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Precor is een trots lid van de Amer Sports Corporation, één van de 
meest toonaangevende leveranciers van sportartikelen ter wereld. 
Amer Sports werkt voortdurend aan onderzoek en ontwikkeling 
om nieuwe en betere sportartikelen te creëren die aantrekkelijk 
zijn voor consumenten en handelspartners. Het portfolio van 
Amer Sports bevat internationaal erkende merken als Salomon®, 
Wilson®, Suunto®, Atomic®, Peak Performance® en Arc‘teryx®.

Alle producten van de aan Amer Sports verbonden merken zijn 
ontworpen om de prestaties van alle sporters te verbeteren, van 
beginners tot professionals, zodat zij hun doel kunnen bereiken 
en meer kunnen genieten van de door hen gekozen activiteiten.

De sportapparatuur, footwear en kleding van het bedrijf omvatten 
een groot aantal sporten en outdooractiviteiten, zoals tennis, 
badminton, golf, voetbal, honkbal, basketbal, skiën, snowboarden, 
duiken, wandelen en uiteraard fitness.

ONDERDEEL VAN EEN 
WERELDWIJD TOPBEDRIJF
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EEN RIJKE INNOVATIEGESCHIEDENIS

COACHING
CENTER
Precor

1985 1990 1995 2002 2003

2010 20152013 2016 2017 2020

2007 De 
revolutionaire 
Adaptive Motion 
Trainer (AMT®) op 
de markt gebracht

2011 De nieuwe P80-
touchscreenconsole 
en het Preva-
besturingssysteem 
geïntroduceerd

2014 Nieuwe 
Experience® 
Series-loopband 
op de markt 
gebracht

2014 
Opleidingsprogramma’s 
geïntroduceerd bij het 
Precor Coaching Center

2016 De eerste Elliptical 
Fitness Crosstrainer 
(EFX) met Converging 
CrossRamp® ter wereld 
geïntroduceerd

2017 De Experience® 
Series 700 Line cardio 
met loopbanden, 
crosstrainers en AMT’s 
op de markt gebracht

2012 De Adaptive 
Motion Trainer (AMT®) 
met Open Stride op  
de markt gebracht

2012 De 
Discovery Series-
krachtlijnen op de 
markt gebracht

2015 Queenax functionele 
trainingssysteem 
overgenomen, waardoor het 
portfolio wordt uitgebreid 
met functionele kracht

2015 Samenwerking met 
Spinning® gestart, de leider op 
het gebied van indoorfietsen, 
om een nieuwe lijn Spinner®-
fietsen op de markt te brengen

2016 Introductie 
van de nieuwe 
touchscreenconsoles 
P82 en P62

2018 Spinner® 
Climb

2017 Exclusieve 
distributie van 
Assault Fitness-
producten gestart

2017 Spinner® 
Chrono Power bike 
geïntroduceerd

1980 Opgericht als 
Precision Corporation

1982 Eerste fitnessapparatuur 
met motiverende elektronica 
op basis van microprocessoren 
op de markt gebracht

1987 Eerste commercieel 
programmeerbare loopbanden 
en loopbanden voor thuisgebruik 
op de markt gebracht

1994 Precor-loopbanden 
gepatenteerd met het 
unieke Ground Effects®-
impactcontrolesysteem

1981 Het eerste ergonomische 
roeitoestel op de markt 
gebracht, de Amerec 610

1985 Volledige lijn van 
loopbanden, roeitoestellen,  
en elektronische indoorfietsen 
op de markt gebracht

1990 Eerste loopbanden 
met demping op de markt 
gebracht

1995 De eerste Elliptical 
Fitness Crosstrainer (EFX®) 
ter wereld geïntroduceerd

2002 Precor wordt 
onderdeel van Amer 
Sports

2003 Cardio Theater 
overgenomen om koploper 
te worden op het gebied van 
entertainment in de branche

De fitnessindustrie heeft zich de afgelopen 38 jaar enorm ontwikkeld en speelt nu een grote rol in de levens van vele mensen. Fitness is een culturele 
krachtpatser. Het is een beweging, en een waarbij Precor zich in 1980 met trots bij heeft aangesloten. Destijds hebben we het eerste ergonomische 
roeitoestel ontwikkeld en sindsdien richten wij ons telkens weer op de normale natuurlijke bewegingen van het menselijk lichaam. Bij elk product en 
elke service die wij op de fitnessmarkt brengen, staat het voordeel voor de sporter altijd voorop.

1980 2004
2004 Icarian® Strength 
overgenomen om het portfolio 
van Precor uit te breiden 

2005

2018 De Experience 
Series® 600 Line 
cardio met loopband, 
crosstrainers en fietsen 
op de markt gebracht



“Het Fitness SF-team heeft 53 networked 
cardioapparaten aangeschaft en heeft op ieder 
apparaat Preva, de networked fitness-oplossing 
van Precor, geïnstalleerd. Dankzij de nieuwe 
apparatuur is de operationele efficiëntie 
gestegen en dankzij de keuze voor Preva 
hebben ze er een marketingpunt voor leden 
bij, evenals een handig hulpmiddel voor de 
fitnesscentrumexploitanten op iedere locatie.”

Fitness SF, San Francisco, CA VS

CARDIO 
APPARATUUR
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EEN PORTFOLIO MET DE COMBINATIEMOGELIJKHEDEN DIE U NODIG HEEFT

Experience® Series 800 Line
Maak kennis met onze meest complete cardioapparatuur, met een reputatie 
van betrouwbaarheid, makkelijk onderhoud en service. Naast het iconische 
zachte gevoel, bieden de loopband en crosstrainer het Active Status Light 
waarmee u de apparatuurstatus direct kunt zien. Onze lig- en zitfietsen en 
onze unieke Adaptive Motion Trainers met Open Stride maken ook deel uit 
van deze productlijn.

Precor heeft altijd een cardio-oplossing die aangepast kan worden aan uw behoeften, ongeacht wat voor soort fitnesscentrum u heeft. 
Onze Experience Series 800, 700 en 600 Lines bieden een cardioportfolio met combinatiemogelijkheden waarbij u drie console-opties heeft. 
Wij hebben alles wat nodig is om te voldoen aan de wensen van uw leden, of het nu gaat om unieke bewegingen en technisch entertainment, 
om eenvoudige sportervaringen of om iets daar tussenin.

Experience® Series 700 Line
Deze lijn is ontworpen voor intensief gebruik op ons commerciële platform 
en biedt de betrouwbaarheid, prestaties en efficiëntie waar we om bekend 
staan, maar voor een prijs uit het middensegment. De 700 Line bestaat 
onder andere uit onze loopband, crosstrainer en Adaptive Motion Trainer 
met Fixed Stride.

Experience® Series 600 Line
De 600 Line biedt de optimale balans tussen duurzaamheid, betrouwbaarheid 
en innovatie voor een betaalbare prijs. Hij is ideaal voor fitnesscentra die in 
appartementencomplexen, bedrijven, kleine gemeentelijke dienstencentra 
en horecalocaties zijn gevestigd. De 600 Line bestaat uit een loopband, 
crosstrainer, ligfiets en zitfiets.



HET NIEUWE UITERLIJK VAN DE EXPERIENCE® SERIES
Onze nieuwe, warmere cardiokleuren versterken het moderne ontwerp van uw fitnesscentrum. Het frame in de kleur Black 
Pearl misstaat niet in uw cardioruimte. De volledige 800, 700 en 600 Lines zijn in de volgende kleuren beschikbaar.
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Omhulselkleur

Tungsten Grey

Framekleur 

Black Pearl



Omhulselkleur 

Tungsten Grey

Framekleur 

Gloss Metallic Silver



*Alleen beschikbaar op de Experience Series 800 en 700 Lines. 

LOOPBANDEN
Persoonlijke prestatie voor 
u en uw sporters

Voldoe aan de eisen van uw sporters met een loopband die 
zich aanpast aan elke stap die ze zetten. Stil en efficiënt: 
we hebben de montage gestroomlijnd en diagnostische 
hulpmiddelen toegevoegd om de inzetbaarheid te verhogen en 
de gebruikskosten laag te houden. Dankzij onze loopbanden kunt 
u eenvoudig een klantgerichte omgeving bieden. Het doordachte 
ontwerp zorgt voor een sportbelevenis die goed aanvoelt, zodat 
uw sporters terug blijven komen. 

•  Active Status Light*: om de inzetbaarheid te verhogen, laat 
een extern statuslampje u en uw personeel in een oogopslag 
de werkingsstatus van de loopband zien en geeft aan wanneer 
u onderhoud voor een langere levensduur dient uit te voeren.

•  Ground Effects® Impactcontrolesysteem (GFX): ons 
gepatenteerde systeem combineert ideale demping, steun en stabiliteit 
voor sporters. Onze loopbanden zijn ontworpen om meer schokdemping 
te bieden aan de voorkant waar de voet van de sporter de band raakt en 
heeft een onbuigzame achterzijde voor een krachtige afzet.

•  Integrated Footplant Technology (IFT): ons unieke 
gepatenteerde systeem reageert op de natuurlijke voetsnelheid 
van sporters en past zich aan bij elke stap voor een soepel gevoel 
dat de workoutbeleving versterkt.

TRM 885

TRM 781

Snelheidsbereik: 0,8-25,5 km/u

Helling: van –3 tot 15%

Lengte zijleuningen: 61 cm

Console-opties: P82, P62, P31

Snelheidsbereik: 0,8-19,3 km/u

Helling: van 0 tot 15%

Lengte zijleuningen: 46 cm

Console-opties: P82, P62, P31 en P30i*

*  Alleen beschikbaar bij de 
TRM 731-intervalloopband.
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*Alleen beschikbaar op de Experience Series 800 Line. 

ELLIPTICAL FITNESS 
CROSSTRAINERS
Natuurlijk bewegen, met weinig belasting 
trainen en bewezen betrouwbaarheid

Geef uw leden de mogelijkheid om meer uit elke workout te halen, 
terwijl u profiteert van uitzonderlijke betrouwbaarheid en prestatie. Onze 
nieuwe generatie Elliptical Fitness Crosstrainers (EFX®) met ons eigen 
elliptische bewegingspad zijn perfect voor een natuurlijke workout met 
weinig belasting, zodat sporters langer en intensiever kunnen trainen. 
Sinds 1995, toen de crosstrainer voor het eerst werd gepresenteerd, 
bepaalt de EFX telkens weer de nieuwe standaard voor crosstraining.

•  CrossRamp®*: gebruikers kunnen specifieke spiergroepen in het 
onderlichaam afzonderlijk of gecombineerd trainen door eenvoudig 
de hellingshoek van 10 naar 35 graden aan te passen. Hierdoor kan de 
gebruiker zich beter concentreren op de individuele fitnessdoelstellingen. 

•  Ons eigen convergerende hellingssysteem*: het ontwerp van 
het nieuwe hellingssysteem biedt een betere imitatie van het natuurlijke 
convergerende bewegingspad van iemand die loopt of rent.

•  Makkelijk te onderhouden: de EFX zet de traditie van Precor wat 
betreft betrouwbaarheid en service voort en is eenvoudig te reinigen en 
te onderhouden.

•  Active Status Light: om de inzetbaarheid te verhogen laat een extern 
statuslampje u en uw personeel in een oogopslag de werkingsstatus van 
de crosstrainer zien en geeft aan wanneer u onderhoud voor een langere 
levensduur dient uit te voeren.

EFX® 885 
met Converging CrossRamp®

EFX® 781

Aanpasbare CrossRamp van 10-35 graden

Afgedekte helling en achteraandrijvingsbehuizing

Armmodellen: Bewegend en vast

Console-opties: P82, P62, P31

Vaste CrossRamp met een helling van 20 graden

Open helling en afgedekte achteraandrijvingsbehuizing

Armmodellen: Beweegbaar 

Console-opties: P82, P62, P31



Pashoogte: vastgelegde 
staphoogte van 19 cm 
Console-opties: P82, P62, P31

Crosstrainer: dit apparaat 
traint, net als bij joggen, de 
hamstrings en bilspieren.

Loopband: Dit apparaat 
traint, net als bij rennen, 
het gehele lichaam zonder 
de volledige impact.

Climber: dit apparaat traint, 
net als bij traplopen, alle 
beenspieren: met name 
de bil-, heup- en kuitspieren,

Fiets: dit apparaat traint, 
net als bij fietsen, de kuit- 
en dijspieren.

ADAPTIVE MOTION TRAINER
Eén apparaat. Meerdere workouts. 

De Precor Adaptive Motion Trainers (AMT®) biedt uw sporters verschillende 
cardio-ervaringen met slechts één apparaat. Het haalt de druk van uw andere 
apparaten af, omdat het apparaat een gelijkaardige reeks bewegingen 
aanbiedt als met de loopbanden, crosstrainers, fietsen en climbers kan worden 
bereikt. Dankzij het lage energieverbruik is de AMT goedkoop in gebruik.

•  Open Stride*: dankzij onze eigen Open Stride-functie kunnen sporters hun 
pashoogte aanpassen van 17,3 tot 25,4 centimeter om traplopen of een heuvel 
beklimmen na te bootsen. Gebruikers kunnen wisselen tussen korte of lange 
passen en tussen lopen of rennen.

•  Dynamisch verstelbare paslengte: sporters kunnen hun paslengte 
spontaan aanpassen van 0 tot 91,4 cm, vergelijkbaar met de bewegingen die 
horen bij hardlopen of langlaufen.

