoral Machine
UPPER BODY

1XPL026

Lateral Deltoids
UPPER BODY

Deltoid Press
UPPER BODY

Vertical Chest Press
UPPER BODY

1XPL025               Optional: Footrest with a slip-proof system

1XPL035               Optional: Footrest with a slip-proof system 1XPL036               Optional: Footrest with a slip-proof system

Standard  100 kg
Optional  120 kg

 147 cm  166 cm
 152 cm  265 kg

Standard  80 kg 106 cm  163 cm
 146 cm  210 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

ارتفاع
وزن

وزنه وزنه

دستگاه پرس باال سینهدستگاه پشت بازو نشسته دیپ

دستگاه قفسه سینهدستگاه پرس سینه نشسته

Standard  80 kg
Optional 120 kg

 155 cm  163 cm
 138 cm  255 kg

 136 cm  163 cm
 140 cm  260 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

ارتفاع
وزن

وزنه وزنه

Pullover Machine
UPPER BODY

1XPL040

Inclined Chest Press
UPPER BODY

1XPL038

1XPL039               Optional: Footrest with a slip-proof system

1XPL037               Optional: Footrest with a slip-proof system

دستگاه پرس شانهدستگاه سرشانه جانبی

Standard  80 kg 120 cm  163 cm
 103 cm  200 kg

Standard  80 kg
Optional  100 kg

 144 cm  163 cm
 168 cm  245 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

ارتفاع
وزن

وزنه وزنه

دستگاه پالور سینهدستگاه قفسه سینه شیب دار

Standard  80 kg  117 cm  172 cm
 138 cm  265 kg

Standard  80 kg 155 cm  165 cm
 210 cm  260 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

ارتفاع
وزن

وزنه وزنه
Standard  100 kg
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Upper Abdominal Machine
CORE

Lower Back
CORE

Triceps Machine
UPPER BODY

1XPL051

Curling Machine
UPPER BODY

1XPL053               Optional: Footrest with a slip-proof system

دستگاه جلو بازو الریدستگاه پشت بازو نشسته

Standard  50 kg
Optional  80 kg

   92 cm  163 cm
 140 cm   165 kg

Standard  80 kg
 102 cm  163 cm
 121 cm  200 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

ارتفاع
وزن

وزنه وزنه

دستگاه فیله کمردستگاه عضالت باالی شکم ثابت

1XPL0651XPL005

Standard   80 kg
Optional  100 kg

   97 cm  163 cm

 126 cm  220 kg

Standard   80 kg
Optional  120 kg

 104 cm  163 cm
 124 cm  230 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

ارتفاع
وزن

وزنه وزنه

1XPL067

Abdominal Crunch
CORE

Torsion Machine
CORE

1XPL066

1XPL081

Leg Extension
LOWER BODY

1XPL082

Leg Curling
LOWER BODY

دستگاه شکم متحرک

دستگاه پشت ران خوابیده

دستگاه پهلو

دستگاه جلو ران

Standard  50 kg
Optional  80 kg

 110 cm  165 cm
 125 cm  190 kg

Standard    50 kg
Optional  100 kg

 157 cm  163 cm
 131 cm  200 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

ارتفاع
وزن

وزنه وزنه

Standard   80 kg
Optional  100 kg

 102 cm   163 cm

 180 cm    235 kg

Standard  80 kg 104 cm  163 cm
 177 cm  225 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

ارتفاع
وزن

وزنه وزنه
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1XPL085A

Horizontal Adjustable Leg Press
LOWER BODY

Seated Leg Curling
LOWER BODY

1XPL083 1XPL084

Standing Leg Curling
LOWER BODY

1XPL086

Abductor Machine
LOWER BODY

دستگاه پشت ران نشستهدستگاه پشت پا ایستاده

Standard  50 kg
Optional  80 kg

 103 cm  163 cm
 173 cm  220 kg

Standard  50 kg
Optional  80 kg

 110 cm   163 cm
 160 cm    210 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

ارتفاع
وزن

وزنه وزنه

Standard  200 kg118 cm   183 cm
243 cm  460 kg

Standard   80 kg

Optional  100 kg

 125 cm  163 cm

 155 cm  210 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

ارتفاع
وزن

وزنه وزنه

Gluteus Machine
LOWER BODY

1XPL0881XPL087

Adductor Machine
LOWER BODY

Calf Machine
LOWER BODY

1XPL089 1XPL090

Multi Hip
LOWER BODY

دستگاه نزدیک کننده راندستگاه سرینی

Standard   80 kg
Optional   100 kg

 160 cm  163 cm
 155 cm  220 kg

Standard  50 kg
Optional   80 kg

                          110 cm  163 cm
 145 cm  205 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

ارتفاع
وزن

وزنه وزنه

دستگاه ساق پا ایستادهدستگاه چند کاره ران

Standard    120 kg 67 cm  191 cm
 105 cm  225 kg

Standard   80 kg
Optional  100 kg

 105 cm  182 cm
 120 cm  250 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

ارتفاع
وزن

وزنه وزنه

دستگاه پرس پا نشسته
/هاگ پا

دور کننده ران
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1XPL111

Cable Crossover
MULTIFUNCTIONAL

4-Station Multi Gym + Cable Station with Bar

MULTIFUNCTIONAL

1XPL112

4-Station Multi Gym
MULTIFUNCTIONAL

Jungle Machine
MULTIFUNCTIONAL

دستگاه چندکاره 
چهار ایستگاهی

دستگاه کراس آِور

Standard    80 kg
Optional   100 kg

   94 cm  220 cm
 303 cm   325 kg

Standard  50/80 kg
Optional       100 kg

 140 cm  225 cm
  118 cm  480 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

ارتفاع
وزن

وزنه وزنه

دستگاه چند کاره
)قایقی، لت، پشت بازو(

دستگاه کراس آِور 
چهار ایستگاهی

Multipurpose Chest Press
MULTIFUNCTIONAL

Peck Back
MULTIFUNCTIONAL

Jungle Machine + Cable Station with Bar

MULTIFUNCTIONAL دستگاه کراس آِور +دستگاه سینه-پشت
چهار ایستگاهی کامل)لت، قایقی و پشت بازو(

Standard  50/80 kg
Optional       100 kg

  140 cm   225 cm
 367 cm   655 kg

1XPL112+1XPL116

Standard  80/100 kg
Optional   100 kg/nd

 334 cm  225 cm
 140 cm   615 kg

1XPL115

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

ارتفاع
وزن

وزنه وزنه

1XPL117

Standard  80 kg 161 cm  195 cm
 165 cm  205 kg

Standard 80/100 kg
Optional  100 kg/nd

 334 cm  225 cm
 391 cm  790 kg

1XPL115+1XPL116

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

ارتفاع
وزن

وزنه وزنه

1XPL118

Standard  120 kg  114 cm  190 cm
 225 cm   275 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

دستگاه چند کاره
پرس سینه، باال سینه و سرشانه 
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“Cutting-edge biomechanical design by 
Panatta. 
Fit Evo is the perfect combination of 
functionality and aesthetics,
guaranteeing the maximum comfort 
comfort for every user.” 

Lat Pulldown
UPPER BODY

1FE001

1FE003

Pulley Row
UPPER BODY

Lat Pulldown Circular
UPPER BODY

1FE002

Rowing Machine Circular
UPPER BODY

1FE004

Standard   100 kg
Optional    130 kg

 102 cm  233 cm
 132 cm   160 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه اندازه های دستگاه
 عرض
طول

وزنه
Standard     100 kg
Optional   120 kg

141 cm  211 cm
91 cm    235 kg

ارتفاع
وزن

Standard  100 kg
Optional   130 kg

 163 cm  224 cm
 113 cm    200 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
 153 cm  161 cm
 131 cm  240 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

Standard  100 kg
Optional   120 kg

وزنه

دستگاه قایقی

دستگاه کشش زیر بغل )لت(

دستگاه قایقی نشسته چرخشی

دستگاه کشش زیر بغل چرخشی
)لت همگرا(

 Fit Evo .یــک طراحــی بیومکانیــک از پاناتــا
ترکیــب کاملــی اســت از زیبایــی، کارکــرد و 

ــی. راحت
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Deltoid Press
UPPER BODY

Inclined Chest Press Circular
UPPER BODY

1FE024

Pectoral Machine
UPPER BODY

1FE035

Lateral Deltoids
UPPER BODY

1FE026

Deltoid Press Circular
UPPER BODY

1FE025

Standard   80 kg
Optional  100 kg

 150 cm  200 cm
 180 cm   220 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
   153 cm  161 cm
 129 cm                           255 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

Standard  50 kg
Optional   120 kg

وزنه

دستگاه پروانه قفسه سینه

دستگاه پرس سر شانه دستگاه پرس سر شانه چرخشی

دستگاه سرشانه جانبی

Vertical Chest Press
UPPER BODY

1FE036

Inclined Chest Press
UPPER BODY

1FE037

Vertical Chest Press Circular
UPPER BODY

1FE033

1FE034

Standard  100 kg 145 cm  165 cm
 150 cm  250 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
 145 cm  168 cm
 119 cm   253 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

Standard  100 kg
Optional   120 kg

وزنه

دستگاه پرس سینه نشسته دستگاه پرس سینه نشسته چرخشی

Standard    80 kg
Optional  120 kg

 150 cm  165 cm
 134 cm  220 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
Standard  50 kg 110 cm   165 cm

 150 cm    175 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

دستگاه پرس باال سینه دستگاه پرس باال سینه چرخشی

Standard    80 kg
Optional  120 kg

 160 cm  190 cm
 147 cm  250 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
 144 cm  161 cm
 146 cm   253 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

Standard  100 kg
Optional   120 kg

وزنه
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Alternate Arm Curl
UPPER BODY

1FE056

1FE0511FE039

Curling Machine
UPPER BODY

Pullover Machine
UPPER BODY

Triceps Machine
UPPER BODY

1FE053

دستگاه جلو بازو )الری(

Standard  50 kg
Optional  80 kg

 122 cm  165 cm
 105 cm  155 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

