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A Precor orgulha-se de fazer parte da Amer Sports Corporation, 
uma das empresas líderes mundiais em produtos esportivos, com 
vendas líquidas de € 2,7 bilhões em 2017. Por meio de constantes 
pesquisas e desenvolvimento, a Amer Sports busca criar novos 
e melhores produtos esportivos que são interessantes tanto para 
o consumidor quanto para o revendedor. Seu portfólio de marcas 
reconhecidas internacionalmente inclui Salomon®, Wilson®, 
Suunto®, Atomic®, Arc’teryx® e Mavic®.

Todos os produtos das marcas afiliadas à Amer Sport são criados 
para melhorar o desempenho de todos os atletas, desde iniciantes 
a profissionais, ajudando-os a alcançar seus objetivos e fazendo 
com que apreciem ainda mais a atividade de sua escolha.

Os equipamentos esportivos, calçados e acessórios da empresa 
abrangem uma ampla variedade de modalidades esportivas 
e atividades ao ar livre, como tênis, badminton, golfe, futebol 
americano, futebol, beisebol, basquete, esqui, snowboard, 
musculação e preparação física, ciclismo, corrida, caminhada 
e mergulho.

PARTE DE UMA EMPRESA 
GLOBAL DE EXCELÊNCIA
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UMA LONGA HISTÓRIA DE INOVAÇÃO

COACHING
CENTER
Precor

1985 1990 1995 2000 2003

2010 20152013 2016 2017 2020

2007 Lançamos 
o revolucionário 
Adaptive Motion 
Trainer® (AMT®)

2011 Apresentamos 
o novo console com 
tela sensível ao toque 
P80 e o sistema 
operacional Preva

2014 Lançamos 
a nova esteira da 
Série Experience™

2014 Apresentamos a 
programação educativa 
com o Precor Coaching 
Center

2016 Apresentamos o 
primeiro Elliptical Fitness 
CrosstrainerTM (EFX) do 
mundo com CrossRamp® 
convergente

2017 Lançamos a linha 
cardiovascular 700 
da Série Experience™ 
com esteiras, aparelhos 
elípticos e AMTs

2012 Lançamos 
o Adaptive Motion 
Trainer® (AMT®) 
com Open Stride

2012 Lançamos 
as linhas de 
musculação da 
Série DiscoveryTM

2015 Adquirimos o siste-
ma Queenax® Functional 
Training, melhorando o 
portfólio com opções de 
treinamento funcional

2015 Estabelecemos 
parceria com a Spinning®, 
líder em ciclismo indoor, 
para lançar uma nova linha 
de bicicletas Spinner®

2016 Apresenta-
mos os novos conso-
les com tela sensível 
ao toque P82 e P62

2018 
Apresentamos 
a bicicleta 
Spinner® ClimbTM  

2017 Começamos a 
distribuição exclusiva 
dos produtos Assault 
Fitness

2017 Apresentamos 
a bicicleta de potência 
Spinner® ChronoTM

1980 Fundada 
como Precision 
Corporation

1982 Lançamos o primeiro 
equipamento de ginástica com 
sistema eletrônico motivacional 
baseado em microprocessador

1987 Lançamos as primeiras 
esteiras programáveis 
comerciais e domésticas

1994 Esteiras da Precor 
patenteadas com o 
extraordinário controle 
de impacto Ground Effects®

1981 Lançamos o primeiro 
aparelho ergonômico de 
remo, o Amerec 610

1985 Lançamos uma 
linha completa de esteiras, 
aparelhos de remo e bicicletas 
ergométricas eletrônicas

1990 Lançamos as 
primeiras esteiras com 
amortecimento

1995 Apresentamos o 
primeiro Elliptical Fitness 
CrosstrainerTM (EFX®) 
do mundo

2002 A Precor foi 
adquirida pela Amer 
Sports Corporation

2003 Adquirimos o Cardio 
Theater® para liderar as tendências 
de entretenimento do setor

Pare um pouco para pensar sobre os avanços do setor de equipamentos de ginástica nos últimos 38 anos. Pense em todas as conquistas e 
em como tem se consolidado de fato. Praticar atividade física é uma força cultural. É um movimento, ao qual nos unimos com muito orgulho 
em 1980. Começamos nossa trajetória lançando o primeiro aparelho ergonômico de remo e, desde então, temos alcançado progressos com 
o movimento natural do corpo humano. Toda inovação em produtos e serviços que adotamos e trouxemos para o setor tem a atividade física 
como fundamento principal.

1980 2004
2004 Adquirimos a linha 
de musculação Icarian® para 
ampliar o portfólio da Precor 

2005
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“A equipe da Fitness SF adquiriu 53 unidades 
de equipamentos de cardio conectados em 
rede, e instalou o Preva, a solução de fitness 
em rede da Precor, em cada uma de suas 
unidades de treinamento cardiovascular. 
O novo equipamento melhorou a eficiência 
operacional e a instalação do Preva, além de ser 
uma ferramenta útil para os gestores de cada 
unidade, fez com que a empresa se destacasse 
em marketing perante os alunos.”

Fitness SF, São Francisco, Califórnia, EUA

EQUIPAMENTOS 
CARDIO
VASCULARES
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UM PORTFÓLIO VARIADO PARA ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES

Linha 800 da Série Experience™
Conheça os produtos mais bem equipados que a Precor oferece, com uma 
reputação de desempenho confiável e facilidade de cuidado e manutenção. 
Além da icônica sensação de suavidade, a esteira e o aparelho elíptico incluem 
uma luz de estado ativo Active Status Light para monitoramento imediato do 
status dos equipamentos. Essa linha também inclui nosso exclusivo Adaptive 
Motion Trainer® com Open Stride™, bicicletas horizontais e verticais.

Não importa o tipo de academia de ginástica que você administra, a Precor tem uma solução cardiovascular que pode ser adaptada para 
atender às suas necessidades. As linhas 800 e 700 da Série Experience oferecem um portfólio variado de equipamentos cardiovasculares em 
três opções de console. A Série Assurance® é uma opção com bom custo-benefício para academias que contam com poucos alunos e poucas 
horas de uso. Temos a solução certa para você, independentemente daquilo que seus alunos procuram: movimentos exclusivos e entretenimento 
com bastante tecnologia ou apenas o exercício em si.

Linha 700 da Série Experience™
Desenvolvida para ambientes de uso intenso em nossa plataforma comercial, 
oferecendo o mesmo desempenho, confiabilidade e eficácia já reconhecidos 
na Precor, mas com um preço intermediário. A Linha 700 também inclui 
esteira, elíptico e Adaptive Motion Trainer com Fixed Stride.

Série Assurance®
A Série Assurance oferece uma opção econômica para uma ampla gama de 
academias que recebem menos usuários e têm menos horas de uso diário, 
como academias corporativas, de condomínios residenciais e corpos de 
bombeiros. As esteiras, aparelhos elípticos e bicicletas verticais e horizontais 
da Série Assurance agregam um valor excepcional.
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O NOVO VISUAL DA SÉRIE EXPERIENCE™
As cores mais fortes dos novos aparelhos cardiovasculares destacam o design moderno das academias. Além disso, as estruturas 
na cor Black Pearl vão realçar sua seção cardiovascular. As opções de cor estão disponíveis em toda a linha 800 e 700.

Cor do quadro 

Black Pearl
Cor do invólucro

Tungsten Grey
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Cor do quadro 

Gloss Metallic Silver
Cor do invólucro

Tungsten Grey



*Disponível apenas nas Linhas 800 e 700 da Série Experience. 

ESTEIRAS
Desempenho personalizado  
para você e seus usuários

Atenda às necessidades de seus usuários com esteiras personalizadas 
para encaixar cada passo do usuário. Silenciosa e eficiente, 
simplificamos a montagem e incluímos ferramentas de diagnóstico 
para aumentar o tempo de atividade e manter os custos de operação 
baixos. Com nossas esteiras, fica fácil proporcionar um ambiente 
focado no cliente. Design e desempenho pensados para oferecer 
uma experiência em que o usuário sente-se bem e deseja voltar. 

•  Active Status Light* — Para aumentar o tempo de atividade, uma luz 
de status externa permite que você e sua equipe saibam rapidamente o 
estado de funcionamento da sua esteira e quando realizar manutenção de 
aumento de vida útil.

•  Sistema de controle de impacto Ground Effects® (GFX®) — 
Nosso sistema patenteado combina amortecimento, suporte e 
estabilidade ideais para os usuários. Os estribos das nossas esteiras são 
projetados para oferecer maior absorção na parte frontal onde os pés do 
usuário batem na correia e rigidez na parte traseira para um impulso firme.

•  Integrated Footplant Technology (IFT) — Nosso exclusivo 
sistema patenteado reconhece a velocidade natural dos pés do usuário e 
combina cada passada para proporcionar uma sensação ultramacia que 
melhora a experiência do treinamento.

TRM 885

TRM 781

Faixa de velocidade: 0,8–25,5 km/h

Declive/Inclinação: –3%–15%

Comprimento do corrimão lateral: 61 cm

Opções de console: P82, P62, P30

Faixa de velocidade: 0,8–19,3 km/h

Declive/Inclinação: 0%–15%

Comprimento do corrimão lateral: 46 cm

Opções de console: P82, P62, P30 e P30i*

*  Disponível apenas na esteira intervalada 
TRM 731.
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*Disponível apenas na Linha 800 da Série Experience. 

ELLIPTICAL FITNESS 
CROSSTRAINERS™
Movimento natural, execução de passadas 
de baixo impacto e confiabilidade comprovada

Dê a seus alunos a capacidade de obter mais de cada treino enquanto 
você lança mão da nossa confiabilidade e desempenho excelentes. Nossos 
Elliptical Fitness Crosstrainers (EFX®) de última geração com trajetória 
de movimento elíptico patenteada oferecem uma passada natural e de 
baixo impacto, para que os usuários possam se exercitar por mais tempo 
e com mais intensidade. Como ocorre desde 1995, quando apresentamos 
o aparelho elíptico ao mundo, o EFX ainda dita o padrão do mercado.