•  Met slechts één toestel het hele lichaam trainen: door aan de 
beweegbare handgrepen te duwen en te trekken worden de spieren van het 
bovenlichaam aan het werk gezet, waardoor het hele lichaam getraind wordt.

•   Betere resultaten: uit onderzoek blijkt dat AMT voor een hoog zuurstof- 
en energieverbruik zorgt, waardoor sporters hun cardiofitness naar een hoger 
niveau kunnen tillen.1

AMT® 885 
met Open Stride

AMT® 783

1vergelijking oefeningsmodaliteit van zeven oefeningsmodi, 2007. Len Kravitz, Ph.D. Universiteit van New Mexico, V.S.
*Alleen beschikbaar voor Experience Series 800 Line.  

Pashoogte: verstelbare staphoogte 
op vijf niveaus, van 17 tot 25 cm 
Console-opties: P82, P62, P31
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UBK 885
Zitfiets

Ergonomische 
rechtopstaande handgrepen
Voorgevormde handgrepen voegen 
comfort en duurzaamheid toe, beschikken 
over dubbele contactpunten voor het 
meten van de hartslag en bieden drie 
ergonomische rijposities: rechtopstaand, 
cruise-stand en de ideale wegpositie.
Console-opties: P82, P62, P31

Extreem comfortabele 
rugleuning op de ligfiets
De speciaal ontworpen Air Flex Seat met 
een open ventilerende rugleuning en uniek 
veringsysteem is perfect voor een koele, 
aangename training.
Console-opties: P82, P62, P31

Ontworpen voor duurzaamheid
Het duurzame zes-fasengeneratorsysteem 
heeft geen onderdelen die contact maken, 
waardoor er soepele, stille en duurzame 
werking ontstaat.
Console-opties: alleen P30

RBK 885
Ligfiets

CLM 835
Climber1vergelijking oefeningsmodaliteit van zeven oefeningsmodi, 2007. Len Kravitz, Ph.D. Universiteit van New Mexico, V.S.

*Alleen beschikbaar voor Experience Series 800 Line.  

FIETSEN
Voor een comfortabele workout

Onze fietsen zijn zo ontworpen dat gebruikers kunnen 
profiteren van een efficiënte en soepele trapbeweging door de 
biomechanische Knee Over Pedal Spindle (KOPS)-geometrie en 
extra brede, dubbelzijdige pedalen. De stoel is ook eenvoudig 
met één hand te verstellen en de console en accessoirehouder 
zijn eenvoudig in gebruik, waardoor de gebruikers in positie en 
gefocust op hun workout kunnen blijven.

Bij beide soorten fietsen is de riemaandrijving eenvoudig te 
verwijderen, waarbij het scherm losgemaakt kan worden zonder 
de crankarmen en pedalen te verplaatsen. Dankzij het tweefasige 
aandrijfsysteem kunt u beginnen met een zeer lage startweerstand 
en soepel van weerstandsniveau veranderen.

CLIMBER
Natuurlijke beweging met 
een superieur gevoel

Onze ergonomisch ontworpen climber ondersteunt de juiste 
lichaamshouding en techniek om de beweging soepel en 
comfortabel te houden. Dankzij 31 snelheidsniveau’s tussen 30 tot 
180 stappen per minuut met verhogingen van 5 stappen per minuut 
kunnen sporters hun workout aanpassen aan hun fitnessniveau. 
Alleen beschikbaar voor de P30-console.

**Alleen beschikbaar voor Experience Series 800 Line



EFX® 885 
Elliptical Fitness Crosstrainer
•  Converging CrossRamp®: instelbare hellingshoek tussen 10 en 35°
•  Beweegbare handgrepen voor een workout van het boven- 

en onderlichaam
•  Active Status Light voor onderhoud in een oogopslag
•  20 weerstandsniveaus
• L x B x H: 203 x 71 x 183 cm
•  Gewicht: 154 kg

EFX® 883 
Elliptical Fitness Crosstrainer
•  Converging CrossRamp®: instelbare 

hellingshoek tussen 10 en 35°
•  Vaste handgrepen voor het bovenlichaam
•  20 weerstandsniveaus
• L x B x H: 203 x 76 x 183 cm
•  Gewicht: 154 kg

AMT® 885 met Open Stride 
Adaptive Motion Trainer
•  Dynamische, verstelbare paslengte van 0 tot 91 cm
•  Verstelbare staphoogte van 17 tot 25 cm
•  20 weerstandsniveaus
• L x B x H: 203 x 89 x 186 cm
•  Gewicht: 191 kg

800 LINE: EEN PREMIUM FITNESSERVARING
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UBK 885 
Zitfiets
•  Voorgevormde handgrepen 

en comfortabel zadelontwerp
•  Dubbelzijdige pedalen met geïntegreerde riemen
•  Eenvoudige, met één hand te bedienen afstelling 

van het zadel
•  25 weerstandsniveaus
• L x B x H: 122 x 53 x 157 cm
•  Gewicht: 77 kg

RBK 885 
Ligfiets
•  Doorstap-ontwerp
•  Verluchte rugleuning met Air Flex-veringsysteem
•  Dubbelzijdige pedalen met geïntegreerde riemen
•  Handige, met één hand te bedienen zadelafstelling
•  25 weerstandsniveaus
• L x B x H: 170 x 58 x 136 cm
•  Gewicht: 99 kg

TRM 885 
Loopband
•  Ground Effects® & Integrated Footplant Technology
•  Hellingsbereik: Afdaling van -3% tot stijging van 15%
•  Snelheid: 0,8-25,5 km/u + Auto Stop
•  4,0-PK wisselstroommotor en motorregelsysteem
• L x B x H: 211 x 98 x 174 cm
•  Gewicht: 195 kg

P62

P82

P31

COMBINATIE- 
MOGELIJKHEDEN 

MET VERSCHILLENDE 
KEUZES VOOR DE 

CONSOLE



AMT® 733  
Adaptive Motion Trainer
•  Dynamische, verstelbare paslengte van 0 tot 91 cm
•  Vastgelegde staphoogte van 19 cm
•  20 weerstandsniveaus
• L x B x H: 203 x 89 x 176 cm
•  Gewicht: 187 kg

EFX® 731 
Elliptical Fitness Crosstrainer
•  Vaste hellingshoek (20°) met gepatenteerde elliptische beweging
•  Beweegbare handgrepen voor een workout van het boven- 

en onderlichaam
•  Active Status Light voor onderhoud in een oogopslag
•  20 weerstandsniveaus
• L x B x H: 203 x 71 x 170 cm
•  Gewicht: 126 kg

700 LINE: HOGE WAARDE VOOR EEN PRIJS IN HET MIDDENSEGMENT
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TRM 731 
Loopband
•  Ground Effects® & Integrated Footplant Technology
•  Hellingsbereik: 0-15% hellingshoek
•  Snelheid: 0,8-19,3 km/u
•  4,0-PK wisselstroommotor en motorregelsysteem
•  Active Status Light voor onderhoud in een oogopslag
• L x B x H: 211 x 89 x 157,5 cm
•  Gewicht: 184 kg

TRM 731i Interval 
Loopband
•  Ground Effects® & Integrated Footplant Technology
•  Hellingsbereik: 0-15% hellingshoek
•  Snelheid: 0,8-19,3 km/u
•  4,0-PK wisselstroommotor en motorregelsysteem
•  Active Status Light voor onderhoud in een oogopslag
•  Alleen verkrijgbaar met P30i-console
• L x B x H: 211 x 89 x 157,5 cm
•  Gewicht: 184 kg

P62

P82

P31

COMBINATIE- 
MOGELIJKHEDEN 

MET VERSCHILLENDE 
KEUZES VOOR DE 

CONSOLE



600 LINE: ALLES WAT U NODIG HEEFT VOOR EEN BETAALBARE PRIJS

TRM 631 
Loopband
• Ground Effects® en Integrated Footplant Technology
• Hellingsbereik: van 0 tot 15%
• 3 PK-wisselstroommotor met hoog rendement
• Snelheid: 0-19 km/u
• 27 workouts en 19 elektronisch af te lezen waardes
• L x B x H: 211 x 89 x 157,5 cm
• Gewicht: 159 kg

EFX® 635 
Elliptical Fitness Crosstrainer
• Aanpasbare CrossRamp® van 10 tot 35°
• Beweegbare handgrepen voor een workout van het boven- en onderlichaam
• 20 weerstandsniveaus
• 22 workouts en 19 elektronisch af te lezen waardes
• L x B x H: 203 x 76 x 183 cm
• Gewicht: 154 kg

16



P62

P30

P82

UBK 635 
Zitfiets
• Voorgevormde handgrepen
• Verbeterd zadelontwerp
• Extra grote pedalen met geïntegreerde voetriemen
• Zadelafstelling met vertrouwd pop-pin-systeem
• 12 workouts en 18 elektronisch af te lezen waardes
• L x B x H: 109 x 53 x 145 cm
• Gewicht: 65 kg

RBK 635 
Ligfiets
• Doorstap-ontwerp
• Verluchte rugleuning met Air Flex-veringsysteem
• Extra grote pedalen met geïntegreerde voetriemen
• Eenvoudige, met één hand te bedienen afstelling van het zadel
• 12 workouts en 18 elektronisch af te lezen waardes
• L x B x H: 165 x 58 x 130 cm
• Gewicht: 81 kg

COMBINATIE- 
MOGELIJKHEDEN 

MET VERSCHILLENDE 
KEUZES VOOR DE 

CONSOLE



“Ons hele salesproces veranderde vanaf het 
moment dat we materiaal van Precor in huis 
haalden. Nu helpen de apparaten ons echt om ons 
te onderscheiden binnen onze markt. Ik zie hoe 
onze salesmedewerkers gebruik maken van de P82-
consoles, de on-demand muziek en de functie om 
workouts op te slaan. Het is heel indrukwekkend.”

Ken Davies, eigenaar
City Fitness, Philadelphia, PA, VS

CONSOLES & 
NETWORKED 
FITNESS
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Voeg nog een pluspunt toe aan de rondleiding door het 
fitnesscentrum: uw cardioruimte met de cardioapparatuur 
van de Precor Experience Series. Van eerste indruk tot 
nadere inspectie: de P82 en de P62 blijven indrukwekkend. 
Dankzij een prachtig touchscreen en een eenvoudige, 
intuïtieve interface, beleven leden hun workout nog 
intensiever.

Dankzij het strakke en beproefde ontwerp van deze 
consoles zien sporters eenvoudig waar de knoppen en 
aansluitingen zitten, en hoe ze aanpassingen kunnen 
maken, of ze nu bekend zijn met Precor of niet. 

Met het Preva®-besturingssysteem, dat alleen beschikbaar 
is voor de P82 en de P62 en werkt op bijna 6000 
netwerksites over de hele wereld, kunnen sporters 
tegelijkertijd workoutgegevens en entertainment bekijken.

STAP DE TOEKOMST IN

Hoogwaardig touchscreen
Sporters kunnen hun workout 
beheren door gebruik van het 
robuuste, snel reagerende, en 
intuïtieve touchscreen.

Handige kijkhoek
Dankzij de verticale schermpositie 
wordt een goede biomechanica 
en houding tijdens de workout 
gestimuleerd.

Bedieningsknoppen
De grote, gevoelige bedieningsknop-
pen werken onafhankelijk van het 
touchscreen, waardoor gebruikers de 
bewegingen en weerstand van hun 
workout eenvoudig kunnen aanpassen.

Aanbevolen workout
De touchscreen-consoles bieden 
dagelijks nieuwe workouts, om 
gebruikers te stimuleren meer variatie 
in hun workouts aan te brengen.

Oplader mobiel apparaat
De consoles van de Experience Series zijn 
allemaal voorzien van een oplader voor 
een mobiel apparaat, zoals e-readers, 
kleine MP3-spelers en mobiele telefoons.

Leesrek
Het rek is stevig genoeg voor 
boeken, magazines, tablets en 
e-readers en heeft een oplader 
voor mobiele apparaten. 

20



CONSOLE- EN ENTERTAINMENTOPTIES

P82-console
De P82, verkrijgbaar voor alle lijnen van 
de Experience Series, is een hoogwaardig 
touchscreenconsole van 38,1 cm. Het combineert 
op eenvoudige wijze fitness, televisie en internet.

P62-console
De P62, verkrijgbaar voor alle lijnen van de Experience 
Series, is een hoogwaardige touchscreenconsole 
van 25,7 cm en brengt een modern ontwerp en 
een premium networked fitness-ervaring in de 
cardioruimte, voor een prijs uit het middensegment. 

P31-console
De P31 is beschikbaar voor de Experience Series 
700 en 800 Lines en is zowel krachtig als stijlvol, 
zodat u, uw onderhoudsmonteurs en uw sporters 
er optimaal van kunnen profiteren. Beschikbaar 
met een optioneel Personal Viewing System of 
een geïntegreerde audio-ontvanger.

P30-console
De P30, verkrijgbaar voor alle apparaten uit 
de Experience Series 600 en climbers uit de 
800 Lines, heeft een groot led-beeldscherm, 
bedieningsknoppen en een oplaadfunctie voor 
de meeste telefoons en kleine MP3-spelers.

P30i-console
Ontworpen voor intervaltraining met snelheids- 
en hellingstoetsen. Alleen verkrijgbaar op de 
TRM 731.