Standard  50 kg
Optional  80 kg

 150 cm  165 cm
 125 cm   190 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

Standard  80 kg 140 cm  160 cm
 150 cm  215 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

Standard  50 kg
Optional  80 kg

 137 cm  160 cm
 113 cm                           140 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

دستگاه جلو بازو )تک دست(

Alternate Arm Extension
UPPER BODY

1FE057

Lower Back
CORE

1FE005

Upper Abdominal Machine
CORE

Abdominal Crunch
CORE

1FE065 1FE067

دستگاه پشت بازو )تک دست(

Standard    50 kg
Optional  120 kg

 95 cm  165 cm
 120 cm      160 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
Standard    50 kg
Optional     80 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

دستگاه فیله کمر

 150 cm  165 cm
 125 cm  190 kg

دستگاه عضالت باالی شکم ثابت

Standard    50 kg
Optional  120 kg

 95 cm  165 cm
 120 cm      160 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
Standard    50 kg
Optional     80 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
 150 cm  165 cm
 125 cm  190 kg

دستگاه پالور سینه

دستگاه شکم متحرکدستگاه پشت بازو نشسته
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Leg Extension
LOWER BODY

1FE081

Leg Curling
LOWER BODY

1FE082

Horizontal Leg Press
LOWER BODY

1FE085

Seated Leg Curling
LOWER BODY

1FE083

Standard   80 kg
Optional  100 kg

 103 cm  160 cm
 180 cm   205 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
Standard    50 kg
Optional  100 kg

     98 cm  160 cm
 167 cm   160 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

Standard  50 kg
Optional  80 kg

 103 cm  160 cm
 180 cm  180 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
Standard  150 kg
Optional  200 kg

 116 cm  185 cm
 230 cm  355 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

Adductor Machine
LOWER BODY

1FE087

Abductor Machine
LOWER BODY

1FE086

Gluteus Machine
LOWER BODY

1FE088

Calf Machine
LOWER BODY

1FE089

Standard    50 kg
Optional  100 kg

 157 cm  160 cm
 187 cm  130 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
Standard    50 kg
Optional  100 kg

 157 cm  160 cm
 187 cm  130 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

Standard  50 kg
Optional  80 kg

 140 cm  160 cm
 120 cm  185 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
Standard  100 kg
Optional  120 kg

 100 cm  186 cm
   93 cm   210 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

دستگاه دور کننده ران دستگاه نزدیک کننده ران

دستگاه سرینیدستگاه ساق پا ایستاده دستگاه پشت ران نشستهدستگاه پرس پا نشسته

دستگاه جلو راندستگاه پشت ران خوابیده
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Standard    50 kg
Optional  100 kg

 130 cm  230 cm
 120 cm   345 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

 380 cm  230 cm
  130 cm   455 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

High Low Pulley
MULTIFUNCTIONAL

1FE114B Optional: Handlebars

Smith Machine Linear Bearings

MULTIFUNCTIONAL

1FE113B Optional: 1FE201 Fully Adjustable Bench

1FE115

Jungle Machine
MULTIFUNCTIONAL

Jungle Machine + Cable Station

MULTIFUNCTIONAL

1FE115+1FE116

دستگاه چند کاره
سیم کش مدرج

دستگاه اسمیت

Standard    50 kg
Optional  100 kg

 100 cm  230 cm
   95 cm    130 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
Max  300 kg 200 cm  236 cm

 139 cm   125 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

دستگاه چند کاره 
)لت، قایقی و پشت بازو(

دستگاه کراس آِور +
چهار ایستگاهی کامل )لت، قایقی و پشت بازو(

Standard  50/100 kg
Optional  100/130 kg

 233 cm  233 cm
 160 cm  500 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
Standard  50/100 kg
Optional 100/130 kg

 233 cm  233 cm
 370 cm   610 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

Multi Hip
LOWER BODY

1FE090

Cable Crossover
MULTIFUNCTIONAL

1FE111

4-Station Multi Gym + Cable Station

MULTIFUNCTIONAL

4-Station Multi Gym
MULTIFUNCTIONAL

1FE112 1FE112+1FE116

Standard    50 kg
Optional  100 kg

دستگاه چند کاره 
چهار ایستگاهی سیم کش

دستگاه کراس آِور +
چهار ایستگاهی سیم کش

دستگاه چندکاره راندستگاه کراس آِور

Standard  50 kg 100 cm  160 cm
 128 cm  145 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
Standard    50 kg
Optional  100 kg

   93 cm  218 cm
 315 cm  240 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
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Peck Back
MULTIFUNCTIONAL

1FE117

Multipurpose Chest Press
MULTIFUNCTIONAL

1FE118

دستگاه سینه-پشت دستگاه چند کاره
پرس سینه، باال سینه و سرشانه 

Standard  80 kg 110 cm  195 cm
 160 cm   145 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
Standard  100 kg
Optional  120 kg

  110 cm  180 cm
 198 cm   225 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

Chin And Dip Counterbalanced
MULTIFUNCTIONAL

1FE121

دستگاه
 بارفیکس-پارالل

Standard  50 kg 125 cm  238 cm

 155 cm    175 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

Flat Bench
UPPER BODY

1FE202

Olympic Flat Bench
UPPER BODY

1FE203

Olympic Inclined Bench
UPPER BODY

1FE205 1FE207

Olympic Shoulder Bench
UPPER BODY

نیمکت پرس سینه استاندارد نیمکت ساده

  137 cm  134 cm
 184 cm     80 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

   54 cm  52 cm
 143 cm   35 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

نیمکت باال سینه شیب دار نیمکت پرس سر شانه استاندارد

 137 cm  176 cm
 182 cm   120 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

 137 cm  190 cm
 104 cm   100 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

Olympic Declined Bench
UPPER BODY

1FE206

 180 cm  135 cm
 185 cm     85 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

نیمکت زیر سینه



36

STREN
G

TH

37

ST
RE

N
G

TH
Seated Curl Bench
UPPER BODY

1FE208

Curl Rack
UPPER BODY

1FE209

1FE210

Adjustable Crunch Board
CORE

1FE200

Adjustable Back Extension
CORE

نیمکت جلو بازو الری پایه هالتر و صفحه هالتر

 90 cm  96 cm
 99 cm   45 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

 92 cm  100 cm
 78 cm     40 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

نیمکت فیله کمر مدّرجتخته شکم مدّرج

     54 cm  87 cm
 133 cm   45 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

 141 cm  129 cm
 95 cm     73 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

Sit Up Board
CORE

1FE212 1FE214

Abdominal Isolator
CORE

1FE220

Iperextension Bench
CORE

1FE221

Iperextension 45° Bench
CORE نیمکت فیله کمر سادهنیمکت فیله کمر شیب 45 درجه

     80 cm  117 cm
  178 cm    50 kg

 80 cm  112 cm
 157 cm   45 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

ارتفاع
وزن

     80 cm  130 cm
                         234 cm      80 kg

 95 cm  185 cm
                        145 cm   120 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

ارتفاع
وزن

تخته دراز نشست شیب دارنیمکت جدا کننده عضالت شکم
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Torsion Bench
CORE

1FE213 1FE215

Standing Double Twister
CORE

1FE231

Sissy Squat
LOWER BODY

Standing and Seated 
Double Twister
CORE

1FE216

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

    136 cm   146 cm
    74 cm     68 kg

   95 cm  180 cm
 190 cm     70 kg

ارتفاع
وزن

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول
   95 cm  180 cm
 170 cm     90 kg

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول
   64 cm  53 cm
 133 cm                            43 kg

ارتفاع
وزن

1FE230

Squat rack
LOWER BODY

1FE204

Multipurpose 
Seated Bench
MULTIFUNCTIONAL

Chin and Dip
MULTIFUNCTIONAL

1FE2111FE201

Fully Adjustable Bench
MULTIFUNCTIONAL

پایه اسکات

 148 cm  182 cm
  151 cm    110 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

   75 cm  100 cm
 140 cm     30 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

نیمکت قابل تنظیم بارفیکس پارالل
کامل

   74 cm  134 cm
 142 cm     40 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

  80 cm   248 cm
 135 cm     115 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

نیمکت مسگرینیمکت مسگری ایستاده دوبل

نیمکت سی سی اسکات
نیمکت مسگری دوبل

)ایستاده - نشسته(

نیمکت نشسته مدرج
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“Panatta’s line of isotonic equipment.  
The attractive design, sturdiness, and 
the excellent price-quality ratio make 
this line highly competitive.” 

Lat Pulldown
UPPER BODY

1SC001

Pulley Row
UPPER BODY

1SC003

1SC004

Rowing Machine
UPPER BODY

1SC024 Optional: Footrest with a slip-proof system

Deltoid Press
Convergent
UPPER BODY

دستگاه لت سیم کشدستگاه قایقی

Standard   80 kg
Optional  100 kg

  64 cm  227 cm
 115 cm   140 kg

Standard   80 kg
Optional  100 kg

 102 cm   212 cm
 172 cm    178 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

ارتفاع
وزن

وزنه وزنه

دستگاه پرس سرشانه همگرا

 165 cm  160 cm
 135 cm   190 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
  127 cm  160 cm
  113 cm   230 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
Standard    80 kg
Optional   100 kg

Standard    80 kg
Optional   100 kg

دستگاه قایقی نشسته

دستگاه های سری ایزوتونیک پاناتا.
طراحــی جــذاب، اســتحکام و کیفیــت بــاال و 
ــیار  ــول را بس ــط محص ــن خ ــب، ای ــی مناس قیمت

ساخته اســت. رقابــت  قابــل 
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1SC037 Optional: Footrest with a slip-proof system

Inclined Chest Press
Convergent
UPPER BODY

1SC051

Curling Machine
UPPER BODY

1SC034 Optional: Footrest with a slip-proof system

Pectoral Machine
UPPER BODY

1SC035

Vertical Chest
Press Convergent
UPPER BODY دستگاه پرس سینه نشسته

دستگاه قفسه سینه

Standard   60 kg
Optional   80 kg

 140 cm  150 cm
   65 cm   156 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
Standard          50 kg
Optional  80/100 kg