•  CrossRamp® convergente* — Os usuários podem isolar ou treinar 
grupos musculares inferiores específicos simplesmente ajustando o ângulo 
da rampa de 10 a 35 graus, facilitando o foco em seus objetivos individuais 
de treinamento. 

•  Design de rampa convergente patenteado* — O novo design 
de rampa convergente imita melhor a trajetória natural de movimento 
convergente de uma pessoa quando anda e corre.

•  Manutenção fácil — Seguindo a tradição de confiabilidade e manutenção 
simples, o EFX é fácil de limpar e manter.

•  Active Status Light — Para aumentar o tempo de atividade, uma luz de 
status externa permite que você e sua equipe saibam rapidamente o estado 
de funcionamento do aparelho elíptico e quando realizar manutenção de 
aumento de vida útil.

EFX® 885 
com CrossRamp® convergente

EFX® 781

CrossRamp com ângulo de rampa 
ajustável de 10 a 35 graus

Rampa e carcaça de acionamento 
traseiro cobertas

Modelos de braço: Móveis e fixos

Opções de console: P82, P62, P30

CrossRamp fixa com 20 graus de inclinação

Rampa aberta e carcaça 
de acionamento traseiro coberta

Modelos de braço: Móveis 

Opções de console: P82, P62, P30
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Altura da passada: Altura 
de passada fixa em 19 cm

Elíptica: Semelhante ao 
movimento de jogging, força 
os músculos posteriores da 
coxa e os glúteos.

Esteira: Semelhante à corrida, 
essa passada trabalha o corpo 
todo, mas sem o mesmo 
impacto.

Escalador: Semelhante a subir 
escadas, este movimento 
trabalha todos os músculos 
inferiores, especialmente os 
glúteos, flexores do quadril 
e panturrilhas.

Bicicleta: Semelhante ao 
movimento do ciclismo, 
é ótimo para trabalhar 
panturrilhas e quadríceps.

ADAPTIVE MOTION TRAINER®
Uma máquina. Diversas possibilidades. 

O Adaptive Motion Trainer® (AMT) da Precor pode oferecer aos seus usuários 
uma variedade de experiências cardiovasculares em um único equipamento. 
Ele libera seus outros equipamentos ao oferecer movimentos semelhantes aos 
oferecidos por esteiras, aparelhos elípticos, bicicletas e escaladores. Com baixo 
consumo de energia, o AMT também oferece baixo custo de propriedade.

•  Open StrideTM* — O recurso patenteado Open Stride permite o ajuste da 
passada entre 17,3 e 25,4 cm, simulando movimentos de subir escadas ou 
terrenos íngremes. O usuário pode variar entre caminhadas e corridas curtas ou 
longas.

•  Comprimento de passada dinâmico e ajustável — O usuário pode 
alternar, de maneira espontânea, o comprimento da passada, indo de 0 a 91,4 
cm, simulando os movimentos feitos na corrida ou esqui de fundo.

•  Um exercício corporal completo em um único equipamento — 
Empurrar e puxar o guidão móvel trabalha a parte superior do corpo, resultando 
em um exercício completo.

•   Resultados mais rápidos — Pesquisas comprovam que o AMT provoca 
altos níveis de consumo de oxigênio e gasto de energia, permitindo que os 
usuários levem seus treinamentos cardiovasculares para níveis mais altos.1

AMT® 885 
com Open Stride

AMT® 783

1  Comparação da modalidade de exercício de sete modos de exercício, 2007. Len Kravitz, Ph.D., 
Universidade do Novo México, EUA.

* Disponível apenas na Linha 800 da Série Experience.  

Altura da passada: Cinco níveis de altura 
de passada ajustáveis (17–25 cm)
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UBK 885
Bicicleta vertical

Guidão vertical ergonômico
O estilo sobremoldado agrega conforto 
e durabilidade, além de oferecer contato 
duplo para monitoramento da frequência 
cardíaca e três posições ergonômicas para 
pedalada: vertical, cruzeiro e estrada.

Encosto ultraconfortável
O encosto Air Flex, desenvolvido sob 
medida, apresenta um painel ventilado 
e um sistema de suspensão único que 
oferecem conforto e ventilação.

Projetado para ter durabilidade
O durável sistema de gerador de seis 
fases não possui peças em contato, 
proporcionando operação durável, 
silenciosa e ininterrupta.

RBK 885
Bicicleta horizontal

CLM 835
Escalador

BICICLETAS
Para pedaladas confortáveis

Nossas bicicletas verticais e horizontais foram projetadas para 
permitir que os usuários desfrutem de uma pedalada suave e 
eficiente com a adequada geometria biomecânica Knee Over 
Pedal Spindle (KOPS) e pedais bilaterais extralargos. Eles também 
vão gostar da simples regulagem de selim e da acessibilidade 
do console e do suporte para acessórios, que permite manter 
o posicionamento correto e o foco no treinamento.

Ambos os estilos de bicicletas permitem o conveniente acesso ao 
sistema de acionamento por correia, com envoltórios facilmente 
removíveis sem a necessidade de retirar os pedais ou pedivelas. 
Um sistema de dois estágios** proporciona uma resistência de 
arranque muito baixa e alterações suaves e consistentes dos 
níveis de resistência.

ESCALADOR
Movimento natural com revigoramento

Nosso escalador com design ergonômico facilita a técnica 
e a postura correta para manter o movimento suave e confortável. 
Trinta e um níveis de velocidade de subida variam de 30 a 
180 passos por minuto em incrementos de 5 passos por minuto 
e permitem que o usuário adapte os treinos ao seu nível 
de aptidão física.

**Disponível apenas na Linha 800 da Série Experience.

11



EFX® 885 
Elliptical Fitness Crosstrainer™
•  CrossRamp® convergente: rampa com ajuste de 10 a 35°
•  Guidão móvel permite a movimentação 

de membros superiores e inferiores
•  Active Status Light para ver o status de manutenção rapidamente
•  20 níveis de resistência
• C x L x A: 203 x 71 x 183 cm
•  Peso: 154 kg

EFX® 883 
Elliptical Fitness Crosstrainer™
•  CrossRamp® convergente: rampa com ajuste de 10 a 35°
• Guidões fixos para apoio dos membros superiores
•  20 níveis de resistência
• C x L x A: 203 x 76 x 183 cm
•  Peso: 154 kg

AMT® 885 com Open Stride™ 
Adaptive Motion Trainer®
•  Comprimento de passada dinâmico e ajustável de 0 a 91 cm
•  Altura da passada ajustável de 17 a 25 cm
•  20 níveis de resistência
• C x L x A: 203 x 89 x 186 cm
•  Peso: 191 kg

LINHA 800: OFEREÇA UMA EXPERIÊNCIA DE ALTA QUALIDADE
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UBK 885 
Bicicleta vertical
•  Guidão sobremoldado e design do selim confortável
•  Pedais de dois lados com fitas integradas
•  Ajuste de selim simples com uma só mão
•  25 níveis de resistência
• C x L x A: 122 x 53 x 157 cm
•  Peso: 77 kg

RBK 885 
Bicicleta horizontal
•  Design dos pedais para uso universal
•  Selim reclinável de Air Flex ventilado com 

sistema de suspensão
•  Pedais de dois lados com fitas integradas
•  Selim prático que pode ser ajustado com 

uma só mão
•  25 níveis de resistência
• C x L x A: 170 x 58 x 136 cm
•  Peso: 99 kg

TRM 885 
Esteira
•  Ground Effects® e Integrated Footplant Technology™
•  Grau de inclinação: –3% de declinação até 15% 

de inclinação
•  Velocidade: 0,8–25,5 km/h + Auto Stop™
•  Sistema de acionamento CA de 4,0 HP e controlador 

de motor de última geração
• C x L x A: 211 x 98 x 174 cm
•  Peso: 195 kg

Variedade de consoles 
à sua escolha

P62

P30

P82

13



AMT® 733  
Adaptive Motion Trainer®
•  Comprimento de passada dinâmico e ajustável de 0 a 91 cm
• Altura de passada fixa de 19 cm
•  20 níveis de resistência
• C x L x A: 203 x 89 x 176 cm
•  Peso: 187 kg

EFX® 731 
Elliptical Fitness Crosstrainer™
•  Ângulo de rampa fixo (20°) com trajetória de movimento elíptica patenteada
•  Guidão móvel permite a movimentação de membros superiores e inferiores
•  Active Status Light para ver o status de manutenção rapidamente
•  20 níveis de resistência
• C x L x A: 203 x 71 x 170 cm
•  Peso: 126 kg

LINHA 700: ALTO VALOR AGREGADO POR UM CUSTO INTERMEDIÁRIO
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TRM 731 
Esteira
•  Ground Effects® e Integrated Footplant Technology™
•  Grau de inclinação:  0 a 15% de inclinação
•  Velocidade: 0,8–19,3 km/h
•  Sistema de acionamento CA de 4,0 HP e controlador de motor 

de última geração
•  Active Status Light para ver o status de manutenção rapidamente
• C x L x A: 211 x 89 x 157,5 cm
•  Peso: 184 kg

Esteira intervalada TRM 731i 

•  Ground Effects® e Integrated Footplant Technology™
•  Grau de inclinação: 0 a 15% de inclinação
•  Velocidade: 0,8–19,3 km/h
•  Sistema de acionamento CA de 4,0 HP e controlador de motor de última geração
•  Active Status Light para ver o status de manutenção rapidamente
•  Exclusivamente com o console P30i
• C x L x A: 211 x 89 x 157,5 cm
•  Peso: 184 kg

Variedade de consoles 
à sua escolha

P62

P30

P82
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LINHA DA SÉRIE ASSURANCE™
É a linha de equipamentos para exercícios cardiovasculares que leva inovação à academia, além do design e durabilidade mecânica comprovados 
e valor agregado excepcional para uma ampla gama de academias que recebem menos usuários e têm menos horas de uso diário.

