




تحمل وزن: 180 کیلوگرم
دستگیره های متحرک و دستگیره های ساکن )ergonomic( با سـنسورهای 

ضربان قلب روی دسته
دارای کلیدهای لمسی برای دسترسی و استفاده راحت تر به برنامه ها و مانیتور

سیستم ذخیره سازی انرژی )دوستدار محیط زیست(
CLIMBER دارای شیب برقی و تبدیل دستگاه به

 )SELF POWER(دارای سیستم ژنراتور  
قابلیت خواندن اطالعات در چهارچوب صفحه هنگام تمرین

دارای  برنامه های تمرینی متنوع از قبیل
HRC –TARGET-CUSTOM-RACE-FITNESS TEST 

 )HEART RATE MONITORING )

الپتیکال

سطح مقاومت: 40 سطح
سیستم مقاومت: ترمز )ضامن( ژنراتوری خودکار

نیروی مقاومت )وات( :15-630 وات
منبع ولتاژ : ژنراتور

طول گام: 55-52 سانتی متر 
بازه شیب پدال : 13-40 درجه در 16 سطح

صفحه نمایش LCD لمسی  16 اینچ - نمایشگر زمان، مسافت، تعـداد پدال 
 در دقیقه RPM، سرعت، سطح کالری، ضربان قلب، توان مصرفی 

خدمات ON-LINE کنسول هوشمند
مجهز به سیستم IN-CARE جهت کنترل خرابی و رفع عیب نرم افـزاری 

از طریق اینترنت
WIFI قابلیت اتصال به اینترنت از طریق

 ANALOG,DIGITAL,PAL,NTSC دارای تلویزیون با سیستم پخش
STAND BY نمایش پیام های تجاری و تصاویر دلخواه در حالت

نمایش میانگین تمرین در پایان ورزش
ذخیره سازی اطالعات ورزشکار توسط USB جـهت دسـترسی آسان به برنامه ها

ELLIPTICAL
TRAINER

550 e Series

209cm×84cm×172cm 

ETe



Entertainment

Series
550 e Series



کیلومتر بر ساعت 25 - 0.8
220 V-AC ولتاژ

قدرت شیب دهی 0 تا %15
 مجهز به سیستم عیب یابی خودکار و انتقال اطالعات به شرکت سازنده       

  از طریق اینترنت   
  مجهز به دکمه قطع اضطراری دستگاه

 هر دو طرف کفه تخته تردمیل قابل استفاده بدون نیاز به روغن کاری 
دارای قابلیت کالیبره تمامـی قطعات الکـترونیکی از طـریق مانیتور                   

 سیستم اعالم  نـیاز به سـرویس دسـتگاه بـصورت خـودکار
 دارای ضربه گیر قابل انعطاف

TV/AV/IPAD/HEADPHONE 

صفحه LCD لمسی 19 اینچ
دارای صفحه نمایشگر جهت نمایش سرعت، مسافت ،کالری، زمان، ضربان قـلب

خدمات ON-LINE کنسول هوشمند
مجهز به سیستم IN-CARE جهت کنترل خرابی و رفع عیب نرم افـزاری از 

طریق اینترنت
WIFI قابلیت اتصال به اینترنت از طریق

 ANALOG,DIGITAL,PAL,NTSC دارای تلویزیون با سیستم پخش
STAND BY نمایش پیام های تجاری و تصاویر دلخواه در حالت

نمایش میانگین تمرین در پایان ورزش
ذخیره سازی اطالعات ورزشکار توسط USB جهت دسترسی آسان به برنامـه ها

8-4 HP :قدرت موتور
 AC :نوع موتور 

تحمل وزن: 180 کیلوگرم
تحمل وزن تردمیل در هنگام ضـربه وارده در شیب: بـیش از 650 کیلوگـرم

560mm * 1550mm:فضای دویدن        
 2.5 cm-1” :قطر تخته دونده    

تردمیل
Treadmill

550 e Series

215cm x 96cm x 154cm

Te



تحمل وزن: 180 کیلوگرم
دستگیره های ساکن )ergonomic( با سنسورهای ضربان قلب روی دسـته

دارای کلیدهای لمسی برای دسترسی و استفاده راحت تر به برنامه ها 
و مانـیتور قابلــیت خـواندن اطالعــات آســان در چهـارچـوب

صـفحه حین تمـرین دارای  برنامه های تمرینی متنوع از قبیل
HRC –TARGET-CUSTOM-RACE-FITNESS TEST 

( HEART RATE MONITORING( و.....