 150 cm  150 cm
   78 cm   160 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

Standard   50 kg
Optional   80 kg

 106 cm  160 cm
   90 cm   148 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
Standard          80 kg
Optional         100 kg

   160 cm  175 cm
                            100 cm                            190 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

دستگاه جلو بازو الری

Leg Extension
LOWER BODY

1SC081

Lower Back
CORE

1SC005

Upper Abdominal
Machine
CORE

Triceps Machine
UPPER BODY

1SC053

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
Standard   60 kg  96 cm  160 cm

 113 cm   155 kg

 140 cm  160 cm
 105 cm   165 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
Standard   60 kg
Optional   80 kg

Standard   50 kg
Optional   80 kg

  93 cm  160 cm
 113 cm   145 kg

دستگاه شکم ثابت

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

1SC065

دستگاه جلو ران

Standard   50 kg
Optional   80 kg

  106 cm    160 cm
  150 cm    152 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

دستگاه پشست بازو نشستهدستگاه فیله کمر

دستگاه پرس باال سینه همگرا
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Horizontal Leg Press
LOWER BODY

1SC085

Leg Curling
LOWER BODY

1SC082

Horizontal Leg Press
Medical
LOWER BODY

1SC085M

Seated Leg Curling
LOWER BODY

1SC083

Standard  150 kg 123 cm  205 cm
 200 cm    310 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
Standard  120 kg 118 cm   150 cm

 205 cm    310 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

Standard  150 kg 123 cm  205 cm
 200 cm    310 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
Standard  120 kg 118 cm   150 cm

 205 cm    310 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

دستگاه پشت ران خوابیده دستگاه پشت ران نشسته

دستگاه پرس پا نشسته

Abductor Machine
LOWER BODY

1SC086 1SC087 Optional: Pre-load lever

Adductor Machine
LOWER BODY

Calf Machine
LOWER BODY

1SC089

Multi Hip
LOWER BODY

1SC090

 180 cm  160 cm
 162 cm   128 kg

Standard   50 kg
Optional   80 kg

  180 cm   160 cm
                           162 cm   128 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاهوزنه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

Standard   50 kg
Optional    80 kg

دستگاه دور کننده راندستگاه نزدیک کننده ران

دستگاه ساق پا ایستاده دستگاه چند کاره ران

Standard  100 kg

Optional  120 kg

 64 cm  182 cm

 74 cm  162 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
Standard  50 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
 100 cm  160 cm
 122 cm  138 kg

دستگاه پرس پا نشسته طبی 



46

STREN
G

TH

47

ST
RE

N
G

TH
Cable Crossover
MULTIFUNCTIONAL

1SC111 Optional: Multi traction Bar

4 - Station Multi Gym
MULTIFUNCTIONAL

1SC112

4 - Station Multi Gym + 
Cable Station with Bar
MULTIFUNCTIONAL

1SC112+1SC116 Optional: Multi traction Bar

Adjustable Cable
Crossover
UPPER BODY

1SC120

دستگاه کراس آِور

Standard   50 kg
Optional   80 kg

 100 cm  232 cm
                          338 cm  240 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
Standard   50 kg
Optional   80 kg

 100 cm  240 cm
                          339 cm  250 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

Standard   50 kg
Optional   80 kg

 110 cm  232 cm
                          426 cm  450 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
Standard   50 kg
Optional   80 kg

 110 cm  222 cm
                          136 cm  330 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه

دستگاه چند کاره 
چهار ایستگاهی سیم کش دستگاه کراس آِور 

+ چهار ایستگاهی سیم کش

Standard  50 kg
Optional  80 kg

4 - Station Multi Gym
+ Adjustable Cable
Station with Bar
MULTIFUNCTIONAL

1SC112-1SC124 Optional: Multi traction Bar

Smith Machine
Linear Bearings
MULTIFUNCTIONAL

1SC113A Optional: 1SC201 Fully Adjustable Bench

High Low Pulley
MULTIFUNCTIONAL

1SC114

Jungle Machine
MULTIFUNCTIONAL

1SC115

دستگاه اسمیت

MAX   300 kg 225 cm  220 cm
                          126 cm  135 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

وزنه
 110 cm  240 cm
                          435 cm  480 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

وزنه

Standard  50 kg
Optional  80 kg

 158 cm  227 cm
                          186 cm  345 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

وزنه
 100 cm  224 cm
                          116 cm  148 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

وزنه
Standard   50/80 kg
Optional  80/100 kg

دستگاه کراس آِور مدرج

دستگاه چهار ایستگاهی
 کامل )لت، قایقی و پشت بازو(

دستگاه چند کاره
سیم کش مدرج

دستگاه کراس آِور مدرج
+ چهار ایستگاهی سیم کش
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1SC117

Peck Back
MULTIFUNCTIONAL

1SC115+1SC116

Jungle Machine
+ Cable Station
with Bar

MULTIFUNCTIONAL

Optional: Multi traction Bar

Standard    50/80 kg
Optional   80/100 kg

 186 cm  232 cm
                          452 cm  450 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

وزنه

Standard    50 kg
Optional   80 kg

 170 cm  190 cm
                          136 cm  160 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

وزنه

دستگاه سینه-پشت

Seated Curl Bench
UPPER BODY

1SC208

 75 cm  95 cm
 90 cm  45 kg

1SC205

Olympic
Inclined Bench
UPPER BODY

 130 cm  158 cm
                           141 cm  120 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

نیمکت پرس 
باال سینه شیب دار

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

نیمکت جلو بازو الری

Olympic Flat Bench
UPPER BODY

1SC203

 130 cm  131 cm
 125 cm    80 kg

1SC207

 130 cm  180 cm
 103 cm  100 kg

Olympic
Shoulder Bench
UPPER BODY

نیمکت پرس سینه 
استاندارد

نیمکت پرس 
سرشانه استاندارد

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

دستگاه کراس آِور +
چهار ایستگاهی کامل )لت، قایقی و پشت بازو(
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1SC201

   70 cm  46 cm
 142 cm  40 kg

Fully Adjustable
Bench
MULTIFUNCTIONAL

1SC210

   58 cm  100 cm
 130 cm     45 kg

Adjustable
Crunch Board
CORE تخته شکم مدّرج

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

نیمکت قابل تنظیم کامل

1SC221

    75 cm  110 cm
 150 cm    45 kg

Curl Rack
UPPER BODY

1SC209

  75 cm  104 cm
 56 cm    40 kg

Iperextension
45° Bench
CORE

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

1SC230

dimensions
Width 125 cm Height 243 cm
Lenght 149 cm Weight  130 kg

Squat Rack
UPPER BODY

1SC211

Chin and Dip
(Chin Optional)
UPPER BODY

Optional: Chin

1SC211

dimensions dimensions with chin
Width     85 cm   Heigh  108 cm
Lenght  116 cm  Weight  116 kg

Width   160 cm   Heigh  108 cm
Lenght  110 cm  Weight  116 kg

پایه هالتر و صفحه هالتر

نیمکت فیله کمر 45  درجه

پایه اسکات
بارفیکس  و پارالل

 )بارفیکس اختیاری(
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Lat Pulldown

UPPER BODY

Pulley Row

UPPER BODY دستگاه لت سیم کشدستگاه قایقی

1SC001

Deltoid Press

UPPER BODY دستگاه پرس سرشانه

1SC025

1SC003

Rowing Machine

UPPER BODY

1SC004

Vertical Chest Press

UPPER BODYدستگاه پرس سینه نشسته

1SC036

Pectoral Machine

UPPER BODYدستگاه قفسه سینه

1SC035

Curling Machine

UPPER BODY دستگاه جلو بازو  الری
Triceps Machine

UPPER BODY

1SC051 1SC053

Lower Back

CORE

1SC005

دستگاه فیله کمر

دستگاه پشست بازو نشسته

دستگاه قایقی نشسته
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Cable Crossover

MULTIFUNCTIONAL

4 Station Multi Gym

MULTIFUNCTIONAL

دستگاه کراس آِوردستگاه چند کاره چهار ایستگاهی

1SC111

Jungle Machine

MULTIFUNCTIONAL

دستگاه چند کاره )قایقی، لت و پشت بازو(

1SC115

1SC112

4 Station Multi Gym + Cable Station
with bar
MULTIFUNCTIONAL

1SC112+1SC116

Peck Back

MULTIFUNCTIONAL

دستگاه سینه-پشت

1SC117

1SC115+1SC116

Smith Machine Linear Bearings

MULTIFUNCTIONAL

1SC113+1SC201

دستگاه کراس آِور چهار ایستگاهی

دستگاه اسمیت

Jungle Machine + cable station
with bar
MULTIFUNCTIONAL

دستگاه کراس آِور )قایقی، لت و پشت بازو(

Abductor Machine

LOWER BODY

Upper Abdominal Machine

CORE دستگاه شکم ثابتدستگاه دورکننده ران

1SC086

Seated Leg Curling

LOWER BODY دستگاه پشت ران نشسته

1SC083

Leg Extension

LOWER BODY دستگاه جلو ران

Calf Machine

LOWER BODY

1SC081

1SC089

Multi Hip

LOWER BODY

1SC090

1SC065

Leg Curling

LOWER BODY

1SC082

دستگاه پشت ران خوابیده

Horizontal Leg Press

LOWER BODY

1SC085

دستگاه پرس پا نشسته

دستگاه نزدیک کننده ران

1SC087

Adductor Machine

LOWER BODY

دستگاه ساق پا ایستاده دستگاه چند کاره ران
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1IN101 Inside / 1IN201 Inside-Pull Bench / 1IN202 Inside-Push Bench / 1IN203 Inside-Step / 1IN301 Inside-Rack / 1IN401 - Educational Kit

 93 cm  228 cm
 174 cm  610 kg

 120 kg
 150 kg

Inside < برای انواع حرکات پایه ای، هم کشش، تمرینات قهرمانی و توانبخشی
< گستره وسیع حرکات

< دارای دیواره با امکانات کامل / دارای 8 عدد لوازم جانبی
< برای بیش از 300 حرکت

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن دستگاه

وزنه
استاندارد
اختیاری

طول کامل 4 متر
  1:4 نسبت مقاومت
دستگیره های دوتایی

طول کامل 4 متر
2 جایگاه برای آویزان کردن ابزارهای آموزشی
          نقره ای  - دودی                             رنگ بدنه

INSIDE YOUR FREEDOM / Free to choose how to workout

1 / single 2 / double 3 / small group 4 / circuit

“INSIDE was founded with the goal of 
allowing the user and the trainer the 
widest possible range of exercises in 
various fields of application: functio-
nal, traditional isotonic, athletic trai-
ning, rehabilitation, postural.  
The versatility and the many features 
of the tool also makes it ideal for the 
activity of the personal trainer who 
will then be able to offer customers 
new workout ever and increasingly 
challenging.