Personal Viewing System (PVS)
Maakt individueel televisiekijken mogelijk met kanalen, 
volumeknop op een scherm van 39,6 cm voor de P30- 
en P31-console. De PVS heeft een energiebesparende 
‘Auto Power Save’-functie, waardoor het scherm wordt 
uitgeschakeld als het niet wordt gebruikt.

Entertainmentkapje (800/900 MHz)
Deze ontvangers zijn eenvoudig te integreren met het 
consolepaneel en bieden toegang tot verschillende 
audiokanalen, waaronder het kanaal van de aan de 
muur of het plafond opgehangen beeldschermen. 
Verkrijgbaar voor P30-console.

Bedrading
Met dit complete systeem kunt u kabels 
eenvoudig beschermen tegen beschadigingen 
en uw ruimte georganiseerd en netjes houden.

De Experience® Series bestaat uit innovatieve en betrouwbare cardioapparatuur met consoles die zijn onderworpen aan praktijktests van 
tienduizenden uren. Zo zorgen wij voor bewezen betrouwbare prestaties waar u op kan rekenen. De positionering van de consoles zorgt ervoor dat 
de sporter het hoofd omhoog houdt en draagt daarmee bij aan een goede biomechanica en houding tijdens het sporten.

ENTERTAINMENTOPTIES
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Displaytype

Bedieningsknoppen

P82-console

Hoogwaardig lcd-touchscreen  
van 38,1 cm

880, 780 en 680 Line

Talen

Internetverbinding

Personal Viewing System

Tv-audio

Oplader mobiel apparaat

Leesrek

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

Engels, Chinees, Deens, 
Nederlands, Frans, Fins, Duits, 

Italiaans, Japans, Koreaans, 
Noors, Pools, Portugees, Russisch, 

Spaans, Zweeds, Traditioneel 
Chinees, Turks

P62-console

Hoogwaardig lcd-touchscreen  
van 25,7 cm

860, 760 en 660 Line

Engels, Chinees, Deens, 
Nederlands, Frans, Fins, Duits, 

Italiaans, Japans, Koreaans, 
Noors, Pools, Portugees, Russisch, 

Spaans, Zweeds, Traditioneel 
Chinees, Turks

Alleen voor de TRM 
731-intervalloopband

Geavanceerd led-beeldscherm 
met optionele Preva® Sync-module

830 en 730 Line 630 Line, 835 Climber

Geavanceerd led-display Geavanceerd led-display

731-intervalloopband

Engels, Nederlands, Frans, Duits, 
Italiaans, Japans, Portugees, 

Russisch, Spaans

Engels, Nederlands, Frans, 
Duits, Italiaans, Japans, 

Portugees, Russisch, Spaans 

Engels

P31-console P30-consoleP30i-console

Geïntegreerd

Geïntegreerd

Geïntegreerd

Geïntegreerd

Optioneel

Optioneel geïntegreerde  
audio-ontvanger

Nee

Nee

Optioneel

Optionele kap voor het  
ontvangen van audio

• Standaard - Niet aangeboden

Cardiolijn

Vermogensbeheer Meegeleverd met Preva OS Meegeleverd met Preva OS Optioneel met Preva®  
Sync-module

Nee Nee

- - -

-
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Het integreren van technologie en digitale services in uw sportschool kan u helpen uw merk op te bouwen, in contact te komen met uw leden 
en uw sportschoolgemeenschap te versterken. En wij maken dit eenvoudig. U hoeft slechts de Precor P82- en P62-touchscreenconsoles met het 
Preva®-besturingssysteem te verbinden met het internet en u heeft networked fitness. Maak gebruik van het assortiment aan hulpmiddelen van 
MyUI om de console-ervaring aan te passen en direct te communiceren met uw klanten om de aantrekkingskracht te verhogen, klantbehoud te 
verbeteren en het beheer van uw cardioapparatuur te optimaliseren. 

HULPMIDDELEN OM UW BEDRIJF TE LATEN GROEIEN

Aanpasbaar walk-upscherm 
Laat de aanwezigheid van uw merk stralen 
in de cardioruimte met een uiterst bestendig 
aanpasbaar scherm. Voeg een knop toe om 
content over uw fitnesscentrum weer te geven, 
zodat sporters zich direct thuis zullen voelen.

Waarschuwingen voor 
vermogensbeheer  
Kies uit verschillende opties, van een directe 
waarschuwing tot een wekelijkse samenvatting, 
om op de hoogte te blijven van de status van uw 
cardioapparatuur van Precor. Ons systeem houdt 
constant de waarschuwingen in de gaten om 
dubbele waarschuwingen en een overvloed aan 
herhalingen te voorkomen.

Activiteitenrapport sporter 
U kunt de cardio-activiteiten van uw leden met 
een Preva-account inzien met dit overzichtelijke 
online rapport. Dit is een geweldig hulpmiddel 
om uitdagingen en competities in te stellen, 
gerichte communicatie te vereenvoudigen en 
cardiovoorkeuren te meten.

Welkomstschermberichten
Begroet uw sporters met een kort 
tekstbericht op de console voordat 
ze aan hun workout beginnen. U 
kunt er ook voor kiezen om uw 
services, speciale aanbiedingen of 
bijzondere informatie te vermelden, 
zoals gewijzigde openingstijden. 

Automatische 
software-updates
Alle networked 
touchscreenconsoles van Precor 
ontvangen automatische software-
updates, vernieuwde content en 
nieuwe functies zonder dat u er iets 
voor hoeft te doen of te betalen.
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Apps beheren  
Door de sfeer in uw fitnesscentrum te 
verhogen, komt uw merk meer tot zijn 
recht en hebben sporters het idee dat 
u naar hun voorkeuren luistert. U kunt 
met één klik de toegang van sporters 
tot entertainment en media-apps op uw 
cardio-apparaten beheren.

Welkomstschermberichten   
Begroet uw sporters met een kort 
tekstbericht op de console voordat 
ze aan hun workout beginnen. U kunt 
er ook voor kiezen om uw services, 
speciale aanbiedingen of bijzondere 
informatie te vermelden, zoals gewijzigde 
openingstijden. 

Workoutberichten   
Workoutberichten zijn ideaal om in contact 
te blijven met uw cardiosporters. U kunt 
ze gebruiken voor het promoten van uw 
fitnesscentrum, evenementen, speciale 
aanbiedingen, diensten en programma’s.

AANTREKKINGSKRACHT
Een club zag het aantal nieuwe leden stijgen met 70% 
in de eerste maand na het installeren van de networked 
consoles op hun locatie. Een andere club zag het aantal 
nieuwe leden stijgen met 35% in de eerste drie maanden 
na de introductie van Preva Personal Accounts.

Workoutberichten
Workoutberichten zijn ideaal om in contact 
te blijven met uw cardiosporters. U kunt 
ze gebruiken voor het promoten van uw 
fitnesscentrum, evenementen, speciale 
aanbiedingen, diensten en programma’s.

Apps beheren
Door de sfeer in uw fitnesscentrum te 
verhogen, komt uw merk meer tot zijn 
recht en kunt u laten zien dat u naar de 
voorkeuren van uw sporters luistert. U kunt 
met één klik de toegang van sporters tot 
entertainment en media-apps beheren.
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Technologie heeft de wereld veranderd en blijft dit doen, zeker als het gaat om entertainment en informatie. Door te investeren in een volledig 
verbonden ervaring voor uw sportschool kunt u profiteren van krachtige hulpmiddelen om een aantrekkelijke fitnessomgeving te maken. Met het 
Preva-besturingssysteem kunnen sporters hun eigen cardio-ervaring personaliseren en krijgen ze meteen toegang tot de apps, entertainment en 
informatie die ze willen. De content blijft altijd vernieuwend, of het nu gaat om interactieve workouts, populaire muziek of handige tips om de 
ervaring interessant te houden. 

MAAK UW SPORTERS BLIJ EN VERHOOG UW RETENTIE

Persoonlijke Preva®-accounts 
Met een persoonlijk Preva-account kunnen 
sporters wekelijkse workoutdoelen 
opstellen en volgen, leuke prestatiebadges 
verdienen, hun favoriete workouts voor 
een ander moment opslaan en de lay-
out van hun apps en entertainment 
aanpassen, zodat hun favorieten als 
eerste worden weergegeven.

Slechts één keer aanmelden 
Zodra uw sporters hun gebruikersnaam en 
wachtwoord invoeren voor hun persoonlijke 
audio- en video-entertainmentaccount, 
hoeven ze dit niet opnieuw te doen tijdens 
toekomstige workouts. Sporters hoeven 
zich slechts één keer aan te melden om 
hun workout te beginnen.

Aanmelden met Bluetooth®
Veel sporters hebben hun mobiele telefoon 
mee naar de sportschool. Ze kunnen hun 
telefoon daarom gebruiken om zich aan te 
melden op hun persoonlijke Preva-account 
op de Precor-touchscreenconsole.

Media en entertainment-apps
Toegang tot persoonlijke apps voor audio- en 
video-entertainment, zoals Netflix®, Hulu® en 
Spotify® via de Precor-touchscreenconsoles. 
Is de workout voorbij voordat de film is 
afgelopen? Tijdens hun volgende workout 
kunnen uw sporters vanaf of een ander 
persoonlijk apparaat weer gewoon 
verdergaan waar ze waren gebleven.

RunTV
Met RunTV gaan uw sporters met plezier 
naar de sportschool, waar ze iedere keer 
kunnen genieten van een aantrekkelijke 
workout met inspirerende media en 
entertainment gericht op fitness. Ze kunnen 
kiezen uit meerdere kanalen waar ze hun 
workout kunnen aanvullen met motiverende 
verhalen van mensen, trainingsadviezen 
van fitnessexperts en prachtige interactieve 
routes die gesynchroniseerd worden met 
de cardio voor uitdagende, interactieve 
hardloopworkouts, fietsroutes en 
beklimmingen op de mooiste locaties ter 
wereld. Omdat de content regelmatig wordt 
ververst, is er altijd iets nieuws te zien.
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Video On Demand
Een selectie muziek-, sport- en 
entertainmentvideo’s van Precor die 
speciaal voor de veranderende omgeving 
zijn aangemaakt. Onze curator werkt 
maandelijks 36 playlists bij, die bestaan 
uit populaire content op YouTube®. 
Een origineel ontwerp van Precor.

Mijn profiel
Sporters kunnen hun gebruikersnaam en 
wachtwoord eenvoudig beheren via een 
nieuwe functie op de touchscreenconsole, 
genaamd ‘Mijn profiel’.

Bluetooth®-hoofdtelefoons
Uw sporters kunnen hun Bluetooth-
hoofdtelefoon snel en eenvoudig aan de 
networked console koppelen om direct 
van draadloze audio te genieten.

BEHOUDEN
Een fitnesscentrum zag het ledenbehoud met 20% 

stijgen ten opzichte van het jaar voorafgaand aan de 
installatie van networked fitness en de introductie van 
Preva. Een ander fitnesscentrum zag het aantal verlengde 
abonnementen jaar na jaar stijgen met 25% dankzij Preva.

VERDIENEN
Uit recent onderzoek bleek dat de maandelijkse omzet 

van één fitnesscentrum was gestegen met €750 dankzij 
een promotie via de workoutberichten.

26



PARTNERS EN INTEGRATIES
Dankzij een open platform en een zorgvuldig gekozen combinatie van partners kunnen we de systemen en services integreren die 
u het meest waardeert: systemen die sporters een positieve ervaring bieden waarmee hun deelname toeneemt, het ledenbehoud 
wordt verhoogd en u meer verdient.

Aktiv Konzepte
Het Aktiv Konzepte-systeem is een volledige oplossing om de fitnesstraining op gedetailleerde wijze te 
beheren en bij te houden met behulp van uitgebreide en innovatieve hulpmiddelen voor de trainingsbranche. 
Het is een krachtig en gemakkelijk te gebruiken hulpmiddel voor zowel fitness- als revalidatiecentra en voor 
zowel personal trainers als fysiotherapeuten om de werkzaamheden te ondersteunen. De integratie van Aktiv 
Konzepte met het Preva®-besturingssysteem biedt trainers een totaaloplossing om cardioworkouts voor te 
schrijven aan de sporter via networked Precor-cardioapparatuur. Met het Aktiv Konzepte-systeem kunnen 
trainers cardioworkouts voorschrijven die de sporters uit kunnen voeren zodra ze zich aangemeld hebben 
op hun Preva-account. Trainers ontvangen rapporten met informatie over de prestaties van de sporter.