صفحه نمایش LCD لمسی 16 اینچ
نمایشگر زمان، مسافت، تعداد پدال در دقیقه RPM، سرعت، سطـح کالری، 

 ضربان قلب، توان مصرفی 
خدمات ON-LINE کنسول هوشمند

مجهز به سیستم IN-CARE جهت کنترل خرابی و رفع عیب نرم افزاری از 
طریق اینترنت

WIFI قابلیت اتصال به اینترنت از طریق
 ANALOG,DIGITAL,PAL,NTSC دارای تلویزیون با سیستم پخش

STAND BY نمایش پیام های تجاری و تصاویر دلخواه در حالت
نمایش میانگین تمرین در پایان ورزش

ذخیره سازی اطالعات ورزشکار توسط USB جهت دسترسی آسان به برنامـه ها

سطح مقاومت: 40 سطح
سیستم مقاومت: ترمز )ضامن( ژنراتوری خودکار

نیروی مقاومت )وات(: 640 وات
منبع تغذیه: ژنراتور

دوچرخه ثابت نشسته
Recumbent
Bike

550 e Series

160cmx70cmx124cm

RBe



دوچرخه ثابت ایستاده
Upright 
Bike

550 e Series

122cmx67cmx146cm

تحمل وزن: 180 کیلوگرم
دستگیره های ساکن )ergonomic( با سنسورهای ضربان قلب روی دسـته
دارای کلیدهای لمسی برای دسترسی و استفاده راحت تر به برنامه ها و مانیتور

قابلیت خواندن آسان اطالعات در چهارچوب صفحه حین تمرین
دارای برنامه های تمرینی متنوع از قبیل

HRC –TARGET-CUSTOM-RACE-FITNESS TEST 

(HEART RATE MONITORING )

صفحه نمایش LCD لمسی 16 اینچ
نمایشگر زمان، مسافت، تعداد پدال در دقیقه RPM، سرعت، سطح کالری، 

 ضربان قلب، توان مصرفی 
خدمات ON-LINE کنسول هوشمند

مجهز به سیستم IN-CARE جهت کنترول خرابی و رفع عیب نرم افزاری از 
طریق اینترنت

WIFI قابلیت اتصال به اینترنت از طریق
 ANALOG,DIGITAL,PAL,NTSC دارای تلویزیون با سیستم پخش

STAND BY نمایش پیام های تجاری و تصاویر دلخواه در حالت
نمایش میانگین تمرین در پایان ورزش

ذخیره سازی اطالعات ورزشکار توسط USB جهت دسترسی آسان به برنامه ها

سطح مقاومت: 40 سطح
سیستم مقاومت: ترمز )ضامن( ژنراتوری خودکار

نیروی مقاومت )وات(: 640 وات
منبع تغذیه :ژنراتور

UBe





پله  برقی
Escalate 

550 e Series

تحمل وزن: 180 کیلوگرم
دستگیره های ساکن )ergonomic( با سنسورهای ضربان قلب روی دسته
دارای کلیدهای لمسی برای دسترسی و استفاده راحت تر به برنامه ها و مانیتور

قابلیت خواندن آسان اطالعات در چهارچوب صفحه حین تمرین
دارای  برنامه های تمرینی متنوع ازقبیل

HRC –TARGET-CUSTOM-RACE-FITNESS TEST 

 (HEART RATE MONITORING )

دارای سنـسور قطع برنامه در مواقـع ضروری در انتهای پلـه ها

صفحه نمایش LCD لمسی  19 اینچ
نمایشگر زمان، مسافت، سرعت، سطح کالری، ضربان قلب، توان مصرفی 

 تغییرات زاویه 
خدمات ON-LINE کنسول هوشمند

مجهز به سیستم IN-CARE جهت کنترل خرابی و رفع عیب نرم افزاری از 
طریق اینترنت

 WIFI قابلیت اتصال به اینترنت از طریق
ANALOG,DIGITAL,PAL,NTSC دارای تلویزیون با سیستم پخش

STAND BY نمایش پیام های تجاری و تصاویر دلخواه در حالت
نمایش میانگین تمرین در پایان ورزش-ذخیره سازی اطالعات ورزشکار توسط 

USB جهت دسترسی آسان به برنامه ها

سیستم مقاومت: ترمز )ضامن( ژنراتوری خودکار
31 CM :ارتفاع پله ها

تغیرات زاویه پله ها:20-40 درجه
نیروی مقاومت )وات( : 640 وات

منبع تغذیه : ژنراتور

193cm X 86cm X 213cm

Ce



باشگاه  ورزشی نارین-تهران

باشگاه  ورزشی اورانوس-تهران

مجموعه   ورزشی  شهید چمران-تهران

باشگاه  ورزشی گراد-اصفهان

باشگاه  ورزشی دومان-تهران

باشگاه  ورزشی پارسیا-تهران

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

با محصوالت  اینتنزا 
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