ــه  ــد ک ــد ش ــی و تولی ــی طراح ــا هدف Inside ب

بتوانــد به ورزشــکار امــکان انجــام انــواع گوناگون 
کاربــردی،  هــای  تمریــن  دهــد:  را  تمریــن 
ایزوتونیــک ســنتی، حرفــه ای، توانبخشــی و موضعی. 
قابلیت هــای فــراوان ایــن دســتگاه، باعــث شــده کــه 
مربیــان خصوصــی آن را دســتگاهی ایــده آل بــرای 

هــر مشــتری بداننــد.
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1FE123 FULL VERSION / 1FE122 SMART VERSION

2 independent weight columns
 149 cm  236 cm
 119 cm  400 kg

Standard single column 100 kg - total 200 kg
Optional single column 120 kg - total 240 kg

Dual Adjustable Pulley

SPECIFICATION 
Frame Colour Glossy Silver, Graphite, White
Warranty 7 years

smart versionfull version

Dual Adjustable
Pulley

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن دستگاه

“Versatile and easy equipment, al-
lows the user to perform various 
types of exercise: functional training, 
athletic training, rehabilitation 
and postura l training. Thanks to the 
height adjustments and to the free 
motion joint 360° the equipment fits 
to any type of user.”

ــد  ــکان می ده ــر ام ــه کارب ــدکاره ب ــایل چن وس
ــا آن انجــام دهــد:  ــی ب کــه تمرین هــای گوناگون
تمریــن هــای کاربــردی، تمریــن هــای حرفــه ای، 
ــاع و  ــم ارتف ــا تنظی ــی. ب ــای توانبخش ــن ه تمری
مفصــل متحــرک 360 درجــه، ایــن دســتگاه بــرای 

ــت. ــتفاده اس ــل اس ــری قاب ــر کارب ه

دستگاه چند منظوره دوگانه



60

STREN
G

TH

61

ST
RE

N
G

TH

1FE122SR

2 independent weight columns
 135 cm  230 cm

 190 cm  425 kg

Standard 100 kg
Optional 120 kg

Dual Adjustable Pulley Special

SPECIFICATION 
Frame Colour Glossy Silver, Graphite, White
Warranty 7 years

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن دستگاه

/New Body Gym - Fitness Club
SPAIN

دستگاه چند منظوره ویژه
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Vertical Chest Press
PECTORALS

 200 cm  145 cm
 130 cm  140 kg

1HP536                   Optional: Footrest with a slip-proof system

 156 cm  176 cm
 151 cm  147 kg

Inclined Chest Press
PECTORALS

1HP535                   Optionals: Footrest with a slip-proof system - additional weight holders

 165 cm  120 cm
 190 cm  135 kg

1HP533B

Inclined Bench Press
PECTORALS

Super inclined Bench Press
PECTORALS

 165 cm  120 cm
 205 cm  180 kg

1HP533

MAIN FEATURES: 
 Automatic easy entry system from the top  
 Adjustable limit 4 positions

MAIN FEATURES: 
 Adjustable limit 2 positions
 Optional: automatic easy entry system from 

 the top / adjustable limit 4 positions

پرس سینه دستگاه نشستهدستگاه پرس باال سینه

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

پرس باال سینه وزنه آزاد کمکیپرس باال سینه وزنه آزاد

“FREEWEIGHT HP: the emblem of 
excellence and unique biomecha-
nics. A complete line of free weight 
machines and benches conceived 
with the objective of improving the 
strength and resistance of the mu-
scle groups, essential components 
of human performance.” 

ســری  نــاب.  بیومکانیــک   :HP ویــت  فــری 
نیمکت هــای وزن آزاد  و  محصــوالت دســتگاه ها 
ــا  ــا، آن ه ــدرت ماهیچه ه ــر ق ــز ب ــدف تمرک ــا ه ب

می ســازد. مقــاوم  را 
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 165 cm  140 cm
 200 cm  125 kg

1HP538

Inclined Flight Machine
PECTORALS

Super Horizontal Bench Press
PECTORALS

Horizontal Bench Press
PECTORALS

 165 cm  75 cm
 215 cm  165 kg

 165 cm  75 cm
 175 cm  120 kg

1HP537 1HP537B

Dips Press Dual System
PECTORALS

 153 cm  105 cm
 170 cm  166 kg

1HP540

MAIN FEATURES: 
 Automatic easy entry system from the top  
 Adjustable limit 4 positions

MAIN FEATURES: 
 Adjustable limit 2 positions
 Optional: automatic easy entry system from 

 the top / adjustable limit 4 positions

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

قفسه باال سینه وزنه آزاد  دیپ وزنه آزاد نشسته 

 151 cm  159 cm
 144 cm  145 kg

Low Row
DORSALS

1HP502                   Optional: additional weight holders

 136 cm  198 cm
 176 cm  130 kg

Lat Machine Convergent
BACK

1HP501               Optional: Footrest with a slip-proof system

 129 cm  120 cm
 146 cm  129 kg

Super Rowing
DORSALS

1HP504

 138 cm  187 cm
 185 cm  147 kg

High Row
BACK

1HP503               Optional: Footrest with a slip-proof system

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

قایقی عمود قایقی نشسته کمکی

لت زیربغل زاویه دار  قایقی زاویه دار از باال

پرس سینه خوابیده  وزنه آزاد کمکی  پرس سینه خوابیده وزنه آزاد
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Triceps Machine
TRICEPS

1HP552

 148 cm  138 cm
 130 cm  113 kg

 160 cm  190 cm
 180 cm  185 kg

Deltoid Press
SHOULDERS

1HP525               Optionals: Footrest with a slip-proof system - additional weight holders

Back Deltoids
SHOULDERS

1HP526

 140 cm  165 cm
 160 cm  145 kg

 144 cm  123 cm
 122 cm  135 kg

Curling Machine
BICEPS

1HP551

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

 160 cm  155 cm
 230 cm  260 kg

Leg Press 45°
THIGHS

1HP586             Optionals: steel platform - additional weight holders

1HP583             Optional: steel platform

 180 cm  160 cm
 240 cm  260 kg

Leg Press Bridge
THIGHS

 120 cm  155 cm
 140 cm  110 kg

Abdominal Crunch
ABDOMEN

1HP565

1HP584             Optional: steel platform

 135 cm  200 cm
 210 cm  215 kg

Power Squat
THIGHS

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

سرشانه وزنه آزاد نشر خم وزنه آزاد نشسته 

دیپ اسکات )اسکات عمیق(پشت بازو وزنه آزادجلو بازو الری وزنه آزاد

شکم متحرک وزنه آزاد  پرس پا اهرمی 

پرس پا ریلی 45 درجه
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1HP591

 165 cm  160 cm
 240 cm  230 kg

Squat Machine
THIGHS

 130 cm  155  cm
 230 cm  240 kg

Hack Squat
THIGHS

1HP587             Optionals: steel platform - additional weight holders

 150 cm  141 cm
 145 cm  163 / 170 kg with graduated start

  115 cm  140 cm
 200 cm  180

Leg Extension
THIGHS

Calf Hack
THIGHS

1HP581             Optional: graduated start1HP592

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

جلو ران نشسته وزنه آزاد

هاگ پا

1HP582

 150 cm  78 cm
 179 cm  149 kg

Leg Curling
FEMORALS

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

 199 cm  230 cm
 175 cm  201 kg

1HP120 Optional: 1HP201S - Fully Adjustable Special Kit

Smith Machine Counterbalanced 
Linear Bearings Base
GLUTEUS / MULTIFUNCTIONAL

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

 199 cm  230 cm
 175 cm  281 kg

1HP120F Included: 1HP201S - Fully Adjustable Special Kit

Smith Machine Counterbalanced 
Linear Bearings Full
GLUTEUS / MULTIFUNCTIONAL

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

پشت ران خوابیده وزنه آزاد

 135 cm  100 cm
 110 cm  85 kg

Seated Calf
CALVES

1HP588

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اسکات ماشین وزنه آزاد

ساق پا پرسی 

اسمیت ماشین ساده 

اسمیت ماشین با 
نیمکت متصل 

ساق پا نشسته 
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 110 cm  145 cm
 193 cm  145 kg

Donkey Calf
CALVES

1HP589

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

 168  cm  230 cm
 159 cm  266 kg

Half Rack
GROUND POWER
MULTIFUNCTIONAL

1HP234 Included: 2 Dips Bars + 1HP201A Fully Adjustable Special Kit

dips bars

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

 159  cm  230 cm
 168 cm  226 kg

Half Rack Base
GROUND POWER
MULTIFUNCTIONAL

1HP234A Optionals: 2 Dips Bars + 1HP201A  Fully Adjustable Special Kit

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

 166 cm  224 cm
 183 cm  177 kg

Jammer
GROUND POWER
MULTIFUNCTIONAL

1HP534

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

ساق پا خم 

    174 cm  132 cm
    147 cm  136 kg

Combo Twist
GROUND POWER
MULTIFUNCTIONAL

1HP506

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

   79 cm  60 cm
 150 cm  65 kg

1HP216

Multipurpose
Sit Up Bench
BENCHES

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

   79 cm  46 cm
 142 cm  55 kg

1HP201

Fully Adjustable Bench
BENCHES

 112 cm  47 cm
 150 cm  80 kg

1HP201S

Fully Adjustable –
Special Kit 
Smith Machine 
BENCHES

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

نیمکت مدرج

رک قدرتی وزنه آزاد 
با نیمکت 

پرس ایستاده وزنه 
آزاد

رک قدرتی وزنه
آزاد ساده

تک رو وزنه آزاد
نیمکت مدرج چند کاره 

نیمکت مدرج )قابل اتصال
به دستگاه اسمیت(
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 146 cm  210 cm
 181 cm  160 kg