Netpulse
Netpulse biedt fitnesscentra een speciale mobiele app die kan worden geïntegreerd in het 
besturingssysteem van Preva. De mobiele app reflecteert de merkidentiteit van uw fitnesscentrum, waardoor 
uw sporters toegang hebben tot lesroosters, workoutdoelstellingen kunnen aanmaken, hun geschiedenis 
van de Precor cardioworkouts en andere workouts kunnen bekijken en opslaan, dealmeldingen kunnen 
ontvangen en tijdens het sporten verbonden kunnen blijven met de sociale media. 

eGym®
Integreer het eGym-cardiosysteem met de cardioapparatuur van Precor voor een makkelijkere, meer 
intuïtieve en motiverende fitnesstraining. Smart Workouts, een geautomatiseerd systeem met een korte 
fitnessevaluatie, biedt sporters persoonlijke cardioprogramma’s die afgestemd zijn op het individu en die een 
spelelement bevatten, zodat ze zowel leuk als uitdagend zijn. Personal trainers gebruiken de eGym Trainer-
app om op maat gemaakte cardioworkouts te realiseren met de cardioapparatuur van Precor. Ook kunnen ze 
hiermee krachtworkouts in de eGym Member-app van de klant zetten, zodat deze zijn of haar trainingsplan 
kan bekijken, workouts kan beheren en de voortgang kan bijhouden. Dankzij de automatisch gegenereerde 
workoutrapporten kunnen personal trainers nuttige gesprekken voeren met hun klanten, en zo zorgen voor 
meer betrokkenheid en ledenbehoud.
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Gantner 
Gantner biedt fitnesscentra een volledig geïntegreerde oplossing voor toegangsbeheer, check-ins, 
kluisjessystemen, cashloze betalingen en ticketdiensten. Door middel van RFID-technologie kunnen leden 
bovendien hun Preva®-token gebruiken om hun kluisje te openen en het fitnesscentrum binnen te komen, zodat 
hun hele fitnesservaring soepel verloopt.

elan
elan is een fitnesscentrumbeheersysteem waarmee leden hun lidmaatschap en andere zaken kunnen betalen. 
Met elan kunnen leden ook andere operationele taken uitvoeren, zoals het boeken van lessen of feedback geven 
aan het fitnesscentrum. Dankzij de integratie met Preva® kunnen gebruikers inloggen door middel van RFID en 
gebruikmaken van aangepaste consoleschermen op basis van hun lidmaatschapsniveau.

Vitale
Vitale is een virtuele personal trainer voor sporters. Met krachtige wiskundige algoritmes houdt Vitale rekening 
met het huidige fitnessniveau van de sporter, evenals diens gemoedstoestand, beschikbare tijd, trainingscentra, 
workouts per week en beschikbare apparatuur. Zo biedt Vitale een volledig gepersonaliseerd en gevarieerd 
trainingsprogramma met maandelijkse aanpassingen om aan te sluiten op de vooruitgang van de sporter.  Via de 
integratie met het Preva-besturingssysteem kunnen sporters hun Precor-cardioworkouts bijhouden in het MyVitale-
systeem.

Sony® Advagym™
Gebruik het Sony® Advagym™-systeem om uw fitnesscentrum een digitale impuls te geven. Advagym is een 
volledige krachttrainings- en volgoplossing die zich aanpast aan bestaande Selectorized Strength-apparatuur 
en die een app biedt waarmee de gebruiker de krachttraining van de sporter kan sturen en de resultaten kan 
verbeteren. In de app kunnen gebruikers op een krachtapparaat tikken en gelijk hun trainingsschema bekijken. 
De app houdt automatisch het aantal herhalingen bij en toont de volgende oefening en het bijbehorende 
apparaat aan de gebruiker. Door de integratie met Preva®, kan de Advagym-app de gegevens van kracht- en 
networked cardioapparatuur van Precor combineren om gebruikers één volledige trackingervaring te bieden. 
Personal trainers gebruiken de app om workoutschema’s op te stellen en met klanten te communiceren om ze 
gemotiveerd te houden. Een online beheerderstool biedt fitnesscentrumexploitanten waardevolle inzichten in het 
apparatuurgebruik en de voorkeuren van gebruikers. 
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Wist u dat de kans dat sporters die 
meedoen aan groepstrainingen hun 
lidmaatschap opzeggen 26% kleiner is dan 
de kans dat sporters die alleen gebruik 
maken van de fitnessruimte dat doen?1 
Groepstraining neemt sterk in populariteit 
toe, en bezet bijna de koppositie van 
de jaarlijkse lijst van fitnesstrends van 
2017 in van het American College of 
Sports Medicine (ACSM). Bij dit soort 
training begeleidt een motiverende 
coach de sporters met verschillende 
conditieniveaus door middel van goed 
uitgedachte lessen en helpt deze hen zo 
om hun fitnessdoelen te halen.

Ga naar go.precor.com/grouptrainingmanual

GROEPS 
TRAINING

1 Harbourne, Emily. “Group X: The Key to Retention.” Club Solutions Magazine. 1 augustus 2017.
  http://clubsolutionsmagazine.com/2017/08/group-x-key-retention/. (ingezien op 8 januari 2018).
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Of u zich nu richt op lessen, teamtraining, HIIT of groepstraining met circuits, de combinatie van Precor-producten en innovatieve programma’s 
kan nieuwe oplossingen aanreiken om uw groepstrainingsaanbod te verfrissen, nieuwe sporters aan te trekken en sporters enthousiast te houden.

Maak het leuk met aanpasbare producten
Precor biedt producten aan die op onverwachte manieren 
gecombineerd kunnen worden tijdens uw groepstrainingen om 
unieke workouts te creëren die sporters enthousiast maken en 
de gewenste resultaten opleveren. 

Programma’s die meerwaarde bieden
Wanneer uw trainers worden opgeleid in het geven van specifieke 
lessen of thema-workouts in de groepstrainingsomgeving, plukken 
uw sporters hier de vruchten van. Precor biedt verschillende 
opleidingen voor trainers aan die op locatie gegeven worden door 
Precor Master Coaches in sessies van een halve of een hele dag.

Maak HIIT mogelijk
Integreer apparatuur die ontworpen is voor HIIT, zoals de 
TRM 731-intervalloopband of de Assault AirRunner of AirBike 
Elite, in uw groepstrainingsprogramma. Vul deze HIIT-
cardiomogelijkheden aan met Queenax functionele training 
voor een krachtige cardio- en krachttrainingssessie.

Behoud uw open ruimte
De open architectuur van Queenax zorgt dat de open ruimte in 
uw fitnesscentrum bewaard blijft, waardoor u de ruimte onder 
het apparaat kunt gebruiken voor andere activiteiten wanneer de 
Queenax niet in gebruik is. Dankzij de geïntegreerde transportwieltjes 
zijn de producten van Assault Fitness en de Spinner®bikes eenvoudig 
en snel te verplaatsen, waardoor de open ruimte in uw fitnesscentrum 
weer beschikbaar is voor ander gebruik.

VERBETER HET GROEPSGEVOEL MET GROEPSTRAINING
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SPINNING®
“Onze filosofie draait om het 
verzorgen van de best mogelijke 
sportschoolervaring voor onze leden 
door ze hoogwaardige apparatuur en 
goed opgeleide, energieke trainers te 
bieden. Precor-apparatuur overtreft deze 
verwachtingen en helpt ons continu te 
verbeteren en beter te kunnen voldoen 
aan de behoeften van onze leden. Leden 
vinden het fantastisch om te weten hoe 
snel ze gaan, welke afstand ze afleggen 
en hoe lang ze daar over doen. Dit is een 
van de belangrijkste kenmerken van de 
fiets die ze vaak benoemen, naast de 
soepele ritten.”

Peter Guy, Director
Gymworks, Chorley, Verenigd Koninkrijk
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SPINNER® Ride SPINNER® Shift SPINNER® ChronoSPINNER® Climb

ERVAAR HET VERSCHIL. ERVAAR SPINNING®.

Aandrijving

Spinner® Ride

Kettingaandrijving 
of Poly-V

Kevlar ® verstevigde 
distributieriem

Weer-
standsysteem

Spinner® Shift Spinner®  
Chrono PowerSpinner® Climb

Kettingaandrijving 
of Poly-V

Kevlar ® verstevigde 
distributieriem

Frictie MagnetischFrictie Magnetisch

Stroommeting Directe krachtmeting
–––

Framekleur

Console

Frame

Charcoal

E-Coated
Prestatiestaal

Bijgevoegde Spinner® 
Power-console

Aluminium

Metallic White

Staallegering

Semi-Gloss 
Metallic Black

Semi-Gloss 
Metallic Black

Optionele Spinner® Studio-console

Aluminium

Totaal Alle modellen hebben afmetingen van 122 x 51 cm en hebben een vliegwiel met verzwaring 
in de buitenrand. Ze zijn geschikt voor fietsers met een maximaal gewicht van 158,7 kg.

Spinning® bracht indoorfietsen wereldwijd op de markt door 
de technologie van indoorfietsen innovatief te combineren met 
een ongeëvenaarde fietservaring. Het Spinning® programma en 
Spinner® bikes zijn de meest toonaangevende indoorfietsen en 
zijn bekend bij miljoenen fietsers over de hele wereld.

De nieuwste lijn van Spinner® bikes is ontwikkeld voor een 
persoonlijke rit. Bovendien verbeteren deze bikes de vorm, 
het gevoel en de duurzaamheid. Stijg met uw fitnesscentrum 
boven de concurrentie uit en geef uw sporters de fietservaring 
van hun dromen. 

Spinning® is niet alleen wereldwijd toonaangevend op 
het gebied van innovatieve bikes, maar ook in het leveren 
van certificeringen en opleidingen van wereldklasse voor 
instructeurs. Bikes van hoge kwaliteit met programma’s 
van hoge kwaliteit zorgen voor goede resultaten voor uw 
fitnesscentrum. Ervaar het verschil. Ervaar Spinning®.
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1

2

Alle framematerialen zijn vooraf en 
met poeder gecoat voor blijvende 
bescherming tegen zweet en 
vocht. Zo biedt deze bike elke les 
weer een fantastische rit.

1 Materiaal

Op de meeste modellen kunnen het 
zadel en de handgrepen eenvoudig 
naar boven of naar beneden en naar 
voren of naar achteren verplaatst 
worden, zodat elke sporter de bike kan 
gebruiken, ongeacht zijn/haar formaat.

4 Verstelmogelijkheden 
zadel en handgrepen

Dankzij de inertie van ons vlieg-
wielsysteem blijft het pedaal soepel 
bewegen door de zogenaamde 
‘dode punten’ boven- en onderaan 
de trapbeweging. Zo kunnen 
sporters hun pedaaltechniek 
verbeteren en efficiënter fietsen.

2 Aandrijving 
en vliegwiel

Alle commerciële Spinner® bikes 
maken gebruik van extra grote, 
stalen en speciaal gevormde 
crankarmen die de druk en energie 
van zelfs de sterkste sporter 
aankunnen. Onze dubbelzijdige, 
SPD®-compatibele, pedalen zijn 
voorzien van schroefdraadloze 
tapse Morse-verbindingen, 
waardoor ze het stevigste en meest 
duurzame crank- en pedaalsysteem 
vormen op de markt.

3 Pedalen en 
crankarmen

De Power-console wordt meegeleverd 
met de Spinner® Chrono Power bike 
en is voorzien van een extra helder 
backlight dat altijd aanstaat en nooit 
batterijen nodig heeft. De console 
is ontworpen om naadloos aan te 
sluiten op SPINPower®-programma’s, 
is compatibel met Bluetooth® om 
data te delen met een smartphone 
en met ANT+ voor koppeling met 
hartslagbanden en een scorebord.

6 Power-console

De Spinner® Studio-console is 
optioneel voor de Spinner®-modellen 
Ride, Shift en Climb. De console heeft 
een laag energieverbruik en koppelt 
automatisch met iedere hartslagmeter 
die compatibel is met ANT+. 

5 Studio-console

Studio-console Power-console5 6

DE ANATOMIE VAN EEN SPINNER®
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Haal de volledige Spinning® ervaring in huis door uw 
Spinner® bikes van wereldklasse te combineren met 
gecertificeerde Spinning® instructeurs en programma’s van 
wereldklasse. Een consistente programma-ervaring zorgt 
voor loyaliteit en een groepsgevoel onder zowel fietsers als 
instructeurs en levert uw fietsers de best mogelijke ervaring.

Het Spinning® programma is meer dan sporten. Spinning® 
lessen bieden gevarieerde ritten, bewegingen, coaching en 
motivatie om fietsers veilig, enthousiast en geïnteresseerd 
te houden. Bovendien is het programma specifiek 
ontworpen voor Spinner® bikes.

Het certificeren van uw Spinning® instructeurs is eenvoudig. 
Het internationale team van meer dan 150 Master 
Instructors helpt bij het certificeren voor ’s werelds meest 
gerespecteerde en bekendste indoorfietsprogramma en 
bij het voortzetten van educatieprogramma’s. Hieronder 
vallen bijvoorbeeld verschillende opleidingsniveaus zodat 
uw instructeurs kunnen blijven verbeteren. Uw instructeurs 
sluiten zich dan aan bij de meer dan 250.000 mensen 
wereldwijd die gecertificeerd zijn.

Met de certificering van SPINPower® zijn ze in staat 
uitdagende lessen te geven op basis van watt op de 
populaire Spinner® Chrono Power bike. 

Ga voor meer informatie naar go.precor.com/spinning

LEVER DE VOLLEDIGE 
ERVARING 
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ASSAULT 
FITNESS
Assault Fitness tilt HIIT-cardio naar 
een hoger niveau met producten die 
uw sporters een uitdagende workout-
ervaring bieden en operationele 
efficiëntie leveren met een robuust en 
gestroomlijnd ontwerp om uw aanbod 
van groepstrainingen te vernieuwen. 
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AirRunner
De Assault AirRunner is een exclusieve loopband die u een 
intensieve workout biedt in een klein formaat. Het is een 
loopband die door de sporter zelf wordt aangedreven en 
geen maximumsnelheid heeft. Hiermee kunnen sporters hun 
grenzen verleggen en naar eigen inzicht hun snelheid wijzigen. 
Door het ingebouwde handvat en de transportwielen kunt 
u uw workoutruimte eenvoudig opnieuw inrichten en uw 
trainingsaanbod aanpassen.