Console padrão
Display de LED simplificado
•  Controles arredondados duráveis: 

resposta tátil
•  Monitoramento da frequência cardíaca
•  6–7 programas

Console padrão
Display de LED avançado  
(na esteira 946i)
•  Controle por toques: resposta tátil com 

clique audível
•  Apresentado com sistema de entretenimento
•  13 programas

Opções de entretenimento
•  Widescreen opcional (15,6”) 

Sistema de visualização pessoal (PVS)
•  Sistema de entretenimento opcional 

de 800/900 MHz
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946i 
Esteira
•  Grau de inclinação: 0–15% em incrementos de 0,5%
•  Velocidade:  0,8–20 km/h
•  Ground Effects® e Integrated Footplant Technology™
•  Motor CA de 4 HP 
•  13 exercícios e 24 leituras eletrônicas
• C x L x A: 201 x 86 x 150 cm
•  Peso: 150 kg

932i 
Esteira
•  Grau de inclinação: 0–15% em incrementos de 0,5%
•  Velocidade: 0,8–20 km/h 
•  Ground Effects® e Integrated Footplant Technology™
•  Motor CA de 4 HP
•  7 exercícios e 14 leituras eletrônicas
• C x L x A: 201 x 86 x 150 cm
•  Peso: 150 kg

EFX® 536i 
Elliptical Fitness Crosstrainer™
•  CrossRamp®: rampa com ajuste de 15 a 40°
•  Exercício completo do corpo e guidão móvel para membros 

superiores
•  6 exercícios e 14 leituras eletrônicas
•  C x L x A: 213 x 79 x 168 cm
•  Peso: 111 kg

EFX® 532i 
Elliptical Fitness Crosstrainer™
•  CrossRamp®: rampa com ajuste de 15 a 40°
• Guidões fixos para apoio dos membros superiores
•  6 exercícios e 14 leituras eletrônicas
•  C x L x A: 213 x 79 x 168 cm
•  Peso: 111 kg

UBK 615 
Bicicleta vertical
•  Guidão sobremoldado
•  Suporte com design aprimorado
•  Pedais de tamanho grande com tiras integradas
•  Ajuste de selim com pino de troca rápida
•  6 exercícios e 12 leituras eletrônicas
• C x L x A: 122 x 53 x 145 cm
•  Peso: 70 kg

RBK 615 
Bicicleta horizontal
•  Design dos pedais para uso universal
•  Selim reclinável de Air Flex ventilado com sistema de suspensão
•  Pedais de tamanho grande com tiras integradas
•  Ajuste de selim simples com uma só mão
•  6 exercícios e 12 leituras eletrônicas
• C x L x A: 168 x 59 x 125 cm
•  Peso: 92 kg
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“Depois que conhecemos a Precor, todo nosso 
processo de vendas mudou. Nós realmente usamos 
o equipamento da Precor como um diferencial de 
marketing. Nossos funcionários de vendas exibem 
os consoles P82 e os recursos de salvar treinos 
e de música sob demanda. É algo que impressiona 
os usuários.”

Ken Davies, proprietário
City Fitness, Filadélfia, Pensilvânia, EUA

CONSOLES 
E FITNESS 
EM REDE
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Adicione outro destaque à academia — sua sala 
de cardio, agora com os consoles da Série Experience 
da Precor. Da primeira vista à inspeção mais detalhada, 
os consoles P82 e P62 impressionam todo mundo. 
Com uma tela brilhante sensível ao toque e uma 
interface simples e intuitiva, eles proporcionarão 
aosusuários treinos mais intensos.

O design clean e comprovado desses consoles ajuda 
usuários novos e avançados da Precor a encontrar 
controles, entradas e ajustes. 

O sistema operacional Preva®, disponível exclusivamente 
nos consoles P82 e P62 e em operação em quase 
6.000 locais em rede globalmente, permite aos 
usuários exibir métricas de treino e entretenimento 
ao mesmo tempo.

UM TOQUE FUTURISTA

Tela de capacitiva sensível 
ao toque
Os usuários podem controlar o treino por 
meio de gestos em uma tela capacitiva 
sensível ao toque de padrão industrial, 
altamente robusta, rápida e intuitiva.

Ângulo de visualização 
vertical
A posição vertical da tela incentiva 
biomecânica e postura apropriadas 
durante o exercício.

Controles de movimento
Os controles grandes e eficientes 
são independentes da tela sensível 
ao toque, o que permite alterar 
o movimento e a resistência do 
exercício com facilidade.

Treino em destaque
Os usuários são estimulados a tentar 
realizar exercícios mais variados, pois 
os consoles com tela sensível ao toque 
oferecem novos treinamentos diariamente.

Carregador de dispositivo 
móvel
Os consoles da Série Experience 
possuem um carregador de dispositivo 
móvel para leitores de e-books, MP3 
players pequenos e celulares.

Prateleira de leitura
Robusto o suficiente para 
comportar livros, revistas, tablets 
e leitores de e-book, o suporte 
possui um buraco por onde passam 
cabos para serem conectados ao 
carregador de dispositivo móvel. 
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OPÇÕES DE CONSOLE E ENTRETENIMENTO

Console P82
O P82, disponível nas Linhas 880 e 780 da 
Série Experience, é um console com tela 
capacitiva sensível ao toque de 15” que 
combina com perfeição uma experiência de 
treino, televisão e Internet em um único design.

Console P62
O P62, disponível nas Linhas 860 e 760 da 
Série Experience, é um console com tela capacitiva 
sensível ao toque de 10” que agrega design 
contemporâneo e experiência premium de fitness 
em rede à área cardiovascular da sua academia 
a um investimento moderado. 

Console P30
O console P30, disponível nas Linhas 830 e 730 
da Série Experience, possui uma tela de LED 
grande e controles de movimento, juntamente 
com um carregador de dispositivo móvel para 
a maioria dos celulares e MP3 players.

Console P30i
Projetado para treinamento intervalados com 
teclas de velocidade e inclinação de toque único. 
Disponível somente na TRM 731.

Console padrão
O console padrão complementa a linha de 
equipamentos cardiovasculares da Série Assurance, 
para agregar um valor excepcional juntamente com 
design e durabilidade mecânicos comprovados 
comercialmente.

Sistema de visualização pessoal (PVS)
Fornece visualização, canais e controle de volume 
da televisão individuais em uma tela de 15,6” para 
consoles P30 e padrão. O PVS tem um recurso de 
economia de energia chamado “Auto Power Save”, 
que desliga a tela quando ela não estiver em uso.

Sistema de entretenimento 
(800/900 MHz)
Integrado ao painel do console de forma 
conveniente, esses receptores dão acesso a diversos 
canais de áudio dos displays montados na parede ou 
no teto. Disponível para os consoles P30 e padrão.

Organização de cabos
Com esse sistema completo, você pode 
facilmente evitar que os cabos sejam danificados 
e manter sua academia organizada e agradável.

As Séries ExperienceTM e AssuranceTM apresentam equipamentos cardiovasculares inovadores e confiáveis com consoles que foram submetidos 
a dezenas de milhares de horas de testes de campo, visando oferecer às academias equipamentos com confiabilidade comprovada. A posição 
vertical de todos os consoles incentiva biomecânica e postura apropriadas durante o exercício.

OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO
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Tipo de display

Controles de movimento

Console P82

Tela capacitiva de LCD sensível 
ao toque de 15”

Idiomas

Conectividade de rede

Sistema de visualização 
pessoal (PVS)

Carregador de dispositivo 
móvel

Prateleira de leitura

Adaptador de mídia

•

• 

• • • • 

Sistema de entretenimento 
(800/900 MHz)

Organização de cabos

Inglês, chinês, dinamarquês, holandês, 
francês, finlandês, alemão, italiano, 

japonês, coreano, norueguês, polonês, 
português, russo, espanhol, sueco, chinês 

tradicional, turco

Opcional

Opcional

Opcional

Console P62

Tela capacitiva de LCD sensível 
ao toque de 10”

• 

Inglês, chinês, dinamarquês, holandês, 
francês, finlandês, alemão, italiano, 

japonês, coreano, norueguês, polonês, 
português, russo, espanhol, sueco, 

chinês tradicional, turco

Opcional

Opcional

Somente na Esteira intervalada 
TRM 731

Display de LED avançado Display de LED avançado

• 

Inglês, holandês, francês, 
alemão, italiano, japonês, 

português, russo, espanhol

Opcional

Inglês

Opcional

Console P30 Console P30i

- -

-• 
• 

- -

- -

-

-

Incorporado Incorporado Opcional

Opcional

• Padrão - Não oferecido

• 

• 
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Agregar tecnologia e serviços digitais à sua academia pode ajudar a consolidar sua marca, envolver os alunos e fortalecer a relação entre 
os frequentadores da academia. E nós podemos facilitar isso para você. Ao conectar os consoles sensíveis ao toque P82 e P62 da Precor, com 
sistema operacional Preva®, à Internet, você dá boas-vindas ao seu fitness em rede. Utilize os recursos do MyUI™ para personalizar a experiência 
dos usuários com o console e para se comunicar diretamente com eles, atraindo e retendo mais alunos, gerando mais receita e otimizando 
a gestão do seu equipamento de cardio. 

RECURSOS PARA ALAVANCAR OS SEUS NEGÓCIOS

Tela WalkUp personalizável 
Amplie a presença da sua marca na seção 
cardiovascular com uma tela personalizável 
resistente a impactos. Adicione um botão 
que direcione a conteúdos sobre sua 
academia e permaneça em contato com 
seus usuários.