1HP231

Power Rack
BENCHES

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

 153 cm   76 cm
 172 cm  153 kg

1HP590

Squat Lunge
GROUND POWER
MULTIFUNCTIONAL

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

 160 cm  140 cm
 180 cm  112 kg

1HP203

Super Olympic Flat Bench
BENCHES

 151 cm  135 cm
 168 cm    70 kg

1HP203B

Olympic Flat Bench
BENCHES

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

 76 cm  47 cm
 140 cm  70 kg

1HP201A

Fully Adjustable –
Special Kit Half 
Rack base 
BENCHES

 154 cm  183 cm
 167 cm  181  kg

Power Tower
BENCHES

1HP233

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

1HP505             Optional: steel platform

 110 cm  55 cm
 170 cm   95 kg

Dorsy Bar
BENCHES

1HP206

 200 cm  100 cm
 140 cm  148 kg

Olympic Multi Bench
BENCHES

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

تی بار  نیمکت پرس مدرج استاندارد دستگاه شراگ و النجرک قدرتی 

رک سرشانه و باال سینه

نیمکت مدرج برای دستگاه اسمیت 

میز پرس سینه قدرتی کمکی میز پرس استاندارد
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 160 cm  170 cm
 180 cm  164 kg

 151 cm  162 cm
 164 cm  109 kg

1HP205 1HP205B

Super Olympic
Inclined Bench
BENCHES

Olympic Inclined Bench
BENCHES

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

 160 cm  180 cm
 160 cm  152 kg

Super Olympic
Shoulder Bench
BENCHES

1HP207

 129 cm     117 cm
 123 cm     105 kg

Multimotion Bench
BENCHES

1HP217

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

 151 cm  183 cm
 125 cm  101 kg

Olympic Shoulder Bench
BENCHES

 130 cm  120 cm
 200 cm  110 kg

1HP214

Triceps Bench
BENCHES

1HP207B

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

 112 cm  134 cm
 128 cm  95 kg

1HP232

Power Platform 
BENCHES

 80 cm  104 cm
 113 cm  54 kg

1HP215

Standing Curl Bench 
BENCHES

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

نیمکت پرس باالسینه
قدرتی کمکی

نیمکت سرشانه کمکی 
نیمکت چند کاره 

نیمکت پشت بازو پرسی کمکی 

نیمکت الری ایستاده دو طرفه ایستگاه رک قدرتی 

نیمکت سرشانهنیمکت پرس باال سینه قدرتی
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Accessories

1BC962CZ1438

2CZ14332CZ1435

 50 cm  2,4 kg 73 cm  3,3 kg

 72 cm  4,7 kg 120 cm  5,2 kg

Straight Rotating Triceps BarRevolving Curl Bar

Lat Machine Bar Trazy Bar

2CZ1436 2CZ1434

Triceps RopeTriceps Pressdown Bar

 65 cm  0,5 kg 25 cm  1,5 kg

اندازه دستگاه
   وزن                                                   طول

اندازه دستگاه
   وزن                                                   طول

اندازه دستگاه
   وزن                                                   طول

اندازه دستگاه
   وزن                                                   طول

اندازه دستگاه
   وزن                                                   طول

اندازه دستگاه
   وزن                                                   طول

میله دستگاه لت

میله خم قابل چرخش

طناب پشت بازو
میله خم پشت بازو پرسی

میله صاف پشت بازو سیم کش

میله قایقی دست باز سیم کش
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7FA021311BC92

Complete HandleMulti-Exercise Bar

 23 cm  0,3 kg 32 cm  3,5 kg

1BC65 - 67 - 68

1BC56

 50 mm  133 cm
 220 cm  25 kg

BarbellsOlympic Standard Barbell

1BC65   150 cm  50 mm 14 kg 101 cm
  25/28 mm  7 kg  88 cm
1BC67   200 cm 50 mm 17 kg 135 cm
  25/28 mm 9,5 kg 126 cm
1BC68   220 cm 50 mm 20 kg 131 cm
  25/28 mm 9 kg 137 cm

1BC751BC74

 25/28 mm  13 cm
 36 cm  4 kg

 50 mm  11,5 cm
 50 cm  9 kg

 25/28 mm  81 cm

 120 cm  7 kg

 50 mm  81 cm
 120 cm  9 kg

Free Dumbbells BarCurl Bar

اندازه دستگاه
   وزن                                                   طول

اندازه دستگاه
   وزن                                                   طول

اندازه های دستگاه
 قطر
طول

فاصله
وزن

طول قطر وزن فاصله

اندازه های دستگاه
 قطر
طول

 قطر
طول

فاصله
وزن

فاصله
وزن

اندازه های دستگاه
 قطر
طول

 قطر
طول

فاصله
وزن

فاصله
وزن

the range
- Rubberised (1DG1:1DGi45) and not rubberised (1DN05:1DNi45) versions.
- 26/29 mm diam. holes available in 0,5 (not rubberised), 1, 2, 5,10,15,
 20 kg versions;
- 51 mm diam. holes available in 0,5 (not rubberised), 1, 2, 5, 10, 15, 20,
 and 45 kg versions;
- Practical handgrips for plates above 10 kg.
- Colours available: white, graphite, glossy silver.

Chromed Dumbbells Weight Plates

available versions
- 4-10 kg rubberised version with 1 kg increases (1MF4 - 1MF10)
- 12-60 kg rubberised version with 2 kg increases (1MF12 - 1MF60)
- Ergonomic handle with independent rotation of 360°
- High resistance Cover (internal and external): red, graphite
- Weight tolerance: +/- 5%

available versions
- 4-10 kg rubberised version with 1 kg increases (1MB4 - 1MB10) 
- 12-60 kg rubberised version with 2 kg increases (1MB12 - 1MB60)
- Ergonomic handle with independent rotation of 360°
- Frame Colors: white, graphite, glossy silver, red
- Weight tolerance: +/- 5%

Dumbbells Full Dumbbells Standard

available versions
- Chromed dumbbell 2 kg (1DM2)
- Chromed dumbbell 3 kg (1DM3)

plates: 0,5 -1 -5 - 5 kg

plates above 10 kg

صفحه هالتر

میله هالتر استاندارد المپیکی

میله دمبل

دسته قایقی دست جمعدسته کراس آِور

میله خم جلو بازو

میله هالتر

دمبل ایروبیکی کروم

دمبل گرد با روکشدمبل گرد استاندارد
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 71   cm  115 cm
 81 cm  40 kg

1SC252

Disk Rack - Sec

1SC248

Dumbbell Rack - Sec

Dumbbell Rack - Fit Evo

  64 cm   88 cm
  95 cm   26 kg

1FE252

Disk Rack - Fit Evo

1FE251

1FE250   226 cm  90 cm 79 cm 115 kg rubberised
1FE251   122 cm  88 cm 77 cm 75 kg rubberised

1SC248    228 cm  63 cm 76 cm 115 kg
1SC249    113 cm 63 cm 76 cm 38 kg

عرض
ارتفاع                                                    عرض
وزن                                                         طول

طول ارتفاع وزن

عرض
ارتفاع                                                      عرض
وزن                                                         طول

طول ارتفاع وزن

Barbell Rack Double Sided

 82 cm  175 cm
 120 cm   80 kg

Barbell Rack - Fit Evo Barbell Rack - Sec

Pre_Loaded Barbells

 82 cm   148 cm
 84 cm    50 kg

 75 cm  133 cm
 56 cm   45 kg

1FE253 1SC253

full version

base version

available versions
- 1PBF10-1PBF18 / 1PBB10-1PBB18 10-18 KG with 2 kg increases
- 1PBF20-1PBF50 / 1PBB20-1PBB50 20-50 KG with 5 kg increases
- Full version high resistance cover (internal and external): red, graphite
- Base version frame colors: white, graphite, glossy silver, red

1FE254

اندازه های دستگاه
ارتفاع                                                      عرض
وزن                                                         طول

اندازه های دستگاه
ارتفاع                                                      عرض
وزن                                                         طول

اندازه های دستگاه
ارتفاع                                                      عرض
وزن                                                         طول

رک دمبل - مدل فیت ایوورک صفحه هالتر - مدل فیت ایوو

رک دمبل - مدل اس ای سی رک صفحه هالتر - مدل اس ای سی 

رک میله هالتر - مدل فیت ایوورک میله هالتر - مدل اس ای سی

رک میله هالتر دو طرفه - مدل فیت ایووهالتر وزنه ثابت
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“FLEXOR and EXTENSOR stretching benches 
come from careful research with the intent 
to provide the user of any level, a valid 
and functional support for the practice 
of flexibility exercises.”

Flexibility

   149 cm  104 cm  76 cm       75 kg

Stretching Flexor Bench

1FE261 / 1FE401 - Educational Kit

Stretching Extensor Bench

1FE260 / 1FE401 - Educational Kit

educational kit

Users Guide+ Interactive DVD

educational kit

Users Guide+ Interactive DVD

   149 cm  902 cm  73 cm      67 kg

عرض ارتفاعطول وزن
اندازه های دستگاه                                                 

عرض ارتفاعطول وزن
اندازه های دستگاه                                                 

ــی هــای فلکســور و اکستنســور حاصــل پژوهش هایــی اســت  صندل
ــا  ــه هــر ورزشــکار ب ــه تمرین هــای انعطاف پذیــری ب ــا هــدف ارائ ب

هــر ســطح آمادگــی.