AirBike Elite
De sporter kan het hele lichaam gebruiken om tegen de 
ongelimiteerde ventilatorweerstand van de Assault AirBike 
Elite te duwen, fietsen en trekken, waardoor er een echt 
dynamische en aanpasbare workoutervaring bestaat. Dankzij 
individuele en oneindige afstellingen kunnen sporters het 
rustig aan doen en zich op een doelhartslag richten, of 
overschakelen op intervaltraining met hoge intensiteit (HIIT) 
voor een serieuze workout. 

*Met compatibele band voor hartslagzender, borstband is niet inbegrepen. 

ONTWORPEN MET HET OOG 
OP HIIT

AirRower Elite
De AirRower Elite tilt roeien naar een hoger niveau dankzij 
de ventilatorweerstand en tweetrapsaandrijving. Het 
apparaat biedt een volledige workout voor het bovenlichaam, 
onderlichaam en romp die ideaal is voor HIIT-training, cardio 
en duurtraining. 

AirRunner
•  L x B x H: 177,5 x 83,3 x 162,6 

cm
•  Gewicht: 127 kg
•  8 voorgeprogrammeerde 

workouts
•  Bluetooth®-connectiviteit*

AirBike Elite
•  L x B x H: 140 x 66,3 x 148,8 cm
•  Gewicht: 56,7 kg
•  8 voorgeprogrammeerde workouts

AirRower Elite
•  L x B x H: 235 x 51 x 123 cm
•  Gewicht: 56,7 kg
•  8 voorgeprogrammeerde workouts
• Bluetooth®-connectiviteit
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QUEENAX
“We hebben het groepslesprogramma 

van ons fitnesscentrum uitgebreid en 

de Queenax-lessen blijken ongekend 

populair. Het aantal deelnemers is 

verviervoudigd sinds de introductie 

en er komen iedere week meer dan 

800 leden naar de lessen.”

Simon Kirby, Sport and Leisure Manager

Salt Ayre Leisure Centre, Verenigd Koninkrijk
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Queenax is een uniek systeem voor functionele training dat de trainingsruimte in uw fitnesscentrum vergroot en kleine-groepstraining 
ondersteunt. Het wordt aangeboden met begrijpelijke educatie om ervoor te zorgen dat uw trainers het programma-aanbod met vertrouwen, 
consistentie en enthousiasme kunnen overbrengen, zodat de inzet van uw sporters wordt gestimuleerd. 

The One Wall
•  1 suspensiestation, 2 volledige trainingsstations
• Afmetingen (L x B x H):  160 x 66 x 262 cm

The Corner
•  2 suspensiestations, 6 volledige trainingsstations
• Afmetingen (L x B x H):  186 x 186 x 267 cm

The One Self-Standing

•  1 suspensiestation, 3 volledige trainingsstations
• Afmetingen (L x B x H):  234 x 178 x 262 cm

W175
2D Wall Solution
•  1 suspensiestation, 3 volledige 

trainingsstations
•   Afmetingen (L x B x H):  

420 x 66 x 262 cm

W475
2D Wall Solution
•  2 suspensiestations, 7 volledige 

trainingsstations
•   Afmetingen (L x B x H):  

610 x 66 x 293 cm

W500
3D Wall Solution
•  3 suspensiestations, 12 volledige 

trainingsstations
•   Afmetingen (L x B x H):  

534 x 237 x 290 cm

W700
3D Wall Solution
•  4 suspensiestations, 15 volledige 

trainingsstations
•   Afmetingen (L x B x H): 

714 x 237 x 290 cm

ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN
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X2 500 
Open Format
•  6 suspensiestations, 15 volledige trainingsstations
• Afmetingen (L x B x H):  661 x 244 x 287 cm

X2 800
Open Format
•  10 suspensiestations, 20 volledige trainingsstations
• Afmetingen (L x B x H):  963 x 244 x 287 cm

X2 700
Open Format

•  8 suspensiestations, 18 volledige trainingsstations
• Afmetingen (L x B x H):  861 x 244 x 287 cm

X3 500 
Open Format

•  9 suspensiestations, 21 volledige trainingsstations
• Afmetingen (L x B x H):  661 x 394 x 287 cm

X3 700 
Open Format

•  12 suspensiestations, 25 volledige trainingsstations
• Afmetingen (L x B x H):  861 x 394 x 287 cm

X3 800 
Open Format

•  15 suspensiestations, 28 volledige trainingsstations
• Afmetingen (L x B x H):  963 x 394 x 287 cm

MOGELIJKHEDEN VOOR UW RUIMTE
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X1 500 
Bridge
•  3 suspensiestations, 6 volledige trainingsstations
• Afmetingen (L x B x H):  501 x 237 x 287 cm

X2 500 
Bridge
•  6 suspensiestations, 11 volledige trainingsstations
• Afmetingen (L x B x H):  503 x 280 x 287 cm

X1 900
Bridge
•  5 suspensiestations, 9 volledige trainingsstations
• Afmetingen (L x B x H):  902 x 237 x 287 cm

X2 900 
Bridge

•  10 suspensiestations, 18 volledige trainingsstations
• Afmetingen (L x B x H):  905 x 280 x 287 cm

X3 500 
Bridge

•  9 suspensiestations, 17 volledige trainingsstations
• Afmetingen (L x B x H):  501 x 450 x 287 cm

X3 900 
Bridge
•  15 suspensiestations, 26 volledige trainingsstations
• Afmetingen (L x B x H):  902 x 450 x 287 cm
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TRAININGSACCESSOIRES

Zorg dat uw aanbod groepslessen en personal training vernieuwend en dynamisch blijft met een assortiment van meer dan 100 
trainingsaccessoires en optionele accessoires voor uw Queenax. U kunt de trainingsaccessoires bevestigen, verwijderen en opnieuw configureren 
om uw Queenax om te bouwen van een circuit-omgeving naar omgevingen voor groepslessen. Karabijnhaken, versterkte lussen, schuivende zware 
zakken en opslagoplossingen zijn eenvoudig bereikbaar en verwisselbaar.

ZORG VOOR EEN LEUKE UITDAGING

Suspensietraining
Bied groepslessen en circuitlessen aan 
waarin sporters hun eigen lichaamsgewicht 
kunnen ondersteunen in allerlei houdingen 
en posities.

Elastic
Spreek sporters van elk niveau aan met 
ruimtebesparende weerstandstraining.

Presteren en vechten
Maak gebruik van de populariteit van boksen, 
kickboksen, MMA en touwtraining. 

OPTIONELE ACCESSOIRES

Functional
Train voor bewegingen uit het dagelijks 
leven met mobiele parallellen, torsotrainers, 
rebounders en meer. 

Opslag
Doordachte geïntegreerde opslag zorgt dat 
trainingsaccessoires niet op de vloer liggen, 
maar wel eenvoudig terug te vinden zijn.

Frame en balken
Vergroot het aantal trainingsstations en de 
variatie van uw Queenax met elementen 
als optrekstangen, extra trainingsstangen 
en bokslijnen. 

Ga voor meer informatie over de trainingsaccessoires en optionele accessoires van Queenax naar go.precor.com/appsandoptionals
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Superfunctional Move 
Uw trainers leren alles over herstellen 
en opbouwen, zodat ze lessen kunnen 
geven waarmee uw sporters gestimuleerd, 
ontspannen en gefocust raken.  

Ultimate Superfunctional: Stacks
Uw trainers leren de bouwstenen en 
ontwerpstrategieën die ze nodig hebben 
om stimulerende Superfunctional-
groepstrainingen te geven. 

UFO-trainerscursus   
Trainers leren te trainen met de UFO en er 
programma’s mee te bouwen. De UFO is het 
eerste suspensiefitnesshulpmiddel waarmee 
sporters hun hele lichaamsgewicht op een 
platform kunnen laten rusten terwijl ze 
reageren op driedimensionale krachten.

4D PRO® Bungeefitness-
trainerscursus: speciale 
cursus voor Queenax 
Leer coachen met dit speelse, 
dynamische en core-intensieve 
hulpmiddel voor suspensiefitness.

Queenax Foundations
Queenax Foundations is een trainingsprogramma van een volledige dag (zeven uur), verzorgd door een Precor 
Master Coach. Tijdens de cursus leren uw trainers een systeem aan waarmee ze bewegingen en workouts op kunnen 
bouwen met verschillende functionele trainingshulpmiddelen. Ook leren ze vaardigheden te ontwikkelen in het 
coachen van kleine groepen en in leiderschap door gebruik te maken van de open architectuur van Queenax. 

Precor biedt verschillende trainingen op locatie aan, verzorgd door een Precor Master Coach, om er voor te zorgen dat uw trainers en sporters 
optimaal gebruik kunnen maken van uw Queenax. De Master Coaches komen naar uw fitnesscentrum toe om trainingsworkshops van een hele 
of een halve dag te geven. Precor levert trainershandboeken en reclamematerialen om de start van het programma binnen uw fitnesscentrum 
te ondersteunen. 

BREID UW PROGRAMMA UIT MET TRAININGEN VOOR QUEENAX

Voor de nieuwste updates over ons aanbod aan plaatselijke trainingen, gaat u naar het Precor Coaching Center op go.precor.com/coachingcenter
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“Binnen een sportfaciliteit voor 
studenten zijn sporters erg actief en 
gebeurt alles sneller dan normaal. 
Fitnessapparatuur moet duurzaam zijn, 
dus het is erg belangrijk voor ons om 
er zeker van te zijn dat iets een goed 
product is.  Het was daarom geweldig 
dat we naar de Precor-fabriek toe 
konden gaan en zelf konden zien hoe 
ze de apparatuur testen. Zo hebben we 
kunnen zien hoe ze er zeker van kunnen 
zijn dat een Smith Machine gebruikt kan 
worden zonder kapot te gaan.”

Kenny Norris, Associate Director, 
Recreation & Wellness 
University of North Carolina, Greensboro, USA

KRACHT 
APPARATUUR
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TIL UW KRACHTTRAINING NAAR EEN HOGER NIVEAU

Plate LoadedSelectorized Banken en rekken

Discovery Series
We ontdekten dat mensen niet terugschrokken voor de krachttraining zelf, 
maar voor de apparaten. Daarom ontwierpen we de Discovery Series, de 
eerste serieuze krachttraingingslijnen die ontworpen zijn om niet intimiderend 
maar juist uitnodigend te zijn. Ontdek een volledige reeks laagdrempelige 
en intuïtieve producten voor sporters van elk niveau en die de tand des 
tijds weerstaan.

Enkele oefening Selectorized Dubbele oefening Selectorized

Vitality Series
De Vitality Series bestaat uit compacte, ruimte-efficiënte Selectorized-
apparaten waarmee u uw sporters de variatie kunt bieden waar ze naar 
op zoek zijn, en die zowel in uw ruimte als in uw budget passen.

Functional Selectorized Multi-Stations

Icarian® Strength
De Icarian Strength Line bevat Functional Selectorized en Multi-Station-
apparaten die dienen als een solide basis om uw krachtaanbod te 
ondersteunen. Zo wordt het voor sporters makkelijk om te beginnen 
en voortgang te boeken met krachttraining.

Krachtapparatuur aanschaffen gaat niet meer zoals vroeger. De beschikbare ruimte is veranderd, de sporter is veranderd, de concurrentie is 
veranderd, de producten zijn veranderd. Een van de dingen die hetzelfde is gebleven, is dat krachtapparatuur langer meegaat dan andere soorten 
fitnessapparatuur. We bieden daarom een assortiment krachtapparatuur aan dat gebruikt kan worden door sporters van elk niveau. 
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DISCOVERY SERIES
Selectorized Line

Instructiekaarten
Duidelijke grote illustraties zonder tekst die in 
één oogopslag de juiste houding weergeven. 
QR-codes met links naar instructievideo’s die 
het begin voor alle sporters makkelijk maken.

Gewichtstoren
Dankzij het open en uitnodigende ontwerp kunnen 
sporters gemakkelijk bij de selectiepin van de 
gewichtenstapel. De extra gewichten kunnen 
eenvoudig worden toegevoegd door een hendel 
om te zetten en zo de belasting te verhogen. 

Verstelmogelijkheden
Dankzij de zeer goed zichtbare en duurzame 
aanpassingspunten, inclusief de zittingen 
met gasveer met grote, voorgevormde 
rubberen aanpassingshandvatten kunnen 
sporters makkelijk en comfortabel de juiste 
standen instellen. 

Duurzaamheid
Het frame dat gemaakt is van volledig gelaste 
staalplaten van 11 gauge, biedt een rotsvaste 
fundering die niet zal buigen, rekken of kraken 
onder zware belasting of na verloop van tijd.
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Kleuropties

•  Kleuren kunnen afwijken.
•  Op maat gemaakte kleur mogelijk. Neem contact op met de 

Precor-accountmanager voor meer informatie.
•  Aangepaste schermbedekking is verkrijgbaar voor een meerprijs.