Alertas de gestão de ativos  
Você pode escolher entre alertas imediatos 
ou resumos semanais com informações 
sobre seus equipamentos de cardio 
da Precor. Nosso sistema monitora 
continuamente os alertas, evitando 
mensagens duplicadas ou muito repetidas.

Relatório de atividades do usuário 
Confira a atividade cardiovascular dos 
titulares de contas do Preva em um relatório 
on-line simples. Ele é ótimo para fornecer 
suporte a desafios e competições, estimular 
comunicações objetivas e avaliar preferências 
de exercícios cardiovasculares.

Mensagens de boasvindas
Cumprimente seus usuários com uma 
mensagem curta no console antes de 
começarem a treinar. Recomendamos que 
promova seus serviços, ofertas especiais 
ou informações operacionais, como uma 
alteração no horário de funcionamento 
da academia. 

Atualizações automáticas 
de software
Todos os consoles em rede com tela sensível 
ao toque da Precor recebem atualizações 
automáticas de software, conteúdo atualizado 
e novos recursos sem que você precise realizar 
qualquer ação ou arcar com qualquer custo.
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Mensagens de boasvindas   
Cumprimente seus usuários com uma 
mensagem curta no console antes de 
começarem a treinar. Recomendamos que 
promova seus serviços, ofertas especiais 
ou informações operacionais, como uma 
alteração no horário de funcionamento da 
academia. 

Mensagens do exercício   
As mensagens do exercício são uma ótima 
forma de se manter em contato com os 
alunos de exercícios cardiovasculares. 
Utilize essas mensagens para falar sobre 
a sua academia, sobre eventos, serviços e 
sobre a agenda.

CAPTE NOVOS ALUNOS
Uma academia notou um aumento de 70% em novas 

matrículas de alunos um mês depois de instalar consoles 
em rede em suas instalações. Outra academia notou um 
aumento de 35% nas matrículas nos primeiros 3 meses 
depois da introdução das Contas pessoais Preva.

Mensagens do exercício
As mensagens do exercício são uma ótima 
forma de se manter em contato com os 
alunos de exercícios cardiovasculares. 
Utilize essas mensagens para falar sobre 
a sua academia, sobre eventos, serviços 
e sobre a agenda.

Gestão de aplicativos
Definir o clima da sua academia é um com-
ponente importante da sua marca e uma 
indicação de que você conhece a preferência 
dos seus alunos. O acesso dos usuários aos 
aplicativos de mídia e entretenimento pode ser 
controlado por você com apenas um clique.
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A tecnologia mudou e continua a mudar o mundo, especialmente no que se refere a entretenimento e informação. Investir em uma experiência 
totalmente conectada na sua academia é algo que vai ajudar os alunos a se identificarem com o ambiente. Com o sistema operacional Preva, 
os usuários podem personalizar seus exercícios de cardio e acessar instantaneamente aplicativos, opções de entretenimento e informações 
desejadas. O conteúdo interativo sobre o treino, música ou dicas é sempre mantido atualizado para envolver cada vez mais os alunos. 

RETENHA MAIS ALUNOS USANDO RECURSOS QUE ELES GOSTEM

Contas pessoais Preva® 
Com a conta pessoal do Preva, os alunos 
podem definir e monitorar semanalmente 
as metas de treino, recebendo medalhas 
divertidas por suas conquistas, salvando seus 
treinos favoritos para realizá-los em outro 
momento e controlando o layout dos seus 
aplicativos e recursos de entretenimento para 
que seus favoritos sejam exibidos primeiro.

Autenticação única 
Depois que um usuário inserir o login 
e a senha de suas contas pessoais de 
entretenimento em vídeo e áudio, não 
será necessário fazer isso novamente 
nos próximos treinos. Os usuários só 
precisam de uma autenticação única 
para iniciar o treino.

Início de sessão por Bluetooth®
Celulares são acessórios fáceis de encontrar 
nas academias. Os alunos podem usar seus 
aparelhos para iniciar a sessão em sua conta 
pessoal do Preva, usando o console sensível 
ao toque da Precor.

Aplicativos de mídia 
e entretenimento
Acesse seus aplicativos pessoais de 
entretenimento em vídeo e áudio, como 
Netflix®, Hulu® e Spotify®, por meio dos consoles 
com tela sensível ao toque da Precor. O treino 
terminou antes do filme? Os alunos podem 
continuar de onde pararam no próximo treino 
ou usando qualquer outro dispositivo pessoal.

RunTV
Seus alunos não vão querer sair da 
academia com a RunTV, um recurso de 
mídia e entretenimento focado no treino 
que oferece uma experiência envolvente a 
cada uso. Os diferentes canais disponíveis 
trazem depoimentos motivadores e 
pessoais, dicas de treino dadas por 
especialistas, além de uma trilha sonora 
interativa que toca de acordo com o treino 
de cardio em exercícios de corrida e subida 
simulados em algumas das paisagens mais 
icônicas do mundo. Sempre há algo novo, 
com conteúdos frequentes e atualizados.
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Vídeo sob demanda
Uma seleção cuidadosa de playlists 
de vídeos de músicas, esportes e 
entretenimento criadas para o ambiente 
em constante movimento. Nosso curador 
atualiza mais de 36 playlists todos os meses 
com conteúdos populares selecionados do 
YouTube®. Um recurso original da Precor.

Mensagens de boasvindas   
Cumprimente seus usuários com uma 
mensagem curta no console antes de 
começarem a treinar. Recomendamos que 
promova seus serviços, ofertas especiais 
ou informações operacionais, como uma 
alteração no horário de funcionamento da 
academia. 

Mensagens do exercício   
As mensagens do exercício são uma ótima 
forma de se manter em contato com os 
alunos de exercícios cardiovasculares. 
Utilize essas mensagens para falar sobre 
a sua academia, sobre eventos, serviços e 
sobre a agenda.

MANTENHA OS ATUAIS CLIENTES
Uma academia notou um aumento de 20% na retenção 

durante o ano seguinte à instalação do fitness em rede 
e apresentação do Preva. Outra academia apresentou 
um aumento de 25% em renovações de matrículas ano 
após ano graças ao Preva.

AUMENTE O LUCRO
Em um estudo recente, uma academia aumentou 

a receita mensal em US$ 900 por meio de uma 
promoção via mensagens de treinos.

Meu perfil
Os alunos podem gerenciar logins e 
senhas de forma fácil por meio de um 
novo recurso no console sensível ao 
toque chamado Meu perfil.

Fones de ouvido Bluetooth®
Emparelhe seus fones de ouvido 
Bluetooth® de forma rápida e fácil 
com o console conectado à rede para 
escutar o áudio sem precisar de fios.
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PARCERIAS E INTEGRAÇÕES
Uma plataforma aberta e uma comunidade de parceiros cuidadosamente escolhida nos ajudam a integrar os sistemas e oferecer os serviços que 
você mais valoriza: sistemas dedicados a experiências de usuário significativas que melhoram a participação, aumentam a retenção e geram receita.

Aktiv Konzepte
O sistema Aktiv Konzepte é a solução completa para a gestão e documentação de treinamentos com 
ferramentas abrangentes e inovadoras para a indústria de academias e similares. Tantos academias e 
unidades de reabilitação, quanto personal trainers e fisioterapeutas, recebem uma ferramenta eficiente e de 
fácil utilização para ajudá-los em suas atividades. A integração do Aktiv Konzepte com o sistema operacional 
Preva® fornece aos treinadores uma solução completa para a realização de exercícios nos equipamentos 
cardiovasculares em rede da Precor. Com o sistema Aktiv Konzepte, os treinadores podem acessar sua conta 
Preva e passar exercícios cardiovasculares personalizados aos usuários. Os treinadores recebem relatórios 
detalhados sobre o desempenho dos usuários.

Netpulse
O Netpulse oferece às academias um aplicativo móvel personalizado que se integra ao sistema operacional 
Preva. O aplicativo móvel traz a marca das academias, possibilitando que elas ofereçam aos usuários 
a capacidade de acessar programação de aulas, criar metas de treinos, visualizar e registrar treinos 
cardiovasculares e de outro tipos da Precor, receber alertas de promoções e conectar-se via redes sociais 
onde quer que estejam. 

Movescount®
O Movescount é um aplicativo de acompanhamento avançado que permite aos usuários planejar rotas, 
monitorar seus movimentos e compartilhar com o Movescount. Basta emparelhar o Movescount com 
um relógio Suunto® ou usar um smartphone para monitorar. De um jeito ou de outro, o Movescount é 
completamente integrado ao Preva, permitindo que os usuários capturem e consolidem todas as suas 
atividades dentro e fora das academias de ginástica.
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EveryMove®
A Precor está orgulhosa em estabelecer parceria com o EveryMove, o primeiro programa de recompensas dos 
EUA com base em estilo de vida que permite aos usuários capturar suas atividades saudáveis para ganhar 
recompensas de marcas, de seus empregadores e de seus provedores de planos de saúde.

Microsoft® HealthVault®
A Precor oferece aos usuários a capacidade de adicionar de modo automático treinos monitorados diretamente 
em suas respectivas contas do Microsoft HealthVault com suas contas pessoais do Preva e o aplicativo móvel do 
Preva. Os usuários podem visualizar suas informações de treino no Microsoft HealthVault juntamente com suas 
outras informações sobre saúde e bem-estar.