نیمکت کششی عضالت خم کننده

نیمکت کششی عضالت باز کننده
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Luiz Machine

1KD4 / medical version: 1KDR4

Standard  25 kg 75 cm  150 cm
 220 cm  105 kg

Max Machine

1KD3 / medical version: 1KDR3

Standard  25 kg 85 cm  150 cm
 185 cm  95 kg

  Standard 25 kg 85 cm  150 cm
 180 cm  85 kg

Kito Machine

1KD2 / medical version: 1KDR2

Pang Machine

1KD1 / medical version: 1KDR1

  Standard 25 kg 85 cm  150 cm
 180 cm  97 kg

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

وزنه اندازه های دستگاه
 عرض
طول

وزنه

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

وزنه اندازه های دستگاه
 عرض
طول

وزنه

ارتفاع
وزن

ارتفاع
وزن

“ENERGY, PLAY, SPORT, and FUN
An original formula geared 
towards fun that gives children
the opportunity to do sport to en-
sure their harmonious growth. A 
stimulating environment and fun-
to-use equipment that allow chil-
dren to engage in motor learning 
activity in the form of play, fully 
respecting the child creativity.

انرژی، شادابی، ورزش
فرمولــی بــرای شــادابی کــودکان بــا ورزش 
ــی  ــان. فضای ــه آن ــه جانب ــد هم ــتای رش در راس

هیجان انگیــز مجهــز بــه وســایلی مهیــج
 که کودکان را به یادگیری 

خالق بوسیله بازی تشویق
 می کند.

دستگاه پانگ )زیر بغل لت(دستگاه کیتو )پرس سینه نشسته(

دستگاه مکس )سر شانه(دستگاه لوییز )هاگ پا(
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Peck Back
MULTIFUNCTIONAL

1KDC17 - aluminium structure with 46 coloured balloons

Kids Corner Structure

 110 cm  182 cm
 110 cm  70 kg

1KD7

Climber

 70 cm  110 cm
 170 cm  50 kg

1KD6 / medical version: 1KDR6

Alex Runner

 65 cm  95 cm
 100 cm  25 kg

1KD5 / medical version: 1KDR5

1KDC17   Aluminium Structure with 46 coloured balloons 6x7 m.

1KD10   Kids Sign

1KD11   Electrical System

1KD14   1 Mq Green Pvc Floor Thickness 9mm - Standard: 42 pcs.

1KD16   1 Mq Play Track Thickness 9Mm Pvc: Colour Yellow, Orange,

 Red, Blue - Standard: 7+7+8+8 pcs.

1KD201   Trolley For Kids Machines

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

 82 cm  82 cm
 82 cm  37 kg

Cube

 65 cm  170 cm
 65 cm  15,5 kg

Punching Bag

2CZ1541+1KD18 1KD9+1KD13 (tools)

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

اندازه های دستگاه
 عرض
طول

ارتفاع
وزن

Yumi Bike
دوچرخه یامیتردمیل الِکس

نردبانسازه آلومینیومی

کیسه بوکسمکعب بازی
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AC 560 میلیمتر· تغییرات شیب: 0 تا 15 درصد· تغییرات سرعت:  25 - 0/8 کیلومتر بر ساعت·تحمل وزن: 180 کیلوگرم· قدرت موتور: 4 اسب بخارX1550 :ضخامت تسمه:  2/5 میلیمتر· سطح دویدن · 
بدون نیاز به روغن کاری· کفه دستگاه: هر دو طرف کفه دستگاه قابل استفاده

1596*702*1238میلیمتر· اندازه دستگاه: طولx عرضx ارتفاع: · دارای ضربه گیر قابل انعطاف
· وزن دستگاه: 200 کیلوگرم

                                               
·قابلیت کارکرد با زبان های مختلف·نمایش پیام و تصاویر دلخواه در زمان آماده به کار )STANDBY(·قابلیت اتصال HEADPHONE·قابلیت اتصالIPAD وIPHONE و پخش فایل های تصویری و صوتی ·دارای تلویزیون با سیستم های پخش PAL,SECAM,NTSC·دارای صفحه نمایش لمسی TFT 15 اینچی ·قابلیت اتصال به اینترنت از طریق WIFI و به روز رسانی خودکار ·اعالم خرابی به صورت هوشمند و خودکار از طریق اینترنت 

UNI-JOG جلوه های نوری و رنگی ·سیستم هوشمند مدیریت انرژی و ضربان قلب کاربر از طریق ·دسترسی سریع و راحت به امکانات دستگاه از طریق نشانگر
   DOT MATRIX بزرگ LED صفحه نمایش·

550 TE

550 TE

550 TI

550 TI

پیش گیری از بروز مشکل، بسیار اثربخش تر و کم هزینه تر از 
تعمیر است. کیفیت باالی محصول، نیازمند فرآیند صحیح 

طراحی است.
اینتنزا  از یک سیستم طراحی پیروی می کند که طی آن، 
همه اطالعات ثبت می شود، فرآیند در هر مرحله با دقت 
اجزای  تمام  که  شود  حاصل  اطمینان  تا  می شود  کنترل 
دستگاه، پیش از تولید انبوه، به درستی طراحی و آزمایش 

شده اند.
 TUV Rheinland از ISO-9001:2008 دریافت گواهینامه
است،  گواهینامـه  این  صادرکننده  شرکت   برترین  که 

تضمین کننده کیفیت از طـراحی تا تـولید است.
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·اندازه دستگاه : طولX عرضX ارتفاع: 1596*702*1238میلیمتر·بازه قد استفاده کننده: 193-147 سانتی متر·تحمل وزن: 181کیلوگرم
 
·وزن دستگاه : 101 کیلوگرم

EUP کنسول بدون پدال زدن ·دارای سیستم انرژی هوشمند بدون سیم. فعـال سازی و راه اندازی   ·دارای سیستم صرفه جویی در انرژی مطابق با استانداردهای
On-line: دستگاه هوشمند به طور خودکار خدمات مورد    نیاز را اعالم و اطالعات را برای دانلود بر روی USB آماده می کند.·خدمات 

USB بزرگ ·قابلیت اتصال LED تعداد دورها در   ·دارای صفحه نمایش( RPM ،کالـری، وات، مسـافت، سـرعت، خالصـه تمـرینات انجام شده·نمایش ضربان قلب، سطح مقاومت، زمان ،)دقیقه
·دارای ژنراتور برای تولید برق مورد نیاز دستگاه

550 RBI

550 RBE

UBE امکانات دوچرخه های ثابت
در       کاربر  تنظیمات  برای سهولت   Ergo Bar دستی  اهرم  زمان تمرین·دارای 

مقاومت، زمان، RPM، کالری، وات، مسافت، سرعت، خالصه تمرینات ·امکان بازخوانی اطالعات نمایش داده شده شامل ضربان قلب، سطح ·دارای تسمه مخصوص بدون نیاز به روغن کاری
انجام شده و...

مربی،  شده  طراحی  تمرینات  انجام  برای   USB اتصال  استفاده از نتایج تمرینات، استفاده از امکانات چند رسانه ای، خدمات ·قابلیت 
On Line، و ارتقا نرم افزارها 

·وزن دستگاه: 68 کیلوگرم·اندازه دستگاه: طولX عرضX ارتفاع: 1222*665*1462میلیمتر·بازه قد استفاده کننده: 193-147 سانتی متر·تحمل وزن: 181 کیلوگرم

EUP کنسول بدون پدال زدن ·دارای سیستم انرژی هوشمند بدون سیم. فعال سازی و راه اندازی   ·دارای سیستم صرفه جویی در انرژی مطابق با استانداردهای
 نیاز را اعالم و اطالعات را برای دانلود بر روی USB آماده می کند.·خدمات On-line: دستگاه هوشمند به طور  خودکار خدمات مورد

USB بزرگ ·قابلیت اتصال LED تعداد دورها در·دارای صفحه نمایش( RPM ،کالری، وات، مسافت، سرعت، خالصه تمرینات انجام شده ·نمایش ضربان قلب، سطح مقاومت، زمان ،)دقیقه 
 و نمودار نمایش تمرینات

·دارای ژنراتور برای تولید برق مورد نیاز دستگاه

550 UBE

550 UBI

    EN957 اروپایی·دارای 40 سطح مقاومت، مطابق با استانداردهای
 کنترل ضربان قلب  HRC·دارای 6 برنامه از پیش تنظیم شده  و 4 برنامه·حداکثر وات مصرفی: 640 وات )سطح 40 در 150 دور در دقیقه(·حداقل وات مصرفی: 7 وات )سطح 1 در 20 دور در دقیقه(

-5
    EN957 اروپایی·دارای 40 سطح مقاومت، مطابق با استانداردهای

 کنترل ضربان قلب  HRC·دارای 6 برنامه از پیش تنظیم شده  و 4 برنامه·حداکثر وات مصرفی: 640 وات )سطح 40 در 150 دور در دقیقه(·حداقل وات مصرفی: 7 وات )سطح 1 در 20 دور در دقیقه(

-5
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قابلیت اتصال به اینترنت از طریق WIFI و به روز رسانی خودکار 
دارای صفحه نمایش لمسی TFT 15 اینچی 

PAL,SECAM,NTSC دارای تلویزیون با سیستم های پخش
قابلیت اتصالIPAD,IPHONE و پخش فایل های تصویری و صوتی 

HEADPHONE قابلیت اتصال
)STANDBY( نمایش پیام و تصاویر دلخواه در زمان آماده به کار

قابلیت کارکرد با زبان های مختلف
دارای سیستـم ذخیره قدرت و استفـاده از انـرژی ورزشکـار به جای انـرژی برق

)ECO power saving( 
قابلیت ذخیره اطالعات ورزشکار روی USB و تجزیه و تحلیل میزان فعالیت و پیروی

از برنامه آموزشی

UNI-JOG دسترسی سریع و راحت به امکانات دستگاه از طریق
سیستم هوشمند مدیریت انرژی و ضربان قلب کاربر از طریق جلوه های نوری و رنگی 

DOT MATRIX بزرگ LED صفحه نمایش

550 UBE

550 RBE

550 RBI

مشخصات عمومی : 

طول گام                                     52-55 سانتی متر
بازه توان)حداکثر و حداقل توان(         15-630 وات

منبع ولتاژ                                    ژنراتور
سطح مقاومت                               40 سطح

بازه شیب پدال ها                          13-40 درجه در 16 سطح 
فاصله پدالها از هم                          6 سانتی متر 

بازه قد استفاده کننده                     147-193 سانتی متر 
حداکثر تحمل وزن                        180 کیلوگرم

550 UBI

550 UBE

:  ETi مخصوص الپتیکال های

UNI- JOG دسترسی سریع و راحت به امکانات دستگاه از طریق نشانگر
سیستم هوشمند مدیریت انرژی و ضربان قلب کاربر از طریق جلوه های نوری و رنگی

DOT MATRIX بزرگ LED صفحه نمایش
طراحی دسته و پنل کاربری ارگونومیک و دارای نگهدارنده تبلت و موبایل

 :  ETe مخصوص الپتیکال های

صورت  به  هوشمند،  کنسول   :)ETe های  دستگاه  )فقط   ON-Line خدمات 
خودکار خدمات مورد نیاز را اعالم کرده و اطالعات مورد نیاز، از طریق اینترنت 

دانلود می گردد.
مجهز به سیستم In-care جهت کنترل خرابی های دستگاه و رفع مشکالت نرم 

افزاری از طریق اینترنت.
سیستم  از  پشتیبانی  و   WIFI سیستم  طریق  از  اینترنت  به  اتصال  قابلیت 

مجهز به صفحه نمایش لمسی TFT 15 اینچ
با سیستـم پخـش  تلویزیـون  دارای 

  
قابلیت اتصال IPAD , Iphone و .....

