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ELEPTICAL
TRAINER
SERIES
550

لپتیکال ا

550 UBi

550 UBe

EASY TO
OPERATE AND
NATURAL TO USE

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

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

نرم افزاری از طریق اینترنت.
قابلیت اتصال به اینترنت از طریق سیستـم WIFI و پشـتیبانی از سـیستم

 
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 آمـاده به کار

In- Care

NTSC,Digital – Analog 
PAL,SECAM

:  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 نگهـدارنده تبلـت و مـوبایل

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.

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

دارای سیستم عیب یاب هوشمند. 
 Fitness test و  HRC برنامه های از پیش تعیین شده شامل 4 تست
بر مبــنای VO2MAX , 7 برنامــه قـابل تنظـیم برای کاربر، 5 برنامـه 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
نمایش ضربان قلب، سطح مقاومت، زمان، RPM )دور در دقیقه(، کالری، 
وات، مسافت، سرعت، خالصه تمرینات انجام شده و نمودار نمایش تمرینـات.  

.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. 
قابلـیت تمرین در سطـح شیـب دار با تغییر سطــح پدال هـا جــهت ایجـاد

بیش ترین بازدهی تمرین. 



DESIGNED
WITH GREAT
ATTENTION TO 
FORM
AND FUNCTION

TREADMILL
SERIES
550

تردمیل

550 Te

550 Ti

پیش گیری از بـروز مشــکل، بســیار اثربخــش تر و کم هزینـه تر از تعمیر است.
کیفیت باالی محصول، نیازمند فرآیند صحیح طراحی است.

ثبت  اطالعات  همه  آن،  طی  که  می کند  پیروی  طراحی  سیستم  یک  از  اینتنزا 
می شود، فرآیند در هر مرحله با دقت کنترل می شود تا اطمینان حاصل شود که 
تمام اجزای دستگاه، پیش از تولید انبوه، به درسـتی طراحــی و آزمایش شـده اند.
از TUV Rheinland که برترین شرکت    ISO-9001:2008 دریافت گواهینامه
صادرکننده این گواهینامـه است، تضمین کننده کیفیت از طـراحی تا تـولید است.

LxWxH: 215 x 96 x154cm(84x38x60”)

550 Te

550 Ti
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RECUMBENT
BIKE
SERIES
550

ــته نشس ثابت  دوچرخه 
UPRIGHT
BIKE
SERIES
550

ــتاده یس ا ثابت  دوچرخه 

550 RBi 550 RBe 550 UBe550 UBi

LxWxH: 160 x 70 x124cm(63x28x49”)

LxWxH: 122 x 67 x146cm(48x26x57”)



THE
ULTIMATE USER
EXPERIENCE

مشخصات عمومی
تنظیمات می تـواند بـرای اسـتفاده آینـده به صـورت روزانـه 

و بـه راحـتی در فـلش ذخیره شود.
جسمانی( تندرستی)آمادگی  سطح  جسمانی،  آمادگی  تست 
فرد را در خصوص بیشتـــرین اکسـیژن مصـــرفی طـــی 

انجــام تمـرینات، تخـمین مـی زند.
این تست شامل            و              می باشد.

دستورات هدفمنـد شـده هـم شـامل سـه قسـمت مـی باشد:
زمان  )90-1(دقیقه

مســافت )999,9-1,0 طبقه(
کالری )کیلوکالری10-9999( 

       

یک دستگاه هوازی ساده با کارایی منحصر به فرد
باال رفتن از پله با افزایش ضربان قلب، یکی از راه های دستیابی 

به سطوح باالتری از استقامت قلبی- عروقی است.
نیز  تنه  پایین  تقویت عضالت  و  بهبود عملکرد  همچنان که 
مزیت دیگر این تمرین است. تمرین مداوم روزانه با اسکالیت به 
مدت 30 تا 45 دقیقه، از چربی های ران و باسن کم می کند.