Vitale
O Vitale é o personal trainer virtual do usuário. Por meio de algoritmos matemáticos complexos, o Vitale considera 
o condicionamento físico, o ânimo, o tempo disponível e a frequência de treino semanal do usuário, a estrutura 
e os equipamentos disponíveis da academia para oferecer um plano de treinamento diversificado e totalmente 
personalizado que é alterado mensalmente de acordo com o progresso do usuário.  Pela integração com o sistema 
operacional Preva, os usuários podem registrar facilmente os treinos cardiovasculares da Precor no sistema 
MyVitale.

bounts
O sistema operacional Preva® é integrado ao Bounts, um aplicativo de saúde digital que recompensa os 
usuários com prêmios de marcas e lojas locais renomadas. Quando os usuários do Preva se exercitam e ganham 
pontos do Bounts, podem gastá-los em uma loja de recompensas do Bounts em produtos da marca, prêmios e 
experiências de alto nível.
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Você sabia que os usuários que praticam 

treino em grupo têm 26% menos chances 

de cancelar a matrícula em comparação 

com usuários que praticam somente 

treino físico?1 O treinamento em grupo 

está em alta, aproximando-se do topo da 

lista anual do ACSM (American College of 

Sports Medicine) sobre as tendências do 

mundo fitness para 2017. Esse estilo de 

treinamento conta um treinador animado 

para liderar seus alunos de diferentes 

níveis de condicionamento físico em 

aulas cuidadosamente preparadas, que 

os ajudam a alcançar seus objetivos 

de preparo físico.

Visite go.precor.com/grouptrainingmanual

TREINAMENTO 
EM GRUPO

1 Harbourne, Emily. “Group X: The Key to Retention.” Club Solutions Magazine. 1º de agosto de 2017.
  http://clubsolutionsmagazine.com/2017/08/group-x-key-retention/. <acesso em 8 de janeiro de 2018>.
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Não importa se o foco da sua academia é o treinamento em grupo em estilo de circuito, aula, equipe ou HIIT, os produtos da Precor combinados 
com uma programação inovadora podem oferecer trazer soluções para fortalecer suas ofertas de treinamento em grupo, atrair novos usuários e 
ainda torná-los fiéis à academia.

Use os produtos adaptáveis para 
tornar o treinamento mais divertido
A Precor oferece produtos que podem ser misturados 
e combinados de maneiras diferentes para criar treinos 
exclusivos que mantêm o interesse dos alunos e fazem 
com que eles alcancem os resultados que tanto desejam. 

Agregue mais valor incluindo uma programação
Quando seus treinadores são capacitados para oferecer programas 
específicos ou treinos temáticos no ambiente de treinamento em grupo, 
os usuários colhem os frutos. A Precor oferece uma variedade de cursos 
de treinamento, lecionados na sua academia por treinadores especialistas 
certificados da Precor, em sessões que duram metade do dia ou o dia inteiro.

Utilize o HIIT
Integre equipamentos projetados para atividades curtas 
e de alta intensidade, como a Esteira intervalada TRM 731 
ou a Assault AirRunner e a AirBike Elite, à sua programação 
de treinamento em grupo. Complemente essas opções 
de treinamento cardio HIIT com o treinamento funcional do 
Queenax para obter uma sessão de treino intensa e eficiente.

Mantenha seu espaço livre
A design aberto do Queenax preserva os espaços livres da sua 
academia, permitindo usar o espaço entre os aparelhos para 
outras atividades quando o sistema Queenax não estiver sendo 
usado. As rodas de transporte integradas fazem com que os 
produtos Assault Fitness e as bicicletas Spinner® possam ser 
mudados de lugar com facilidade e rapidez, criando espaço 
livre na sua academia para outras atividades.

INCENTIVE SEUS ALUNOS COM TREINAMENTOS EM GRUPO

29



SPINNING®
“Nossa filosofia é oferecer aos alunos 
a melhor experiência de treino com 
equipamentos de alto nível e qualidade, 
além de professores que estimulem 
os usuários. Os equipamentos da 
Precor excedem as expectativas e 
nós continuamos a aprimorar nossas 
ofertas para atender às necessidades 
dos alunos. Eles adoram saber a 
velocidade, a distância e o tempo do 
treino. Eles dizem que isso é um dos 
principais recursos da bicicleta, além 
da pedalada suave.”

Peter Guy, diretor

Gymworks, Chorley, Reino Unido
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SPINNER® Ride™ SPINNER® Shift™ SPINNER® Chrono™SPINNER® Climb™

EXPERIMENTE ALGO DIFERENTE. CONHEÇA A SPINNING®.

Transmissão

Spinner® Ride™

Corrente ou 
correia Poly-V

Correia dentada 
Kevlar® reforçada

Sistema 
de resistência

Spinner® Shift™ Spinner® Chrono™ 
PowerSpinner® Climb™

Corrente ou 
correia Poly-V

Correia dentada 
Kevlar® reforçada

Atrito MagnéticoAtrito Magnético

Medição 
de potência

Medição de 
potência direta–––

Cor do quadro

Console

Quadro

Charcoal

Com e-coat
Aço de alto 

desempenho

Console Spinner® 
Power — Incluso

Alumínio

Metallic White

Liga de aço

Semi-Gloss 
Metallic black

Semi-Gloss 
Metallic black

Console Spinner® Studio — Opcional

Alumínio

Visão geral Todos os modelos têm 122 x 51 cm e roda-livre com peso perimetral. 
O peso máximo suportado do usuário é de 158,7 kg.

A Spinning® traz uma experiência global de ciclismo indoor, 
unindo inovação em tecnologia de bicicletas ergométricas e 
uma experiência nunca antes vista. O programa da Spinning® 
e as bicicletas Spinner® são referência na categoria de 
ciclismo indoor, com milhões de usuários no mundo todo.

A mais recente linha de bicicletas Spinner® foi projetada 
para oferecer pedaladas personalizadas e, ao mesmo 
tempo, proporcionar boa forma, sensação de bem-estar 
e longevidade. Crie esse diferencial na sua academia 
e ofereça aos seus alunos uma experiência de pedalada 
que eles sempre quiseram. 

Além de bicicletas inovadoras, a Spinning® também é líder 
global oferecendo certificações e treinamentos de alto 
nível para instrutores. Bicicletas e um programa de alta 
qualidade se traduzem em resultados para a sua academia. 
Experimente algo diferente. Conheça a Spinning®.
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3

1

2

Todos os materiais do quadro 
recebem pintura eletrostática para 
proteção duradoura contra suor e 
umidade, a fim de manter a bicicleta 
sempre intacta — aula após aula.

1 Materiais

Na maioria dos modelos, o selim 
e o guidão podem ser facilmente 
ajustados para cima/para baixo, 
assim como para frente/para trás 
e ajustar-se a qualquer usuário, 
independentemente de seu tamanho.

4 Ajustes de selim 
e de guidão

A inércia do nosso sistema de roda-
livre suaviza a pedalada para eliminar 
“pontos mortos” na parte superior e 
inferior da pedalada, permitindo que 
os usuários melhorarem sua técnica 
e a eficiência nessa atividade.

2 Transmissão e 
rodalivre

Todas as bicicletas comerciais 
Spinner® usam pedivelas de tamanho 
grande de aço e com contorno que 
tolera o impulso e a força até mesmo 
dos usuários mais fortes. Nossos 
pedais bilaterais compatíveis com 
SPD® apresentam conexões em cone 
Morse sem rosca, tornando-os o 
sistema de pedivela e pedal mais 
forte e duradouro no mercado.

3 Pedais e 
pedivelas

O console Power, incluso na bicicleta 
Spinner® Chrono™ Power, conta com 
uma luz de fundo ultrabrilhante que 
está sempre ativada e não precisa 
de baterias. Projetado para se ajustar 
perfeitamente à programação do 
SPINPower®, compatível com o 
Bluetooth® para compartilhamento 
de dados com um smartphone 
e compatível com ANT+ para 
pareamento com fitas de frequência 
cardíaca e tabela classificativa.

6 Console Power

O console Spinner® Studio é um 
opcional para os modelos Spinner® 
Ride™, Shift™ e Climb™ que oferece 
baixo consumo de energia e 
emparelhamento automático com 
qualquer monitor de frequência 
cardíaca compatível com ANT +. 

5 Console Studio

Console Studio Console Power5 6

A ANATOMIA DE UMA BICICLETA 
SPINNER®
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Ofereça a experiência completa da Spinning® em sua 
academia. Combine a aquisição das bicicletas de 
alto nível Spinner® com o programa e a certificação 
oferecidos pela Spinning®. Um programa consistente 
ajuda a fidelizar e a unir os frequentadores e instrutores 
da academia, gerando uma experiência de qualidade 
para os seus praticantes.

O programa da Spinning® não trata apenas do treino. 
Os treinamentos da Spinning® trazem orientações sobre 
diferentes tipos de pedalada, movimentos e motivação 
que mantêm a segurança, o envolvimento e a animação 
dos alunos. Além disso, o programa da Spinning® foi 
criado especialmente para ser aplicado à linha de 
bicicletas Spinner®.

É fácil certificar seus instrutores no programa Spinning®. 
A equipe internacional de mais de 150 instrutores 
especializados oferece programas continuados de 
treinamento e certificação de nível e reconhecimento 
mundiais em ciclismo indoor, incluindo diferentes níveis 
de currículo para que os instrutores continuem se 
aprimorando. Seus instrutores vão se juntar às mais de 
250 mil pessoas que já se certificaram no mundo todo.

Com a certificação SPINPower®, eles poderão oferecer 
aulas desafiadoras e animadas nas já famosas bicicletas 
Spinner® Chrono Power. 

Saiba mais em go.precor.com/spinning

OFEREÇA UMA 
EXPERIÊNCIA COMPLETA 
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ASSAULT 
FITNESS
O Assault Fitness leva seu treinamento 
cardiovascular de HIIT para outro 
nível, com produtos que oferecem 
uma experiência de treino desafiadora, 
além de um design robusto e fácil 
de usar, trazendo novos ares para 
seu treinamento em grupo. 
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AirRunner
A Assault AirRunner é uma esteira de elite de excelente 
qualidade que oferece um treinamento intenso em uma 
pequena estrutura. Assim como em uma esteira manual sem 
limite de velocidade, os usuários podem chegar até seus limites 
e mudar de velocidade como quiserem. A manopla integrada 
e as rodas para transporte facilitam sua movimentação, 
agilizando a reconfiguração do seu local de treino e mantendo 
as opções de treinamento adaptáveis.