Black

Burgundy

Regal BlueBlue Jay

Slate

GreyHunter Green

Navy

Desert Bronze

Standaardkleuren van bekleding

Standaardkleuren van frame

Standaardkleuren van scherm

Black

Gloss Metallic 
Silver

All Spice

Black Magic 
Gloss

Metallic Ash

American 
Beauty

Pacific Blue

Gloss White

Deep Clay

Dark Cavern

New Purple

Black Pearl

DSL0414 
Converging Chest Press
Frame: Black Pearl
Schermen: Black
Bekleding: Black

DSL0414 
Converging Chest Press
Frame: Desert Bronze
Schermen: Dark Cavern
Bekleding: Grey

DSL0414 
Converging Chest Press
Frame: Gloss Metallic Silver
Schermen: Black
Bekleding: American Beauty

DSL0414 
Converging Chest Press
Frame: Black Pearl
Schermen: Black
Bekleding: All Spice
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DSL0313 
Back Extension
• Afmetingen (L x B x H):  

122 x 109 x 150 cm
•  Gewicht: 221 kg
•  Gewichtenstapel: 73 kg

Discovery Series – Bovenlichaam

DSL0204 
Biceps Curl
• Afmetingen (L x B x H):  

119 x 112 x 150 cm
•  Gewicht: 197 kg
•  Gewichtenstapel: 73 kg

DSL0215 
Seated Dip
• Afmetingen (L x B x H):  

119 x 125 x 150 cm
•  Gewicht: 255 kg
•  Gewichtenstapel: 109 kg

DSL0310 
Seated Row
• Afmetingen (L x B x H):  

130 x 125 x 150 cm
•  Gewicht: 230 kg
•  Gewichtenstapel: 109 kg

DSL0304 
Lat Pulldown
• Afmetingen (L x B x H):  

170 x 155 x 196 cm
•  Gewicht: 281 kg
•  Gewichtenstapel: 109 kg

DSL0500 
Shoulder Press
• Afmetingen (L x B x H):  

170 x 132 x 150 cm
•  Gewicht: 244 kg
•  Gewichtenstapel: 91 kg

DSL0208 
Triceps Extension
• Afmetingen (L x B x H):  

119 x 112 x 150 cm
•  Gewicht: 201 kg
•  Gewichtenstapel: 73 kg

DSL0505 
Rear Delt/Pec Fly
• Afmetingen (L x B x H):  

137 x 142 x 213 cm
•  Gewicht: 269 kg
•  Gewichtenstapel: 109 kg

DSL0404 
Chest Press
• Afmetingen (L x B x H):  

147 x 150 x 150 cm
•  Gewicht: 240 kg
•  Gewichtenstapel: 109 kg

DSL0504 
Lateral Raise
• Afmetingen (L x B x H):  

135 x 125 x 150 cm
•  Gewicht: 226 kg
•  Gewichtenstapel: 73 kg
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Discovery Series – Onderlichaam en Romp

DSL0618 
Glute Extension
• Afmetingen (L x B x H):  

135 x 102 x 150 cm
•  Gewicht: 203 kg
•  Gewichtenstapel: 73 kg

DSL0606 
Prone Leg Curl
• Afmetingen (L x B x H):  

155 x 122 x 150 cm
•  Gewicht: 225 kg
•  Gewichtenstapel: 91 kg

DSL0620 
Inner Thigh
• Afmetingen (L x B x H):  

168 x 76 x 150 cm
•  Gewicht: 247 kg
•  Gewichtenstapel: 91 kg

DSL0619 
Seated Leg Curl
• Afmetingen (L x B x H):  

155 x 125 x 150 cm
•  Gewicht: 269 kg
•  Gewichtenstapel: 109 kg

DSL0621 
Outer Thigh
• Afmetingen (L x B x H):  

168 x 76 x 150 cm
•  Gewicht: 247 kg
•  Gewichtenstapel: 91 kg

DSL0623 
Seated Calf Extension
• Afmetingen (L x B x H):  

135 x 112 x 150 cm
•  Gewicht: 308 kg
•  Gewichtenstapel: 182 kg

DSL0602 
Leg Press
• Afmetingen (L x B x H):  

196 x 122 x 150 cm
•  Gewicht: 397 kg
•  Gewichtenstapel: 182 kg

DSL0605 
Leg Extension
• Afmetingen (L x B x H):  

135 x 125 x 150 cm
•  Gewicht: 261 kg
•  Gewichtenstapel: 109 kg

DSL0315 
Rotary Torso
• Afmetingen (L x B x H):  

127 x 137 x 150 cm
•  Gewicht: 205 kg
•  Gewichtenstapel: 73 kg

DSL0714 
Abdominal
• Afmetingen (L x B x H):  

130 x 127 x 150 cm
•  Gewicht: 237 kg
•  Gewichtenstapel: 182 kg
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DISCOVERY SERIES 
SELECTORIZED LINE
Advanced Movement 
Design

Producten van Advanced Movement Design dagen 
de spieren uit met een breder bewegingsbereik. 
Dit progressieve platform daagt het lichaam uit om 
meer spieren te gebruiken, om zo op functionele 
wijze kracht te ontwikkelen en bewegingspatronen 
te stabiliseren. 

Onafhankelijk bewegende armen bewegen volgens 
een convergerende/divergerende as die aansluit 
op het natuurlijke beweegpatroon van het lichaam 
om een breder bewegingsbereik te bieden. Het 
ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat sporters 
een soepelere, natuurlijkere en vloeiendere 
beweging ervaren tijdens de workout.
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DSL0414 
Converging Chest Press
• Afmetingen (L x B x H):  

163 x 123 x 183 cm
•  Gewicht: 260 kg
•  Gewichtenstapel: 109 kg

DSL0515 
Converging Shoulder Press
• Afmetingen (L x B x H):  

154 x 150 x 154 cm
•  Gewicht: 239 kg
•  Gewichtenstapel: 91 kg

DSL0314 
Diverging Lat Pulldown
• Afmetingen (L x B x H):  

119 x 127 x 213 cm
•  Gewicht: 256 kg
•  Gewichtenstapel: 109 kg

DSL0324 
Diverging Low Row
• Afmetingen (L x B x H):  

196 x 122 x 150 cm
•  Gewicht: 255 kg
•  Gewichtenstapel: 109 kg
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DISCOVERY SERIES
Plate Loaded Line

Uitnodigend
De Discovery Serie Plate Loaded 
Line is ontworpen voor sporters 
van elk niveau en beschikt over 
optimaal geplaatste laadhoogtes, lage 
startgewichten en instructiekaarten.

Handgrepen
Extra grote handgrepen maken 
drukoefeningen comfortabeler door 
de lading te verdelen over een groter 
oppervlak van de hand van de sporter, 
waardoor de hand minder belast wordt. 

Draaipunten
Gegoten behuizing van de draaipunten 
zorgen voor extra sterkte en bieden een 
goede afwerking.

Verstelmogelijkheden
Met de zeer duurzame, afstelling van 
de zittingen met gasveer en gegoten 
rubberen afstelbare handgrepen, 
kunnen sporters makkelijk en 
comfortabel de juiste standen instellen.
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DPL0802 
Smith Machine
• Afmetingen (L x B x H):  

142 x 214 x 229 cm
•  Gewicht: 179 kg
•  Startgewicht: 11,3 kg
•  Max. Laadcapaciteit voor heffen: 272 kg
•  Hoek van het bewegingspad: 11 graden

DPL0603 
Hack Squat
• Afmetingen (L x B x H):  

211 x 160 x 144 cm 
•  Gewicht: 206 kg
•  Startgewicht: 40 kg
•  Max. Laadcapaciteit voor heffen: 327 kg

DPL0624 
Squat Machine
• Afmetingen (L x B x H):  

230 x 170 x 155 cm
•  Gewicht: 226 kg
• Startgewicht: 18,14 kg
• Max. laadcapaciteit voor heffen: 245 kg

DPL0601 
Angled Leg Press
• Afmetingen (L x B x H):  

239 x 140 x 144 cm
•  Gewicht: 252 kg
•  Startgewicht: 62 kg
•  Max. Laadcapaciteit voor heffen: 490 kg

Standaardkleur 
van frame

Bewegende 
armen/slede

Gloss Metallic Silver Metallic Ash

Black Pearl Metallic Ash

Black Magic Gloss Metallic Ash

Gloss White Metallic Ash

Metallic Ash Gloss Metallic Silver

Gloss Metallic SilverDesert Bronze

Kleuropties

• Kleuren kunnen afwijken.
• Op maat gemaakte kleur mogelijk. 
 Neem contact op met de Precor-accountmanager voor meer informatie.

Burgundy

Regal BlueBlue Jay

Slate

GreyHunter Green

Navy

Standaardkleuren van bekleding

Black All Spice

American 
Beauty

Deep Clay

New Purple
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DPL0561  
Leg Curl
• Afmetingen (L x B x H):  

122 x 167 x 140 cm 
•  Gewicht: 150 kg
•  Startgewicht: 5 kg 
•  Max. Laadcapaciteit voor heffen: 82 kg

DPL0560 
Leg Extension
• Afmetingen (L x B x H):  

158 x 159 x 120 cm  
•  Gewicht: 132 kg
•  Startgewicht: 5,9 kg
•  Max. Laadcapaciteit voor heffen: 82 kg

DPL0616  
Calf Raise
• Afmetingen (L x B x H):  

150 x 76 x 101 cm
•  Gewicht: 75 kg
•  Startgewicht: 11 kg
•  Max. Laadcapaciteit voor heffen: 204 kg

DPL0550  
Shoulder Press
• Afmetingen (L x B x H):  

144 x 153 x 157 cm
•  Gewicht: 141 kg
•  Startgewicht: 4,5 kg
•  Max. Laadcapaciteit voor heffen: 163 kg

DPL0541  
Incline Press
• Afmetingen (L x B x H):  

109 x 199 x 179 cm 
•  Gewicht: 157 kg
•  Startgewicht: 5,5 kg
•  Max. Laadcapaciteit voor heffen: 204 kg

DPL0540 
Chest Press
• Afmetingen (L x B x H):  

110 x 169,5 x 177,5 cm
•  Gewicht: 160 kg
•  Startgewicht: 5,5 kg
•  Max. Laadcapaciteit voor heffen: 204 kg
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DPL0521 
Seated Dip
• Afmetingen (L x B x H):  

184 x 103 x 94 cm 
•  Gewicht: 130 kg
•  Startgewicht: 3,6 kg
•  Max. Laadcapaciteit voor heffen: 163 kg

DPL0305  
Pulldown
• Afmetingen (L x B x H):  

168 x 130 x 194 cm
•  Gewicht: 148 kg
•  Startgewicht: 2,5 kg
•  Max. Laadcapaciteit voor heffen: 204 kg

DPL0309  
Seated Row
• Afmetingen (L x B x H):  

148 x 127 x 124 cm
•  Gewicht: 154 kg
•  Startgewicht: 4,5 kg
•  Max. Laadcapaciteit voor heffen: 204 kg

DPL0308  
Low Row
• Afmetingen (L x B x H):  

155 x 128 x 171 cm
•  Gewicht: 156 kg
•  Startgewicht: 6,5 kg
•  Max. Laadcapaciteit voor heffen: 204 kg

DPL0520 
Biceps Curl
• Afmetingen (L x B x H):  

136 x 97 x 121 cm
•  Gewicht: 117 kg
•  Startgewicht: 5,4 kg
•  Max. Laadcapaciteit voor heffen: 102 kg

DPL0311 
Incline Lever Row
• Afmetingen (L x B x H):  

190,5 x 98 x 120,5 cm
•  Gewicht: 87 kg
•  Startgewicht: 18 kg
•  Max. Laadcapaciteit voor heffen: 127 kg

Discovery Series Plate Loaded Line
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DISCOVERY SERIES
Benches & Racks

Stevig
Sterke, extra grote buizen, afdekkingen 
van polyurethaan die bestand zijn tegen 
hoge impact en verwijderbare, antislip-
beschermhoesjes, die de kracht en 
duurzaamheid van het product optimaliseren.

Opslag
Bumperplaten voor gewichtendragers, 
opbergplek voor olympische stang, en 
functionele apparaten zijn ingebouwd 
op een handige plek, voor betere 
toegankelijkheid, waardoor accessoires 
binnen handbereik blijven.

Ergonomisch ontwerp
Laag bankprofiel brengt een groot aantal 
sporters in een stabiele positie, waardoor de 
externe schouderrotatie wordt geminimaliseerd 
en vrij heffen mogelijk wordt gemaakt.

Functionele perfectie
De aandacht die wij aan het productontwerp 
schenken, leidt tot verbeterde traditionele en 
functionele oefeningen, waarmee voor een 
groot aantal sporters vele mogelijkheden 
worden gecreëerd.

54



DBR0408 
Olympic Flat Bench
Frame: Black Magic Gloss
Bekleding: All Spice

DBR0408 
Olympic Flat Bench
Frame: Metallic Ash
Bekleding: Black

Kleuropties

• Kleuren kunnen afwijken.
• Op maat gemaakte kleur mogelijk. Neem contact op 

met de Precor-accountmanager voor meer informatie.