)Stand by( نمایش پیام های تجاری و تصاویر دلخواه در زمان آماده به کار

NTSC , Digital – Analog  
PAL , SECAM

دارای سیستم صرفه جویی در مصرف انرژی، مطابق با استانداردهای روز اروپا.
فعال سازی و راه اندازی کنسول بدون پدال زدن و حرکت آن ها.

برنامه های  ایجاد  از تمرینات،  از طریق USB جهت گزارش گیری  اتصال  قابلیت 
تمرینی به دلخواه مربی و ورزشکار، گزارش خرابی دستگاه جهت تعمیرات.  

دارای سیستم عیب یاب هوشمند. 
برنامه های از پیش تعیین شده شامل 4 تست HRC  و Fitness test بر مبنای 
VO2MAX , 7 برنامه قابل تنظیم برای کاربر، 5 برنامه از پیش تنظیم شده بر 

مبنای شیب و مقاومت و 3 برنامه با هدف های متفاوت )زمان و مسافت و کالری(. 
قابلیت کارکرد با زبان های زنده دنیا.

 .HRC سازگاری با  کمربند پالر جهت کنترل ضربان قلب
وات،  کالری،  دقیقه(،  در  )دور   RPM زمان،  مقاومت،  قلب، سطح  نمایش ضربان 

مسافت، سرعت، خالصه تمرینات انجام شده و نمودار نمایش تمرینات.  
.Head phone قابلیت اتصال

نمایش سرعت و مسافت بر حسب  کیلومتر و مایل. 
قابلیت فعال کردن برنامه های تمرینی دیگر در حین تمرین. 

استفاده از تسمه در سیستم مکانیکی، جهت ایجاد صدای کم و نرمی بیشتر پدال ها 
در حین تمرین و کاهش هزینه تعمیرات. 

قابلیت تمرین در سطح شیب دار با تغییر سطح پدال ها جهت ایجاد بیش ترین بازدهی 
تمرین. 

···
··
···

In- Care

·
··
····

····
····
·



94

C
A

R
D

IO

95

C
A

RD
IO

AC 65 میلیمتر· تغییرات شیب: 0 تا 15 درصد· تغییرات سرعت: 18-1 کیلومتر بر ساعت·تحمل وزن: 180 کیلوگرم· قدرت موتور 3 اسب بخارx155 :فضای دویدن ·
· دارای عیب یاب هوشمند جهت اعالم خرابی و سهولت در تعمیرات· دارای نمایش گر LED دات ماتریکس برای نشان دادن سرعت، مسافت، زمان، شیب، کالری، ضربان قلب· گیرنده ضربان قلب از راه دور/ روی دستگیره ها / نوار سینه· دارای سیستم اندازه گیری مسافت بر اساس واحدهای متر یا مایل مطابق با انتخاب کاربر· دارای فن خنک کننده· دارای 11 برنامه تمرینی· دارای برنامه کنترل ضربان قلب بر اساس تغییر سرعت و شیب   · ضخامت تسمه: 25 میلیمتر

T790 Treadmill
Commercial Series بر اساس سال ها تحقیق و تجربه HEALTHSTREAM ساخت تجهیــزات 

ورزشی به ویژه تردمیل را یک سیستــم پیچیــده ارزیابــی می کند که نه 
تنها باید در هماهنگی کامل سیستم الکترونیکی و مکانیکی انجام شود، بلکه 
محصول تولید شده به طور کامل با نیاز و سطح استفاده ورزشکار هماهنگ 

باشد.
پایان  تا  از آغاز   HEALTHSTREAM طراحی و ساخت تردمیل های
گروه های  انجام می شود. همکاری   HEALTHSTREAM کارخانه در 
مهندسی الکترونیک و مکانیک این شرکت محصولی به وجود آورده است 

که اعتماد و رضایت کامل مشتری را فراهم می کند.

95



97 96

C
A

RD
IO

C
A

RD
IO

 

T22
TREADMILL تردمیل
VERTEX SERIES

THE PERFRCT 
COMBINATION OF
AESTHETICS, 
PERFORMANCE AND 
TECHNOLOGY.

4-8 HP/AC
26

HRC (5)
0.8-25km

(LEVELS 21) 0-%20
1575 *555

تلویزیون دیجیتال و آنالوگ
LCD 18.5” HD/ اینترنت

iPOD/NIKE
180 kg

fitness test

قدرت موتور :
برنامه تمرینی : 

برنامه دستی :
برنامه قابل تنظیم :

تغییرات صورت :
شیب برقی :

فضای دویدن :
امکانات اضافی :

تحمل وزن :
تست :

4-8 HP/AC
20

HRC (3)
0.8-25km

(LEVELS 21) 0-%20
1575 *555

LED DOT-MATRIX

180 kg
fitness test

········
··

T22 LED T22 XC

R22 - XCR22 - LED

B22- LED B22- XC

T22 - LED T22 - XCT22 LED T22 XC

شرکت DK City از زمان بنیاد گذاری در سال 1987 با هدف تولید محصوالتی برای 
برآورده ساختن نیاز انسان ها به تغییر الگوی زندگی در راه دستیابی به سالمتی،  سرزندگی 
DK City )Dream Knitting ( و افزایش طول عمر، کار خود را آغاز کرد. چنان که از نام
پیداست، شرکت باور دارد در هر کجا شهر نشینان زندگی می کنند، رویای لذت بردن 
از زندگی و بهره مندی از سالمتی، تعادل و تناسب اندام نیز وجود دارد. بنابراین نوآوری، طراحی 

و تولید برپایه برآورده ساختن این رویا شکل گرفته است.
محصوالت DK City از انواع دستگاه های بدن سازی  و صندلی های ماساژ  تا اسکوتر، دوچرخه 
و موتور سیکلت الکتریکی را در بر می گیرد. تولید دوچرخه و موتورسیکلت الکتریکی 
سازگار و دوست محیط زیست از دست آوردهای بزرگی است که شرکت با صرف منابع 
هنگفت مالی به آن دست یافته است تا  سهم خود را در حفظ و پاک نگاه داشتن زمین 

برای نسل های آینده به درستی پرداخت کند.

////
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سیستم مقاومت 
میزان مقاومت 

صفحه نمایشگر 
برنامه قابل تنظیم 

برنامه تمرینی 
تست 

تحمل وزن 
امکانات اضافی 

 (L/W/H)ابعاد دستگاه

ژنراتور / 40 سطح
400 وات

LCD 10” Capacitive
HRC (6)

21
2

180 kg
iPOD/ATV/DTV/
INTERNET/NIKE

1475*595*1195 mm

ژنراتور / 40 سطح
400 وات

LED DOT-MATRIX
HRC (6)

19
2

180 kg

USB charging

1475*595*1195 mm

········
·

B22
UPRIGHT BIKE دوچرخه ایستاده
VERTEX SERIES

BUILT TO LAST

R22
RECUMBENT BIKE دوچرخه نشسته
VERTEX SERIES

INNOVATION AND 
COMFORT. 
A POWERFUL 
COMBINATION!

B22 LED B22 XC

R22 - XCR22 - LED

B22- LED B22- XC

T22 - LED T22 - XC

R22 - XCR22 - LED

B22- LED B22- XC

T22 - LED T22 - XC

········
·

R22 LED R22 XC
سیستم مقاومت 

میزان مقاومت 
صفحه نمایشگر 

برنامه قابل تنظیم 
برنامه تمرینی 

تست 
تحمل وزن 

امکانات اضافی 

 (L/W/H)ابعاد دستگاه

ژنراتور / 40 سطح
400 وات

LCD 10” Capacitive
HRC (6)

21
2

180 kg
iPOD/ATV/DTV/
INTERNET/NIKE

1305*595*1980 mm

ژنراتور / 40 سطح
400 وات

LED DOT-MATRIX
HRC (6)

19
2

180 kg

USB charging

1305*595*1980 mm

R22 - XCR22 - LED

B22- LED B22- XC

T22 - LED T22 - XC

R22 - XCR22 - LED

B22- LED B22- XC

T22 - LED T22 - XC

E22
CROSS TRAINER ELLIPTICAL الپتیکال
VERTEX SERIES

EXCEED YOUR
EXPECTION

سیستم مقاومت
میزان مقاومت

صفحه نمایشگر
برنامه قابل تنظیم

برنامه تمرینی
تست

تحمل وزن
امکانات اضافی

بازه حرکتی پدال ها
 (L/W/H)ابعاد دستگاه

ژنراتور / 40 سطح
400 وات

LED DOT-MATRIX
HRC (6)