AirBike Elite
Todo o corpo do usuário é trabalhado conforme ele empurra, 
pedala e puxa ao se exercitar na Assault AirBike Elite 
com resistência ilimitada. O resultado é uma experiência 
verdadeiramente dinâmica e adaptável. Os infinitos ajustes 
personalizáveis permitem que os usuários tenham uma 
pedalada agradável e atinjam a frequência cardíaca desejada, 
ou ainda que façam um treino intervalado de alta intensidade. 

AirRunner
•  C x L x A: 177,5 x 83,3 x 162,6 cm
•  Peso: 127 kg
•  8 treinos pré-programados
•  Conectividade Bluetooth®*

AirBike Elite
•  C x L x A: 140 x 66,3 x 148,8 cm
•  Peso: 56,7 kg
•  8 treinos pré-programados

AirBike Classic
• C x L x A: 129,4 x 59,3 x 123 cm
• Peso: 44,5 kg
• 8 treinos pré-programados

*Com cintas compatíveis de transmissão de frequência cardíaca; cinta torácica não incluída. 

PROJETADO PARA HIIT

AirBike Classic
A AirBike Classic é a bicicleta original de lâmina de aço, 
que utiliza a resistência do ar da Assault, e se tornou um 
equipamento fundamental nos boxes de CrossFit. O design 
reforçado apresenta um sistema de transmissão por corrente 
comprovado e pedivelas embutidos que promove resistência 
e durabilidade incomparáveis. É a opção perfeita para os 
usuários mais exigentes.
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QUEENAX®

“As aulas com o Queenax ampliaram 

o nosso programa de treino em 

grupo. O número de frequentadores 

quadruplicou desde o início do programa 

em janeiro e mais de 800 alunos 

participam das aulas, semanalmente.”

Simon Kirby, gerente de esportes e lazer

Salt Ayre Leisure Centre
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A Queenax é um sistema de treinamento funcional exclusivo que pode multiplicar o espaço de treinamento da sua academia e ajudar nos 
treinamentos em grupos pequenos. Ela é oferecida com instruções abrangentes para garantir que os usuários aproveitem a programação 
com confiança, consistência, empolgação e permaneçam motivados. 

The One Wall
•  1 estação de suspensão, 2 estações 

de treinamento completo
• Dimensões (C x L x A):  160 x 66 x 262 cm

The Corner
•  2 estações de suspensão, 6 estações 

de treinamento completo
• Dimensões (C x L x A):  186 x 186 x 267 cm

The One SelfStanding
•  1 estação de suspensão, 3 estações 

de treinamento completo
• Dimensões (C x L x A):  234 x 178 x 262 cm

W175
2D Wall Solution
•  1 estação de suspensão, 3 estações 

de treinamento completo
•  Dimensões (C x L x A):  

420 x 66 x 262 cm

W475
2D Wall Solution
•  2 estações de suspensão, 7 estações 

de treinamento completo
•  Dimensões (C x L x A):  

610 x 66 x 293 cm

W500
3D Wall Solution
•  3 estações de suspensão, 12 estações 

de treinamento completo
•  Dimensões (C x L x A):  

534 x 237 x 290 cm

W700
3D Wall Solution
•  4 estações de suspensão, 15 estações 

de treinamento completo
•  Dimensões (C x L x A): 

714 x 237 x 290 cm

IMAGINE AS POSSIBILIDADES
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X2 500 
Open Format
•  6 estações de suspensão, 15 estações 

de treinamento completo
• Dimensões (C x L x A):  661 x 244 x 287 cm

X2 800
Open Format
•  10 estações de suspensão, 20 estações 

de treinamento completo
• Dimensões (C x L x A):  963 x 244 x 287 cm

X2 700
Open Format

•  8 estações de suspensão, 18 estações 
de treinamento completo

• Dimensões (C x L x A):  861 x 244 x 287 cm

X3 500 
Open Format

•  9 estações de suspensão, 21 estações 
de treinamento completo

• Dimensões (C x L x A):  661 x 394 x 287 cm

X3 700 
Open Format

•  12 estações de suspensão, 25 estações  
de treinamento completo

• Dimensões (C x L x A):  861 x 394 x 287 cm

X3 800 
Open Format

•  15 estações de suspensão, 28 estações  
de treinamento completo

• Dimensões (C x L x A):  963 x 394 x 287 cm

QUEENAX 
OPÇÕES PARA O SEU ESPAÇO
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X1 500 
Bridge
•  3 estações de suspensão, 6 estações 

de treinamento completo
• Dimensões (C x L x A):  501 x 237 x 287 cm

X2 500 
Bridge
•  6 estações de suspensão, 11 estações  

de treinamento completo
• Dimensões (C x L x A):  503 x 280 x 287 cm

X1 900
Bridge
•  5 estações de suspensão, 9 estações  

de treinamento completo
• Dimensões (C x L x A):  902 x 237 x 287 cm

X2 900 
Bridge

•  10 estações de suspensão, 18 estações  
de treinamento completo

• Dimensões (C x L x A):  905 x 280 x 287 cm

X3 500 
Bridge

•  9 estações de suspensão, 17 estações  
de treinamento completo

• Dimensões (C x L x A):  501 x 450 x 287 cm

X3 900 
Bridge
•  15 estações de suspensão, 26 estações  

de treinamento completo
• Dimensões (C x L x A):  902 x 450 x 287 cm
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ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTOS

Mantenha o dinamismo e a inovação dos seus treinos em grupo ou personalizados com uma seleção de mais de 100 Acessórios de treinamento e 
itens opcionais da Queenax. Adicione, remova e reconfigure os opcionais de treinamento, transformando a Queenax em um ambiente de treinamento 
em grupo. Os mosquetões com trava, aros reforçados, sacos pesados e as soluções de armazenamento são fáceis de manusear e mudar de lugar.

MANTENHA SEU AMBIENTE DESCONTRAÍDO E INOVADOR

Exercícios de peso 
corporal suspenso
Treinos em grupo ou em circuito que fazem 
que os alunos sustentem o próprio peso do 
corpo em diferentes posturas e posições.

Elástico
Treino para alunos de todos os níveis, que 
trabalha a resistência e aproveita melhor 
o espaço.

Desempenho e combate
Aproveite a popularização do boxe, 
kickboxing, aulas de MMA e treinamento 
com corda. 

OPCIONAIS

Funcional
Treino para movimentos cotidianos usando 
paralelas móveis, barras articuladas, cama 
elástica para rebote etc. 

Armazenamento
Inteligente, o armazenamento integrado 
mantém os acessórios acessíveis e longe 
do chão.

Estrutura e viga
Aumente o número de estações de 
treinamento e a variedade da Queenax 
com elementos como barra fixa, barras 
de exercícios adicionais e barras para 
saco de boxe. 

Saiba mais sobre acessórios de treinamento e itens opcionais da Queenax em go.precor.com/appsandoptionals
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Superfunctional™ Move 
Seus instrutores vão aprender tudo sobre 
os componentes do treino de recuperação 
e regeneração. Isso vai ajudá-los a ministrar 
aulas que envolvem, relaxam e reequilibram 
os alunos.  

Ultimate Superfunctional™: Stacks
Seus instrutores vão aprender a usar as 
ferramentas certas e a desenvolver estratégias 
que ajudam a ministrar aulas empolgantes 
de treinamento superfuncional em grupo. 

Treinamento UFO   
Aprenda a treinar e a criar programas com 
o UFO, a primeira ferramenta de exercícios 
de peso corporal suspenso que permite que 
os alunos suspendam todo o peso corporal 
sobre uma plataforma, reagindo às forças 
externas que são exercidas sobre eles.

Treinamento fitness 4D PRO® 
Bungee: treinamento especial 
para Queenax 
Aprenda a orientar com esse recurso 
fitness de peso corporal suspenso 
dinâmico, intensivo e descontraído.

Queenax Foundations
O Queenax Foundations é um treinamento em período integral, de sete horas, ministrado por um treinador 
especialista da Precor. Os instrutores da sua academia vão conhecer um sistema de treinamento que envolve 
movimentos e exercícios usando diferentes recursos para treinamento funcional, gerando meios para desenvolver 
habilidades e instrutores de grupos pequenos, tudo isso aproveitando o design aberto da Queenax. 

A Precor oferece uma variedade de treinamentos presenciais, ministrados por treinadores especialistas da Precor, garantindo que seus 
instrutores e seus alunos extraiam os melhores resultados da Queenax. Os treinadores especialistas vão até sua academia para ministrar 
workshops de treinamento em período parcial ou integral. A Precor oferece manuais de treinamento e materiais de marketing para dar 
suporte aos lançamentos do programa na sua academia. 

APRIMORE O SEU PROGRAMA COM A QUEENAX EDUCATION

Confira no Precor Coaching Center as últimas atualizações nas opções de treinamento no local. Visite go.precor.com/coachingcenter
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CONTEÚDO 
EDUCATIVO
“O treinamento da Queenax e o uso 

da Biblioteca de movimentos têm 

sido ótimos e nos ajudam a oferecer 

aulas exclusivas dentro do nosso 

cronograma semanal. Tivemos 

bastante sucesso.”