Burgundy

Regal BlueBlue Jay

Slate

GreyHunter Green

Navy

Desert Bronze

Standaardkleuren van bekleding

Standaardkleuren van frame

Black

Gloss Metallic 
Silver

All Spice

Black Magic 
Gloss

Metallic Ash

American 
Beauty 

Gloss White

Deep Clay

New Purple

Black Pearl

DBR0408 
Olympic Flat Bench
Frame: Desert Bronze
Bekleding: New Purple

DBR0408 
Olympic Flat Bench
Frame: Gloss White
Bekleding: Regal Blue
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DBR0611 
Half Rack
• Afmetingen (L x B x H):  

180 x 155 x 250 cm
• Gewicht: 205 kg
• Gewichtendragers: 10
• Max. laadcapaciteit voor heffen: 272 kg
• Max. gewicht van opslag: 817 kg

DBR0610  
Power Rack
• Afmetingen (L x B x H):  

210 x 160 x 250 cm
• Gewicht: 278 kg
• Gewichtendragers: 10
• Max. laadcapaciteit voor heffen: 363 kg
• Max. gewicht van opslag: 817 kg

• Bandpinkit (paar)
• Verbindingskit Combo Rack
• Zij-aan-zij verbindingskit
• Omgekeerde opvangbeugels

DBR0608 
Olympic Squat Rack
• Afmetingen (L x B x H):  

171 x 163 x 189 cm
•  Gewicht: 124 kg
• Gewichtendragers: 8
• Max. laadcapaciteit voor heffen: 273 kg
• Max. gewicht van opslag: 799 kg

DBR0408 
Olympic Flat Bench
• Afmetingen (L x B x H):  

185 x 165 x 130 cm
•  Gewicht: 85,4 kg
• Gewichtendragers: 8
• Max. laadcapaciteit voor heffen: 227 kg
• Max. gewicht van opslag: 798 kg

DBR0410 
Olympic Incline Bench
• Afmetingen (L x B x H):  

201 x 165 x 140 cm
•  Gewicht: 100 kg
• Gewichtendragers: 8
• Max. laadcapaciteit voor heffen: 227 kg
• Max. gewicht van opslag: 798 kg

• Torso Trainer
• Station voor dips (alleen bij Power Rack)
• Hefplatform (7,6 cm dik, 244 x 183 cm. 

Opties voor een eigen logo zijn mogelijk 
voor een meerprijs)

Optionele Half Rack & Power Rack-accessoires
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DBR0411 
Olympic Decline Bench
• Afmetingen (L x B x H):  

210 x 165 x 130 cm
•  Gewicht: 98,4 kg
• Gewichtendragers: 8
• Max. laadcapaciteit voor heffen: 227 kg
• Max. gewicht van opslag: 798 kg

DBR0507 
Olympic Shoulder Press Bench
• Afmetingen (L x B x H):  

135,5 x 162 x 183 cm
•  Gewicht: 136,3 kg
• Gewichtendragers: 4
• Max. laadcapaciteit voor heffen: 227 kg
• Max. gewicht van opslag: 400 kg

DBR0116 
Multi-Purpose Bench
• Afmetingen (L x B x H):  

125 x 75 x 84,5 cm
•  Gewicht: 37,3 kg
•  Max. laadcapaciteit voor heffen: 91 kg

DBR0113 
Adjustable Decline Bench
• Afmetingen (L x B x H):  

148 x 75 x 112 cm
•  Gewicht: 57 kg
•  Max. Laadcapaciteit voor heffen: 91 kg

DBR0119 
Multi-Adjustable Bench
• Afmetingen (L x B x H):  

140 x 75 x 46 cm
• Gewicht: 48 kg
• Max. laadcapaciteit voor heffen: 181,5 kg

DBR0101 
Flat Bench
• Afmetingen (L x B x H):  

133 x 75 x 38 cm
•  Gewicht: 29 kg
•  Max. Laadcapaciteit voor heffen: 91 kg

DBR0202 
Preacher Curl Bench

• Afmetingen (L x B x H):  
108 x 94 x 93 cm 

•  Gewicht: 58 kg

DBR0312 
Back Extension

• Afmetingen (L x B x H):  
133,5 x 101,5 x 76 cm

•  Gewicht: 64 kg

Discovery Series Benches & Racks Line
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DBR0812 
2 Tier, 10 Pair Dumbbell Rack
• Afmetingen (L x B x H):  

221 x 71 x 81 cm
•  Gewicht: 94 kg
•  Max. gewicht van opslag: 726 kg

DBR0813 
Beauty Bell Rack 
• Afmetingen (L x B x H):  

130 x 77 x 105 cm
•  Gewicht: 93 kg
•  Max. gewicht van opslag: 181,5 kg

DBR0814 
3 Tier, 10 Pair Dumbbell Rack 
• Afmetingen (L x B x H):  

130 x 77 x 105 cm
•  Gewicht: 96,7 kg
•  Max. gewicht van opslag: 227 kg

DBR0815 
3 Tier, 15 Pair Dumbbell Rack
• Afmetingen (L x B x H):  

220 x 77 x 106 cm
•  Gewicht: 136 kg
•  Max. gewicht van opslag: 544 kg

DBR0808 
Barbell Rack
• Afmetingen (L x B x H):  

105 x 85 x 150 cm
•  Gewicht: 83 kg
•  Max. gewicht van opslag: 363 kg

DBR0818 
Handle Rack
• Afmetingen (L x B x H):  

94 x 66 x 107 cm
•  Gewicht: 57,8 kg
•  Max. gewicht van opslag: 227 kg

DBR0702 
Vertical Knee-Up
• Afmetingen (L x B x H):  

67 x 110 x 166 cm
•  Gewicht: 91 kg

DBR0817 
Weight Plate Tree
• Afmetingen (L x B x H):  

65 x 75 x 120 cm
•  Gewicht: 35 kg
•  Gewichtendragers: 6
•  Max. gewicht van opslag: 454 kg
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Discovery Series Benches & Racks Line
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VITALITY SERIES

Gebruiksvriendelijk
Eenvoudige, stap-voor-stap-instructiekaarten helpen 
sporters van alle niveaus om te starten en bevatten 
tips om het maximale uit de workouts te halen.

Compact
De Vitality Series is ontworpen met het oog op 
beperkte ruimte. Alle machines nemen weinig 
ruimte in en hebben een eenvoudig ontwerp.

Extra gewicht
Aan ieder station kan gewicht worden toegevoegd. 
Sporters kunnen eenvoudig extra gewicht 
toevoegen door tegen de hendel te duwen.

Kleuropties

Burgundy

Regal BlueBlue Jay

Slate

GreyHunter GreenNavy

Optionele kleuren 
van bekleding

Standaardkleur 
van bekleding

Standaardkleur 
van frame

Black

Gloss Metallic 
Silver

All Spice American 
Beauty

Deep Clay New Purple

• Kleuren kunnen afwijken. 
• Bekleding in andere kleuren dan zwart mogelijk tegen meerprijs
  Neem contact op met de Precor-accountmanager voor meer informatie.
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Vitality Series – Enkele oefening

C003ES 
Biceps Curl
• Afmetingen (L x B x H):  

140 x 104 x 155 cm
• Gewicht: 181 kg
•  Gewichtenstapel: 78 kg

C001ES 
Chest Press
• Afmetingen (L x B x H):  

99 x 135 x 178 cm
•  Gewicht: 210 kg
•  Gewichtenstapel: 109 kg

C002ES 
Pulldown*
• Afmetingen (L x B x H):  

142 x 130 x 224 cm
•  Gewicht: 196 kg
•  Gewichtenstapel: 100 kg

C019ES 
Seated Row
• Afmetingen (L x B x H):  

142 x 122 x 178 cm
•  Gewicht: 211 kg
•  Gewichtenstapel: 109 kg

C012ES 
Shoulder Press
• Afmetingen (L x B x H):  

147 x 145 x 155 cm
•  Gewicht: 205 kg
•  Gewichtenstapel: 91 kg

C023ES 
Triceps Extension
• Afmetingen (L x B x H):  

119 x 107 x 155 cm
•  Gewicht: 181 kg
•  Gewichtenstapel: 78 kg

C005ES 
Leg Extension
• Afmetingen (L x B x H):  

135 x 114 x 155 cm
•  Gewicht: 214 kg
•  Gewichtenstapel: 91 kg

C007ES 
Seated Leg Curl
• Afmetingen (L x B x H):  

163 x 114 x 155 cm
•  Gewicht: 208 kg
•  Gewichtenstapel: 78 kg

C014ES 
Abdominal
• Afmetingen (L x B x H):  

145 x 97 x 155 cm
•  Gewicht: 218 kg
•  Gewichtenstapel: 91 kg

C011ES  
Back Extension
• Afmetingen (L x B x H):  

97 x 132 x 155 cm
•  Gewicht: 209 kg
•  Gewichtenstapel: 91 kg

*Tevens beschikbaar met pulldownstang als optioneel accessoire.
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Vitality Series – Dubbele oefeningen

C024ES 
Multi-Press
• Afmetingen (L x B x H):  

183 x 150 x 178 cm
•  Gewicht: 258 kg
•  Gewichtenstapel: 109 kg

C027ES 
Leg Extension/Leg Curl
• Afmetingen (L x B x H):  

163 x 114 x 155 cm
•  Gewicht: 261 kg
•  Gewichtenstapel: 109 kg

C015ES 
Rear Delt/Pec Fly
• Afmetingen (L x B x H):  

142 x 137 x 201 cm
•  Gewicht: 236 kg
•  Gewichtenstapel: 109 kg

C010ES 
Leg Press/Calf Extension
• Afmetingen (L x B x H):  

193 x 112 x 178 cm
•  Gewicht: 287 kg
•  Gewichtenstapel: 134 kg

C026ES  
Pulldown/Seated Row
• Afmetingen (L x B x H):  

201 x 132 x 221 cm
•  Gewicht: 225 kg
•  Gewichtenstapel: 100 kg

C008ES 
Inner/Outer Thigh
• Afmetingen (L x B x H):  

168 x 81 x 155 cm
•  Gewicht: 203 kg
•  Gewichtenstapel: 78 kg

C025ES 
Bicep Curl/Tricep Extension
• Afmetingen (L x B x H):  

132 x 109 x 155 cm
•  Gewicht: 200 kg
•  Gewichtenstapel: 78 kg

C028ES  
Abdominal/Back Extension
• Afmetingen (L x B x H):  

152 x 104 x 155 cm
•  Gewicht: 215 kg
•  Gewichtenstapel: 91 kg
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FTS 
Functional Training System
• Afmetingen (L x B x H):  

249 x 147 x 230 cm
•  Gewicht: 382 kg
•  Gewichtenstapel: 86 kg
•  Verstelbare startpositie

FTS Glide 
Functional Training System
• Afmetingen (L x B x H):  

135 x 123 x 216 cm
•  Gewicht: 305 kg
•  Gewichtenstapel: 2 x 91 kg

62

Met een selectie van Functional Selectorized en Multi-Station-
producten is onze Icarian Strenght Line de solide basis voor uw 
krachtafdeling, waardoor het voor iedereen makkelijk wordt om 
te beginnen en voortgang te boeken met krachttraining.

Elke machine is duurzaam, gestroomlijnd en verkrijgbaar 
in verschillende kleurencombinaties en hierdoor een echte 
aanvulling voor uw fitnesscentrum.

ICARIAN® STRENGTH LINE
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Icarian® Functional Selectorized

62

302 
Longpull
• Afmetingen (L x B x H):  

282 x 109 x 236 cm
•  Gewicht: 268 kg
•  Gewichtenstapel:  
 114 of 136 kg

304 
Pulldown
• Afmetingen (L x B x H):  

185 x 109 x 234 cm
•  Gewicht: 248 kg
•  Gewichtenstapel: 
 114 of 136 kg

320 
Dip-Chin Assist
• Afmetingen (L x B x H):  

155 x 137 x 236 cm
•  Gewicht: 289 kg
•  Gewichtenstapel: 91 kg

407B 
Adjustable Cable Crossover
• Afmetingen (L x B x H):  

447 x 109 x 231 cm
•  Gewicht: 396 kg
•  Gewichtenstapel: 91 kg
•  Verstelbare startpositie

Kleuropties

• Kleuren kunnen afwijken.
• Op maat gemaakte kleur mogelijk. Neem contact op 

met de Precor-accountmanager voor meer informatie.