اسکالیت، امکان تمریــن هـای هوازی متنـوعـی را برای شـما 
ایجاد می کند. تمرین هایی که در سطح و شدت های مختلف 
اجرا می شوند و لذت بخش هستند. تنوع تمرین هـا و سـطح
آن ها به گونه ای طراحی شـده اسـت کـه نیاز یـک ورزشـکار
تازه کار یا پیشرفته را برآورده می کند. از مزیت های اسکالیت 
این است که می توانید با آن بدون در نظر گرفتن شرایط آب و 
هوایی به راحتی یک برنامه تمرینی عالی در خانه اجـرا کـنید.
مدت زمان و انتخاب برنامه تمرینی با اسکالیت برای هر فرد 
متفاوت است و عوامل زیادی در تعــیین آن تاثـیر گذار اسـت. 
اما برای جلوگیری از آسـیب احتـمالی و دل زدگـی از تمـرین
توجه داشته باشید که هر جلسه ورزش با اسکالیت از یک ساعت

بیشتر نشود.
ورزش با اسکالیت به دلیل ایجاد تحرک در سراسر بدن، بسیار 
تاثیر گذار اسـت و نتیــجه آن در زمان کــوتاهی نشــان داده
می شود اما اگر آسیب دیدگی یا بیماری خاصی مانند زانـو درد

دارید، مشورت با پزشک را نادیده نگیرید.
   

ESCALATE
STAIRCLIMBER
SERIES
550  

برقی پله 

550 Ci

LxWxH(20 Degree): 193 x 86 x213cm
(76x33x83.8”)

550 Ce



GROUP
CYCLE
SERIES
550

ســپینینگ ا

مشخصات عمومی:
دسته های قابل تنظیم

سیستم مقاومتی: دارای 40 سطح مقاومت مغناطیسی 
دارای صندلی قابل تنظیم

دارای نگهدارنده بطری آب
پدال ها: دو طرفه

بازه قــد استفـاده کننده: 205-147,5 سـانتی مـــتر
حداکثر تحمل وزن: 159 کیلوگرم

ضمانت استحکام و مقاومت بدنه

ورزش اسپینینگ یک راه خوب برای مصرف کالری و تقویت ماهیچه ها است. 
کالس های این ورزش در باشگاه های بدنسازی و در شـرایط نور و موزیک 
مناسب برای ایجاد یک محیط پر انرژی، برگزار می گردد. مربی اســپینینگ، 
در تمـامی مـراحل آن از جملـه گـرم کـردن، دوی سرعت، صــعود کــردن  

و در انتها خنک کردن، ورزشـکاران را راهنمایی می کند.
شـما نیــروی خـود را برای پــدال زدن روی دوچرخه کــنترل مـی نمایید.
دوچرخه ثابت اسپینینگ وسیلـه ای عالـی برای داشتن تمرین های قلبــی 
)هوازی( بـرای کاهـش وزن و تناسب اندام و برخـورداری از آمادگی جسمانی
باال است. با خرید این دوچرخه می توانید در خانه یا باشگاه ورزشـی خـــود
تمرین هایی موثــر داشــته باشید و به طــور ویژه روی تناسب انــدام خـود

تمـرکز کنید و کالری باالیی بسوزانید.
این نوع از دوچرخه های ثابت، احساـس یک دوچرخه سوار حرفه ای را به 
شما منتقل می کنند، به طوری که شما خود را در حال پدال زدن در جـاده

تصور خواهید کرد.
نسبت به دو نوع دیگر دوچرخه ثابت )ایستاده و پشتــی دار(، دوچرخه هـای
اسپینینگ بر اساس ماهیت خود، جهت ورزش با شدت بیشتر و کالری سوزی

باال بـرای پرورش عضـالت پا و کاهـش وزن سـریع طـراحی شـده اند.
این نوع از دوچرخه ثابت دارای طراحی و استفاده ای ساده است، اما وقتی که
به دنبال خرید یکی از آنها هســتید که در راستای نیازهای شما باشــد، باید

مواردی را در نظر بگیرید.

EXPERIENCE THE
HIGH LEVEL OF
PERFORMANCE

L x W: 130 x 58cm (51 x 22”)



باشگاه  ورزشی نارین-تهران

باشگاه  ورزشی اورانوس-تهران

مجموعه   ورزشی  شهید چمران-تهران

برخـی از باشـگاه هـای ورزشـی تجـهیز شـده تـوسط 
  گـروه صـنایع ورزشـی ارکــید مـهر

با محصوالت  اینتنزا 

باشگاه  ورزشی گراد-اصفهان

باشگاه  ورزشی دومان-تهران

باشگاه  ورزشی پارسیا-تهران
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