 

David Fitzpatrick, Xcite Livingston

West Lothian Leisure, Reino Unido
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APRENDA COM OS PROFISSIONAIS
Nossa missão no Precor Coaching Center é ajudar sua equipe de treinamento e os 
usuários a aproveitar melhor os equipamentos da Precor. Não importa se os seus 
treinadores têm apenas cinco minutos entre um cliente e outro para se atualizar sobre as 
últimas tendências em treinamento aplicadas aos equipamentos da Precor ou se você está 
procurando workshops de treinamento na sua academia para instruir sua equipe sobre a 
aplicação da programação nos equipamentos, nós temos a solução ideal para você. 

O Precor Coaching Center é a sua loja on-line completa, onde você pode encontrar os 
recursos mais recentes de educação e treinamento da Precor. O conteúdo está otimizado 
para públicos diferentes, para que você possa acessar rapidamente o material mais 
relevante para o seu treinamento e seu negócio. Convidamos você a explorar nossos 
canais educativos, projetados exclusivamente para fornecer o melhor conteúdo do setor.

Principais características

•  Disponível em seis idiomas, 
ininterruptamente

•  Conteúdo de acesso livre, sem cobranças 

•  Atualizações constantes de conteúdo, 
fornecidas pela equipe de coaching da 
Precor e por instrutores renomados do setor

•  Conteúdo movido pelas tendências do setor 
e pelos princípios básicos da atividade física

•  Conteúdo em vídeo e por escrito, criado 
para o instrutor de treinamento físico com 
tempo limitado

precor.com/coachingcenter

COACHING
CENTER
Precor
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“Em academias, as pessoas costumam ser usar 

bastante os equipamentos e isso geralmente 

acontece em um nível acelerado. O equipamento 

de ginástica tem que ser resistente, então 

usar um produto de ótima qualidade é algo 

importante para nós.  Foi importante ir à fábrica 

da Precor e ver como os equipamentos são 

testados, pois soubemos como eles garantem 

que uma Smith Machine pode ser usada 

sem quebrar.”

Kenny Norris, diretor associado, Lazer e Bem-estar 

University of North Carolina, Greensboro

EQUIPAMENTOS 
DE MUSCULAÇÃO
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FORTALEÇA SUA MARCA

Plate LoadedSelectorized Bancos e suportes

Série DiscoveryTM

Nós descobrimos que as pessoas não têm medo da musculação. Na verdade, 
elas têm receio dos aparelhos. Por isso lançamos a Série Discovery, a primeira 
série de equipamentos de musculação projetados para atrair e não assustar 
os usuários. Conheça vários produtos acessíveis e intuitivos que resistem aos 
efeitos do tempo e são perfeitos para usuários de qualquer nível de habilidade.

Exercício único Selectorized Exercícios duplos Selectorized

Série VitalityTM

A Série Vitality é composta por unidades compactas que economizam espaço 
e ajudam você a oferecer a variedade que os usuários almejam com espaço e 
orçamento limitados.

Selectorized Funcional Multiestações

Musculação Icarian®
A Linha de musculação Icarian Strength inclui unidades Selectorized Funcional 
e Multiestação que servem como uma base sólida para complementar sua 
área de musculação, ajudando os usuários a iniciar e progredir nesse tipo 
de treinamento.

Comprar equipamento de musculação não é mais algo feito como antes. O espaço disponível das academias mudou, os usuários mudaram, as 
competições mudaram e os produtos também. Algo que não mudou é que adquirir equipamento de musculação é algo feito para o longo prazo, 
quando comparado a outros tipos de equipamento de ginástica. Por isso nós oferecemos uma variedade de equipamentos de musculação que 
podem ser usados por alunos de diferentes níveis. 
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SÉRIE DISCOVERY™
Linha Selectorized

Cartazes de instruções
Ilustrações grandes, fáceis de entender e sem 
textos demonstram a forma correta em uma 
análise simplificada. Códigos QR vinculam-se 
a vídeos instrutivos que facilitam a introdução 
das atividades para todos os usuários.

Torre de pesos
O design aberto e convidativo permite o fácil 
acesso dos usuários ao pino seletor da torre 
de pesos. Para acionar o peso complementar, 
basta empurrar a alavanca e aumentar a carga. 

Ajustes
Pontos de contato altamente visíveis e resistentes, 
incluindo ajustes de banco movidos a gás, com 
sistema de catraca, grandes e sobremoldados, 
complementando outras manoplas de ajuste em 
borracha e deixando mais simples e confortável 
conseguir o encaixe perfeito. 

Durabilidade
O quadro fechado de 11 bitolas de aço e 
totalmente soldado fornece uma base sólida 
que não vai dobrar, entortar ou rachar sob 
grandes cargas ou com o passar do tempo.
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Opções de cores

•  As cores podem variar.
•  Cores personalizadas estão disponíveis. Entre em contato com um 

representante de vendas da Precor.
•  Revestimentos personalizados do envoltório estão disponíveis por 

um custo adicional.

Black

Burgundy

Regal BlueBlue Jay

Slate

GreyHunter Green

Navy

Desert Bronze

Cores padrão do estofamento

Cores padrão da estrutura

Cores padrão da cobertura

Black

Gloss Metallic 
Silver

All Spice

Black Magic 
Gloss

Metallic Ash

American 
Beauty Red

Pacific Blue

Gloss White

Deep Clay

Dark Cavern

New Purple

Black Pearl

DSL0414 
Desenvolvimento peitoral convergente
Estrutura: Black Pearl
Invólucro: Black
Estofamento: Black

DSL0414 
Desenvolvimento peitoral convergente
Estrutura: Desert Bronze
Invólucro: Dark Cavern
Estofamento: Grey

DSL0414 
Desenvolvimento peitoral convergente
Estrutura: Gloss Metallic Silver
Invólucro: Black
Estofamento: American Beauty Red

DSL0414 
Desenvolvimento peitoral convergente
Estrutura: Black Pearl
Invólucro: Black
Estofamento: All Spice
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DSL0313 
Extensão dorsal
• Dimensões (C x L x A):  

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

Membros superiores

DSL0204 
Flexão de bíceps
• Dimensões (C x L x A):  

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

DSL0215 
Tríceps sentado
• Dimensões (C x L x A):  

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

DSL0310 
Remada sentado
• Dimensões (C x L x A):  

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

DSL0304 
Puxada alta 
• Dimensões (C x L x A):  

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

DSL0500 
Desenvolvimento de ombros
• Dimensões (C x L x A):  

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

DSL0208 
Extensão de tríceps
• Dimensões (C x L x A):  

119 x 112 x 150 cm
•  Peso: 201 kg
•  Torre de pesos: 73 kg

DSL0505 
Deltoide posterior/Crucifixo
• Dimensões (C x L x A):  

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

DSL0404 
Desenvolvimento peitoral
• Dimensões (C x L x A):  

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

DSL0504 
Elevação lateral
• Dimensões (C x L x A):  

135 x 125 x 150 cm
•  Peso: 226 kg
•  Torre de pesos: 73 kg
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Parte inferior do corpo e core

DSL0618 
Extensão de glúteo
• Dimensões (C x L x A):  

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

DSL0606 
Mesa flexora
• Dimensões (C x L x A):  

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

DSL0620 
Cadeira adutora
• Dimensões (C x L x A):  

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

DSL0619 
Flexão de pernas sentado
• Dimensões (C x L x A):  

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

DSL0621 
Cadeira abdutora
• Dimensões (C x L x A):  

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

DSL0623 
Panturrilha sentada
• Dimensões (C x L x A):  

135 x 112 x 150 cm
•  Peso: 308 kg
•  Torre de pesos: 182 kg

DSL0602 
Leg Press
• Dimensões (C x L x A):  

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

DSL0605 
Extensão de pernas
• Dimensões (C x L x A):  

135 x 125 x 150 cm
•  Peso: 261 kg
•  Torre de pesos: 109 kg

DSL0315 
Rotação de tronco
• Dimensões (C x L x A):  

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

DSL0714 
Abdominal
• Dimensões (C x L x A):  

130 x 127 x 150 cm
•  Peso: 237 kg
•  Torre de pesos: 91 kg
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LINHA SELECTORIZED 
DA SÉRIE DISCOVERY™
Advanced Movement 
Design™

Os produtos Advanced Movement Design desafiam 
os músculos com uma sequência mais abrangente 
de movimentos. Essa plataforma progressiva desafia 
o corpo de uma forma que envolve mais músculos 
com o intuito de desenvolver a resistência de maneira 
funcional e estabilizar os padrões de movimento. 

Os braços de movimento independentes se movem 
em um eixo convergente/divergente para seguir os 
padrões naturais do corpo, proporcionando uma maior 
amplitude de movimentos. O design ergonômico 
garante uma experiência mais suave, natural e fluída 
de movimento aos alunos.
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DSL0414 
Desenvolvimento peitoral convergente
• Dimensões (C x L x A):  

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

DSL0515 
Desenvolvimento de ombros convergente
• Dimensões (C x L x A):  

154 x 150 x 154 cm
•  Peso: 239 kg
•  Torre de pesos: 91 kg

DSL0314 
Puxador divergente
• Dimensões (C x L x A):  

119 x 127 x 213 cm
•  Peso: 256 kg
•  Torre de pesos: 109 kg

DSL0324 
Remada baixa divergente
• Dimensões (C x L x A):  

196 x 122 x 150 cm
•  Peso: 255 kg
•  Torre de pesos: 109 kg
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SÉRIE DISCOVERY™
Linha Plate Loaded

Convidativa
Projetada para usuários de todos 
os níveis a Linha Plate Loaded da 
Série Discovery conta com alturas 
acessíveis de carga, pesos iniciais 
baixos e cartazes de instruções.

Manoplas
Barras grandes tornam os exercícios 
de desenvolvimento mais confortáveis 
ao distribuir a carga em uma área maior 
da mão do usuário, reduzindo o esforço. 

Pivôs
A carcaça de pivô fundida aumenta 
a resistência e dá melhor aparência 
ao acabamento.