Burgundy

Regal BlueBlue Jay

Slate

GreyHunter Green

Navy

Desert Bronze

Standaardkleuren van bekleding

Standaardkleuren van frame

Black

Gloss Metallic 
Silver

All Spice

Black Magic 
Gloss

Metallic Ash

American 
Beauty

Gloss White

Deep Clay

New Purple

Black Pearl
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Pulldown, Longpull, Dip-Chin Assist, Adjustable Hi/Lo Pulley 

Overige configuraties
• CW2137: Pulldown, Longpull, Adjustable Hi/Lo Pulley (2)
• CW2151: Pulldown (2), Adjustable Hi/Lo Pulley, Dip-Chin Assist
• CW2163: Pulldown, Longpull, Triceps Pushdown, Dip-Chin Assist
• CW2168: Pulldown, Longpull, Triceps Pushdown, Adjustable Hi/Lo Pulley
• CW2180: Cable Crossover, Pulldown, Dip-Chin Assist
• CW2190: Cable Crossover, Pulldown, Longpull

CW2131 4-StackCW2004 2-Stack

Pulldown, Longpull 

Overige configuraties
• CW2006: Longpull (2)
• CW2008: Pulldown (2)

Cable Crossover, Pulldown, Longpull, Dip-Chin Assist 

Overige configuraties
• CW2200: Cable Crossover, Pulldown, Longpull, Adjustable Hi/Lo Pulley
• CW2205: Cable Crossover, Pulldown, Longpull, Adjustable Hi/Lo Pulley

CW2201 5-Stack

Dip-Chin Assist, Cable Crossover

CW2055 3-Stack

820 Multi-Gym
• Afmetingen (L x B x H):  

465 x 402 x 234 cm
•  Gewicht: 1475 kg
•  Optionele extra gewichten

Afdekking voor Icarian Multi-Station-gewichtenstapel niet beschikbaar
De Cable Crossover heeft twee verstelbare Hi/Lo Pulley-stations die met een balk met daaraan een pull-upstang 
aan elkaar zijn verbonden

64



CW2912 12-Stack

Cable Crossover, Pulldown, Longpull, Adjustable Hi/Lo Pulley, Dip-Chin Assist 

Configuraties
• CW2223: Cable Crossover, Pulldown, Longpull, Adjustable Hi/Lo Pulley, Dip-Chin Assist
• CW2224: Cable Crossover, Pulldown, Longpull, Adjustable Hi/Lo Pulley, Pulldown
• CW2270: Cable Crossover, Longpull, Triceps Pushdown, Pulldown, Dip-Chin Assist
• CW2275: Cable Crossover, Longpull, Triceps Pushdown, Pulldown, Dip-Chin Assist

CW2505 8-StackCW2222 6-Stack

Cable Crossover, Pulldown (2), Longpull (2), Adjustable Hi/Lo Pulley (2) 

Configuraties
• CW2501: Cable Crossover, Longpull, Triceps Pushdown, Dip-Chin Assist, Pulldown (2), Adjustable Hi/Lo Pulley
• CW2502: Cable Crossover, Longpull (2), Triceps Pushdown, Dip-Chin Assist, Pulldown (2)
• CW2503: Cable Crossover, Longpull (2), Triceps Pushdown, Dip-Chin Assist, Pulldown, Adjustable Hi/Lo Pulley
• CW2504: Cable Crossover, Pulldown (2), Longpull (2), Dip-Chin Assist, Adjustable Hi/Lo Pulley

Cable Crossover (2), Longpull (2), Triceps Pushdown (2), Adjustable Hi/Lo Pulley, 
Pulldown (2), Dip-Chin Assist 

Configuraties
• CW2913: Cable Crossover (2), Longpull (3), Triceps Pushdown (2), Pulldown (3)

Afdekking voor Icarian Multi-Station-gewichtenstapel niet beschikbaar
De Cable Crossover heeft twee verstelbare Hi/Lo Pulley-stations die met een balk met daaraan een pull-upstang 
aan elkaar zijn verbonden

Icarian® Multi-Stations

66



CORE & STRETCHEN

Ab-X
Het unieke ‘drijvende draaipunt’-ontwerp van de Ab-X 
creëert de ideale ‘crunch’-beweging, terwijl de ronde 
pads de belasting van de nek en schouders vermindert.

V-Crunch
Door het lichaamsgewicht als hefboomgewicht te gebruiken, 
kunnen gebruikers van de V-Crunch leg raises uitvoeren 
met minder weerstand dan hun eigen lichaamsgewicht.

StretchTrainer 240i
Met de StretchTrainer 240i kunnen sporters hun lichaam 
voorbereiden op een zwaardere en nog effectievere workout.

Frame Bekleding

Gloss Metallic 
Silver

Black

Kleuropties

• Kleuren kunnen afwijken.
• Op maat gemaakte kleur mogelijk. 

Neem contact op met de Precor-
accountmanager voor meer informatie.

Ab-X
• Afmetingen (L x B x H):  

173 x 90 x 97 cm
•  Gewicht: 68 kg

V-Crunch
• Afmetingen (L x B x H):  

127 x 71 x 160 cm
•  Gewicht: 93 kg

StretchTrainer 240i
• Afmetingen (L x B x H):  

132 x 71 x 91 cm
•  Gewicht: 68 kg
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“Toen ik mijn fitnesscentrum ontwierp, 
wilde ik graag gaan voor een gevestigd 
merk dat nationaal bekend is en dat 
niet alleen uitstekende apparatuur 
levert, maar dit ook aanvult met goede 
service. Ik liet offertes maken en heb 
veel gepraat met verschillende verkopers 
en apparatuurfabrikanten. Precor wist 
zich duidelijk te onderscheiden als de 
beste. De service die ik van hen kreeg 
is niet te evenaren. Ze helpen je bij alles 
dat komt kijken bij het openen van je 
eigen fitnesscentrum.”

Austin Wright, eigenaar
El Segundo, CA, USA

SERVICES



FINANCIERING EN LEASING 
Slimmer naar een betere deal
We weten dat elk bedrijf uniek is en daarom werken onze 
speciale ervaren professionals met u samen. Zij hebben een 
strategisch partnerschap met veel financiële instellingen, zodat 
een financierings-/leasepakket kan worden samengesteld dat 
voldoet aan de behoeften van uw franchise. 

•  We hebben zeer deskundig en ervaren personeel om u te 
helpen de juiste beslissingen te nemen voor uw bedrijf

•  Wij bieden verschillende financiële oplossingen aan

•  Wij streven ernaar om uw financiering snel en efficiënt 
rond te krijgen 

Neem voor meer informatie contact op met uw Precor-
accountmanager of met iemand uit het team van financierings- 
en leaseprofessionals van Precor. 
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1Onderzoek uitgevoerd door TNS 2015

SERVICE EN ONDERSTEUNING 
Als eigenaar van fitnessapparatuur wilt 
u niet voor verrassingen komen te staan
Zorgen dat uw bedrijf zonder problemen blijft draaien is voor ons de hoogste 
prioriteit. Onze garanties en verlengde garanties bieden van het begin af 
aan uitgebreide dekking. Door preventief onderhoud toe te voegen, blijft 
uw apparatuur in topconditie en als uw garantie verlopen is, bieden we 
mogelijkheden voor een serviceovereenkomst, zodat u uw apparatuur kunt 
blijven gebruiken. Onze betalingsplannen rekenen af met de verrassingen en 
het giswerk die komen kijken bij onderhoud en reparaties van uw apparatuur.

Over onze service:

•  Wij bieden garantie op het werk dat onze gediplomeerde technici uitvoeren

•  97% van serviceaanvragen bij Precor wordt binnen 24 uur in 
behandeling genomen

•  Meer dan 90% van onze klanten beoordeelde hun service-ervaring 
als goed, zeer goed, of uitstekend1

•  97% van de onderdelen is direct beschikbaar vanuit voorraad

LEVERING EN INSTALLATIE
Professionele aandacht voor details
Onze service begint bij uw bestelling. Ons team biedt communicatie 
en aandacht voor details van topklasse; van onderzoek op locatie 
voorafgaand aan de installatie, tot training met de apparatuur en 
documentatie bij de installatie.

Ons uitgebreide netwerk van apparaat- en AV-installateurs reikt 
wereldwijd. Wij bieden hen voortdurende onderhoudstraining 
en technische training, zodat u zeker kunt zijn van onze hoge 
standaarden voor kwaliteitsinstallatie.
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PRECOR MASTER COACHES



Handelsmerkinformatie
AMT, Advanced Movement Design, Assurance Series, Cardio Theater, CrossRamp, EFX, 
Experience Series, Ground Effects, Icarian, Precor, Preva, en Queenax zijn gedeponeerde 
handelsmerken van Amer Sports International Oy
Adaptive Motion Trainer, Discovery, Elliptical Fitness Crosstrainer, Integrated Footplant 
Technology, IFT, MyUI, Open Stride, StretchTrainer, Superfunctional en Vitality zijn 
handelsmerken van Precor Incorporated
Spin®, Spinner®, Spinning®, het Spinning®-logo en CrossCore® zijn gedeponeerde 
handelsmerken van Mad Dogg Athletics, Inc.
Chrono, Climb, Rally, Ride en Shift zijn handelsmerken van Mad Dogg Athletics, Inc. 
Arc’teryx is een gedeponeerd handelsmerk van Amer Sports Canada Inc.
Atomic is een gedeponeerd handelsmerk van Atomic Austria GmbH
Salomon is een gedeponeerd handelsmerk van Salomon S.A.S. 
Suunto is een gedeponeerd handelsmerk van Suunto Oy
Wilson is een gedeponeerd handelsmerk van Wilson Sporting Goods Co.
ClubCom is een gedeponeerd handelsmerk van ClubCom, LLC
eGym is een gedeponeerd handelsmerk van eGym GmbH
elan is een gedeponeerd handelsmerk van Hedgehog Concept Limited
Gantner is een gedeponeerd handelsmerk van Gantner Electronic GMBH
Sony is een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation.
Advagym is een handelsmerk van Sony Corporation.
SPD is een gedeponeerd handelsmerk van Shimano Inc.
Shimano Pedaling Dynamics is een gedeponeerd handelsmerk van Shimano Inc. 
Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth-logo’s zijn geregistreerde handelsmerken die het 
eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Precor vindt 
plaats onder licentie. 
Andere in dit document en in alle bij deze catalogus bijgesloten documentatie gebruikte 
namen kunnen de handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectieve 
eigenaars.

Opmerking met betrekking tot intellectueel eigendom
Precor staat alom bekend om zijn innovatieve, bekroonde ontwerpen van fitnessapparatuur. 
Precor streeft ernaar om voor zowel de mechanische constructie als de uiterlijke aspecten 
van zijn productontwerpen Amerikaanse patenten en buitenlandse patenten te verkrijgen. 
Partijen die overwegen de productontwerpen van Precor te gebruiken, worden daarom bij 
voorbaat gewaarschuwd dat Precor inbreuk op de eigendomsrechten van Precor als een 
zeer ernstige zaak beschouwt. Precor zal alle (rechts-)middelen aanwenden om inbreuk op 
de eigendomsrechten van Precor te bestrijden.

Zie go.precor.com/spectables voor tabellen  
met productspecificaties



PRECOR USA

Precor Incorporated
20031 142nd Avenue NE 
P.O. Box 7202
Woodinville, WA
98072-4002 
Verenigde Staten
T: +1 (0) 425-486-9292 
F: +1 (0) 425-486-3856 
E: commsls@precor.com 
www.precor.com

PRECOR FRANKRIJK 

Amer Sports France
80 rue CONDORCET 
CS 80612 VAULX MILIEU
38096 VILLEFONTAINE CEDEX 
Frankrijk
T: +33 (0) 4 74 99 0843
F: +33 (0) 4 74 99 1516
E: info@precor.fr
www.precor.fr 

PRECOR MIDDEN-OOSTEN 

Precor Midden-Oosten
RS Fitness LLC 
Office 913
Grosvenor Business Tower
TECOM, Dubai
VAE 
T: +971 4 4416721 
E: info@precor.com
www.precor.com 

PRECOR AUSTRALIË 

Amer Sports Pty Ltd
18-20 Lakewood Blvd 
P.O. Box 333 
Braeside, Victoria 3195
Australië 
T: +61 3 8586 6666
F: +61 3 9587 2289
E: service.au@precor.com
www.precor.com

PRECOR DUITSLAND 

Amer Sports Deutschland GmbH  
Parkring 15 
D-85748 Garching  
Germany 
T: +49 (0) 89 89801-370 
F: +49 (0) 89 89801-117 
E: Deutschland@precor.com
www.precor.de 

PRECOR SPANJE 

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

PRECOR OOSTENRIJK 

Amer Sports Austria GmbH
Göllstraße 24 
A-5082 Grödig 
Oostenrijk
T: +43 (0) 6246 391-991
F: +49 (0) 89 89801-117
E: Austria@precor.com
www.precor.at 

PRECOR BRAZILIË 

Amer Sports Brasil Ltda
Rua Domingos de Morais, nº 2187
Torre Xangai - CJ 105
São Paulo/SP - Brazilië 04035-000
T: +55 (11) 3819-0097
F: +55 (11) 3037-7784
E: latinoamerica@amersports.com 
www.precor.com/pt-br

PRECOR ITALIË 

Amer Sports Italia S.p.A.
Via Priula 78 
31040 Nervesa della Battaglia
(Treviso) 
Italië 
T: +39 (0) 422 5291 
F: +39 (0) 422 529199 
E: info.precor.italia@amersports.com  
www.precor.it 

PRECOR ZWITSERLAND 

Amer Sports SA
Bachtalen 33 
CH-6332 Hagendorn
Zwitserland 
T: +41 (0) 41 784 26 26 
F: +41 (0) 41 784 26 27 
E: schweiz@precor.com
www.precor.ch

PRECOR BENELUX  

Handelsweg 6 
3707 NH Zeist 
Nederland 
NL 
T: +31 (0)33 2030119
E: info@precor.nl
www.precor.nl
BE:  
T: +32 (0)12 3456789 
E: info@precor.be
www.precor.be 

PRECOR JAPAN 

Amer Sports Japan, Inc.
Precor Division 
Shinjuku Eastside Square 6F
6-27-30, Shinjuku, 
Shinjuku-ku,
Tokyo 160-0022
Japan 
T:+81 (03) 6831 2712 
F:+81 (03) 6831 2725 
E: precorinfo.jp@amersports.com  
www.precor.com 

PRECOR VERENIGD KONINKRIJK 

Amer Sports UK Ltd
Theta Building 
Lyon Way
Frimley 
Surrey GU16 7ER
Verenigd Koninkrijk 
T: +44 (0) 1276-404900 
F: +44 (0) 1276-404901 
E: info@precor.com
www.precor.com 

PRECOR CHINA & APAC 

Precor Asia Pacific
3F, Building 2 
Lujiazui Century Financial Plaza
759 Yang Gao Road(S) 
Pudong New Area
Shanghai, 
P.R. China 200127
T: +86 21 51165288
F: +86 21 51165299 
E: precorinfo.ap@precor.com
www.precor.com

PRECOR LATIJNS AMERIKA 

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

© Precor Incorporated 2019. De informatie in deze catalogus is correct op het moment van afdrukken maart. Precor behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder kennisgeving vooraf.
   Precor is een merk van Amer Sports. Ga voor meer informatie naar www.amersports.com 
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