19
2

180 kg
USB charging

mm 350 تا 550
2125*760*1790 mm

··········

E22 LED E22 XC

ژنراتور / 40 سطح
400 وات

LCD 10” Capacitive
HRC (6)

21
2

180 kg
iPOD/ATV/DTV/INTERNET/NIKE

mm 350 تا 550
2125*760*1790 mm
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Max              140 kg

دوچرخه اسپینینگ

 58 cm  116 cm

 122 cm 

Spinfit 99 - Commercial Series
< سیستم مقاومت: مغناطیسی دستی

< وزن فالیویل: 9 کیلوگرم
< سطح مقاومت: 20 سطح

< منبع تغذیه کامپیوتر: باطری
< حداکثر توان مصرفی: 300 وات

تحمل وزن اندازه های دستگاه
                   ارتفاع                                                 عرض
                                                   طول

Runfit 99 - Commercial Series Manttis T60 2

Max      180 kg 226 cm  153 cm
 91 cm   188 kg

تردمیل تردمیل
AC قدرت موتور:3/5 اسب بخار >

< تغییرات سرعت: 25- 0/8 کیلومتر در ساعت
< تغییرات شیب: 0 تا 15 درصد )          150(

 560.x 1575:mm :فضای دویدن >
2/40 mm :ضخامت تسمه >

< دارای 16 برنامه تمرینی و تست های پیشرفته ورزشی
< مجهز به دکمه های لمسی

تحمل وزن اندازه های دستگاه
                            ارتفاع                                                 عرض
 وزن                                                   طول

AC قدرت موتور:3 اسب بخار >
< تغییرات سرعت: 25- 0/8 کیلومتر در ساعت

< تغییرات شیب: 0 تا 15 درصد ) 16 سطح(
 550.x 1525:mm :فضای دویدن >

2/40 mm :ضخامت تسمه >
< دارای 12 برنامه تمرینی

< قابلیت اتصال به موبایل وتبلت و سیستم عامل
 Bluetooth اندروید از طریق

< دارای               رنگی                 

Max      180 kg 91 cm  153 cm
 226 cm   188 kg

تحمل وزن اندازه های دستگاه
                            ارتفاع                                                 عرض
 وزن                                                   طول

                            ارتفاع                                                 عرض
                                                    طول

                            ارتفاع                                               عرض
 وزن                                                   طول

Max      140 kg Max         180 kg

الپتیکال )اسکی(
500 mm :طول گام >

< حداکثر توان:250 وات
< منبع تغذیه: ژنراتور

< سطح مقاومت: 20 سطح 
< ولتاژ ورودی:220 - 110 ولت 

< وزن فالیویل: 14/5 کیلوگرم

483 mm :طول گام >
< حداکثر توان:400 وات

< منبع تغذیه: ژنراتور
< سطح مقاومت: 20 سطح

< ولتاژ ورودی:220 - 110 ولت 
< دارای 19 برنامه تمرینی و تست های

پیشرفته ورزشی

الپتیکال )اسکی(
Crossfit 88 - Commercial Series Crossfit 99 - Commercial Series

تحمل وزن اندازه های دستگاه اندازه های دستگاه تحمل وزن
 232 cm  96 cm
 69 cm                          112 kg

                          ارتفاع                                               عرض
                                                    طول

Max       150 kg

دوچرخه نشسته < منبع تغذیه: ژنراتور
< سطح مقاومت:  20 سطح

< وزن فالیویل: 14/5 کیلوگرم
< اندازه جابه جایی صندلی: 40 سانتیمتر

< مجهز به کلیدهای لمسی
< 19 برنامه تمرینی

< اتصال کمربند پالر جهت کنترل ضربان قلب
< جنس بدنه: استیل

Rollfit 99 - Commercial Series

تحمل وزن اندازه های دستگاه

                       ارتفاع                                                 عرض
 وزن                                                   طول

Max             150 kg

دوچرخه نشسته
Rollfit 850 - Commercial Series

< صفحه نمایشگر: LCD رنگی
< وزن فالیویل: 14/5 کیلوگرم

< سطح مقاومت: 20 سطح
< منبع تغذیه: ژنراتور
< جنس بدنه: استیل

< صفحه نمایش: زمان، سرعت، مسافت، توان، ضربان قلب
< دارای 14 برنامه تمرینی و تست های پیشرفته ورزشی

تحمل وزن اندازه های دستگاه

Max              150 kg 64 cm  146 cm

 132 cm  60 kg

دوچرخه ایستاده
Stepfit 99 - Commercial Series

< منبع تغذیه: ژنراتور
< وزن فالیویل: 14/5 کیلوگرم

< سطح مقاومت: 20 سطح
< جنس بدنه: استیل

< صفحه نمایش: زمان، سرعت، مسافت، توان، ضربان قلب
< دارای 19 برنامه تمرینی و تست ورزشی

< مجهز به کلیدهای لمسی
< اتصال کمربند پالر جهت 

کنترل ضربان قلب

تحمل وزن اندازه های دستگاه
                       ارتفاع                                                 عرض
 وزن                                                   طول

 LCD 10”

 Level
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Max             140 kg

الپتیکال )اسکی(

 75 cm  177 cm
 216 cm   

E700 - Light Commercial Series
< منبع تغذیه: آداپتور

< سطح مقاومت: 16 سطح
< حداکثر توان: 250 وات
< دارای12 برنامه تمرینی

< صفحه نمایش: زمان، مسافت،
کالری،  ضربان قلب، دور در دقیقه

تحمل وزن اندازه های دستگاه
                            ارتفاع                                                 عرض
                                                    طول

تردمیل

Max             180 kg 81 cm  146 cm
 204 cm   

تردمیل
DK1-78 - Light Commercial Series

AC قدرت موتور: 3 اسب بخار >
< تغییرات سرعت: 22- 0/8 کیلومتر در ساعت

< تغییرات شیب: 0 تا 15درصد
< دارای30 برنامه تمرینی و کمر بند کنترل ضربان قلب بی سیم

< قابلیت برنامه ریزی دستی برای هر دقیقه تمرین
< سیستم ترمز الکترونیکی وکلید ایمنی

550x1525 mm :فضای دویدن >

تحمل وزن اندازه های دستگاه
                            ارتفاع                                                 عرض
                                                    طول

Max             80 kg 83 cm  149 cm
 204 cm  

DK3-T7 - Light Commercial Series

AC قدرت موتور: 3 اسب بخار >
< تغییرات سرعت: 22- 0/8 کیلومتر در ساعت

< تغییرات شیب: 0 تا 15درصد
< دارای 9 برنامه تمرینی و کمر بند کنترل ضربان قلب

< قابلیت برنامه ریزی دستی برای هر دقیقه تمرین
< سیستم ترمز الکترونیکی وکلید ایمنی

550x1525 mm :فضای دویدن >
MP3 رنگی، تلویزیون و پخش LCD دارای >

تحمل وزن اندازه های دستگاه
                            ارتفاع                                                 عرض
                                                    طول

Max              180 kg 81 cm  155 cm
 204 cm  

تردمیل
DK2-67- Light Commercial Series

AC قدرت موتور: 3 اسب بخار >
< تغییرات سرعت: 22- 0/8 کیلومتر در ساعت

< تغییرات شیب: 0 تا 15درصد
< دارای30 برنامه تمرینی و کمر بند کنترل ضربان قلب بی سیم

< قابلیت برنامه ریزی دستی برای هر دقیقه تمرین
< سیستم ترمز الکترونیکی وکلید ایمنی

550x1525 mm :فضای دویدن >

تحمل وزن اندازه های دستگاه
                            ارتفاع                                                 عرض
                                                    طول

Max             150 kg 64 cm  146 cm
 131 cm  55 kg

دوچرخه ایستاده
Stepfit 850 - Commercial Series

< صفحه نمایشگر: LCD رنگی
< وزن فالیویل: 14/5 کیلوگرم

< سطح مقاومت: 20 سطح
< منبع تغذیه: ژنراتور
< جنس بدنه: استیل

< صفحه نمایش: زمان، سرعت، مسافت، توان، ضربان قلب
< دارای 14 برنامه تمرینی و

تست پیشرفته ورزشی

تحمل وزن اندازه های دستگاه
                            ارتفاع                                                 عرض
 وزن                                                   طول

Max             180 kg 92 cm  142 cm
 224 cm   

تردمیل
Arista T502

AC قدرت موتور: 3 اسب بخار >
< تغییرات سرعت: 22- 0/8 کیلومتر در ساعت
< تغییرات شیب: 0 تا 15درصد )          16(

< دارای 17 برنامه تمرینی
< قابلیت اتصال کمر بند پالر جهت کنترل ضربان قلب

< قابلیت برنامه ریزی دستی
< سیستم ترمز الکترونیکی وکلید ایمنی

550x1525 mm :فضای دویدن >
< دارای

< دارای ورودی صدا/ تلویزیون و نصب هدفون

تحمل وزن اندازه های دستگاه
                            ارتفاع                                             عرض
                                                    طول

Max             150 kg 92 cm  142 cm
 224 cm                      

تردمیل
Arista T501

تحمل وزن اندازه های دستگاه
                            ارتفاع                                                 عرض
                                                    طول

AC قدرت موتور: 3 اسب بخار >
< تغییرات سرعت: 22- 0/8 کیلومتر در ساعت
< تغییرات شیب: 0 تا 15درصد )          16(

< دارای 15 برنامه تمرینی
< قابلیت اتصال کمر بند پالر جهت کنترل ضربان قلب

< قابلیت برنامه ریزی دستی
< سیستم ترمز الکترونیکی وکلید ایمنی

550x1525 mm :فضای دویدن >
< دارای

 Level

 LCD 7”TFT- LCD 10” 

 Level



پترو پارس

صندوق بازنشستگی نفت

بانک مسکن

باشگاه انرژی )تهران(

باشگاه پارسیا )تهران(

باشگاه اورانوس )تهران(باشگاه فیزیک )رشت(

برخی از باشگاه های ورزشی دولتی و خصوصی
تجهیز شده به وسیله گروه صنایع ورزشی ارکیدمهر
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گروه صنایع ورزشی ارکیدمهر
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