Ajustes
O ajuste do assento com regulagem 
a gás, altamente durável, e as manoplas 
de ajuste ergonômicas, grandes 
e em borracha tornam mais fácil 
e confortável conseguir o encaixe ideal.
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DPL0802 
Smith Machine
• Dimensões (C x L x A):  

142 x 214 x 229 cm
•  Peso: 179 kg
•  Peso inicial: 11,3 kg
•  Capacidade máxima de elevação de carga: 272 kg
•  Ângulo do caminho de deslizamento: 11 graus

DPL0603 
Agachamento Hack
• Dimensões (C x L x A):  

211 x 160 x 144  cm
•  Peso: 206 kg
•  Peso inicial: 40 kg
•  Capacidade máxima de elevação de carga: 327 kg

DPL0624 
Máquina de agachamento
• Dimensões (C x L x A):  

230 x 170 x 155 cm
•  Peso: 226 kg
•  Peso inicial: 18,14 kg
• Capacidade máxima de elevação de carga: 245 kg

DPL0601 
Leg press 45°
• Dimensões (C x L x A):  

239 x 140 x 144 cm
•  Peso: 252 kg
•  Peso inicial: 62 kg
•  Capacidade máxima de elevação de carga: 490 kg

Cor padrão 
da estrutura

Braços de movimento/
Plataforma

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

Opções de cores

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

Burgundy

Regal BlueBlue Jay

Slate

GreyHunter Green

Navy

Cores padrão do estofamento

Black All Spice

American 
Beauty Red

Deep Clay

New Purple
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DPL0561  
Flexão de pernas
• Dimensões (C x L x A):  

122 x 167 x 140 cm
•  Peso: 150 kg 
•  Peso inicial: 5 kg 
•  Capacidade máxima de elevação de carga: 82 kg

DPL0560 
Extensão de pernas
• Dimensões (C x L x A):  

158 x 159 x 120 cm
•  Peso: 132 kg
•  Peso inicial: 5,9 kg
•  Capacidade máxima de elevação de carga: 82 kg

DPL0616  
Levantamento de panturrilha
• Dimensões (C x L x A):  

150 x 76 x 101 cm
•  Peso: 75 kg
•  Peso inicial: 11 kg
•  Capacidade máxima de elevação de carga: 204 kg

DPL0550  
Desenvolvimento de ombros
• Dimensões (C x L x A):  

144 x 153 x 157 cm
•  Peso: 141 kg
•  Peso inicial: 4,5 kg
•  Capacidade máxima de elevação de carga: 163 kg

DPL0541  
Peitoral inclinado
• Dimensões (C x L x A):  

109 x 199 x 179  cm
•  Peso: 157 kg
•  Peso inicial: 5,5 kg
•  Capacidade máxima de elevação de carga: 204 kg

DPL0540 
Desenvolvimento peitoral
• Dimensões (C x L x A):  

110 x 169,5 x 177,5 cm
•  Peso: 160 kg
•  Peso inicial: 5,5 kg
•  Capacidade máxima de elevação de carga: 204 kg

LINHA PLATE LOADED DA SÉRIE DISCOVERY™
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DPL0521 
Tríceps sentado
• Dimensões (C x L x A):  

184 x 103 x 94 cm
•  Peso: 130 kg
•  Peso inicial: 3,6 kg
•  Capacidade máxima de elevação de carga: 163 kg

DPL0305  
Puxada alta
• Dimensões (C x L x A):  

168 x 130 x 194 cm
•  Peso: 148 kg
•  Peso inicial: 2,5 kg
•  Capacidade máxima de elevação de carga: 204 kg

DPL0309  
Remada sentado
• Dimensões (C x L x A):  

148 x 127 x 124 cm
•  Peso: 154 kg
•  Peso inicial: 4,5 kg
•  Capacidade máxima de elevação de carga: 204 kg

DPL0308  
Remada baixa
• Dimensões (C x L x A):  

155 x 128 x 171 cm
•  Peso: 156 kg
•  Peso inicial: 6,5 kg
•  Capacidade máxima de elevação de carga: 204 kg

DPL0520 
Flexão de bíceps
• Dimensões (C x L x A):  

136 x 97 x 121 cm
•  Peso: 117 kg
•  Peso inicial: 5,4 kg
•  Capacidade máxima de elevação de carga: 102 kg

DPL0311 
Remada cavalo
• Dimensões (C x L x A):  

190,5 x 98 x 120,5 cm
•  Peso: 87 kg
•  Peso inicial: 18 kg
•  Capacidade máxima de elevação de carga: 127 kg
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SÉRIE DISCOVERY™
Linha de Bancos e suportes

Robusto
Tubos comerciais grandes e resistentes, 
coberturas de poliuretano de alto impacto 
e proteções contra desgaste substituíveis 
e antideslizantes otimizam a resistência 
e a durabilidade dos produtos.

Armazenamento
Suporte com pinos para anilhas, armazenamento de 
barra olímpica e armazenamento de instrumentos 
funcionais estão integrados e convenientemente 
localizados, aumentando a acessibilidade e 
mantendo os acessórios ao alcance.

Projeto ergonômico
O banco discreto acomoda uma grande 
variedade de usuários em uma posição estável 
que ajuda a minimizar o arqueamento lombar 
e permite levantamentos livres.

Excelência funcional
A atenção ao design dos produtos melhora 
os movimentos dos exercícios tradicionais 
e funcionais, criando uma ampla gama 
de oportunidades de exercícios para uma 
variedade de usuários.
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DBR0408 
Banco horizontal simples olímpico
Estrutura: Black Magic Gloss
Estofamento: All Spice

DBR0408 
Banco horizontal simples olímpico
Estrutura: Metallic Ash
Estofamento: Black

Opções de cores

• As cores podem variar.
• Cores personalizadas estão disponíveis. Entre em contato com um 

representante de vendas da Precor.

Burgundy

Regal BlueBlue Jay

Slate

GreyHunter Green

Navy

Desert Bronze

Cores padrão do estofamento

Cores padrão da estrutura

Black

Gloss Metallic 
Silver

All Spice

Black Magic 
Gloss

Metallic Ash

American 
Beauty Red 

Gloss White

Deep Clay

New Purple

Black Pearl

DBR0408 
Banco horizontal simples olímpico
Estrutura: Desert Bronze
Estofamento: New Purple

DBR0408 
Banco horizontal simples olímpico
Estrutura: Gloss White
Estofamento: Regal Blue

57



DBR0611 
Half Rack
• Dimensões (C x L x A):  

180 x 155 x 250 cm
• Peso: 205 kg
• Pinos de armazenamento de pesos: 10
• Capacidade máxima de elevação de carga: 272 kg
• Capacidade máxima de armazenamento  

de peso: 817 kg

DBR0610  
Power Rack
• Dimensões (C x L x A):  

210 x 160 x 250 cm
• Peso: 278 kg
• Pinos de armazenamento de pesos: 10
• Capacidade máxima de elevação de carga: 363 kg
• Capacidade máxima de armazenamento  

de peso: 817 kg

• Kit de pinos para elásticos (par)
• Kit combo de conectores de Rack
• Kit de conectores lado a lado
• Apoios de barra ajustável inversos

DBR0608 
Suporte de barras olímpico
• Dimensões (C x L x A):  

171 x 163 x 189 cm
•  Peso: 124 kg
• Pinos de armazenamento de pesos: 8
• Capacidade máxima de elevação de carga: 273 kg
• Capacidade máxima de armazenamento  

de peso: 799 kg

DBR0408 
Banco horizontal simples olímpico
• Dimensões (C x L x A):  

185 x 165 x 130 cm
•  Peso: 85,4 kg
• Pinos de armazenamento de pesos: 8
• Capacidade máxima de elevação de carga: 227 kg
• Capacidade máxima de armazenamento  

de peso: 798 kg

DBR0410 
Banco olímpico inclinado
• Dimensões (C x L x A):  

201 x 165 x 140 cm
•  Peso: 100 kg
• Pinos de armazenamento de pesos: 8
• Capacidade máxima de elevação de carga: 227 kg
• Capacidade máxima de armazenamento de peso: 798 kg

• Barra articulada
• Estação de tríceps (somente Power Rack)
• Plataforma de levantamento de peso 

(com 7,6 cm de espessura, 244 cm 
de largura e 183 cm de diâmetro) — 
O logotipo personalizado opcional está 
disponível por um custo adicional.

Acessórios opcionais do Half Rack e Power Rack

LINHA DE BANCOS E SUPORTES DA SÉRIE DISCOVERY™
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DBR0411 
Banco olímpico declinado
• Dimensões (C x L x A):  

210 x 165 x 130 cm
•  Peso: 98,4 kg
• Pinos de armazenamento de pesos: 8
• Capacidade máxima de elevação de carga: 227 kg
• Capacidade máxima de armazenamento  

de peso: 798 kg

DBR0507 
Banco olímpico militar
• Dimensões (C x L x A):  

135,5 x 162 x 183 cm
•  Peso: 136,3 kg
• Pinos de armazenamento de pesos: 4
• Capacidade máxima de elevação de carga: 227 kg
• Capacidade máxima de armazenamento  

de peso: 400 kg

DBR0116 
Banco multifuncional
• Dimensões (C x L x A):  

125 x 75 x 84,5 cm
•  Peso: 37,3 kg
• Capacidade máxima de elevação  

de carga: 91 kg

DBR0113 
Banco declinado regulável
• Dimensões (C x L x A):  

148 x 75 x 112 cm
•  Peso: 57 kg
•  Capacidade máxima de elevação  

de carga: 91 kg

DBR0119 
Banco multiajustável
• Dimensões (C x L x A):  

140 x 75 x 46 cm
• Peso: 48 kg
• Capacidade máxima de elevação  

de carga: 181,5 kg

DBR0101 
Banco horizontal simples
• Dimensões (C x L x A):  

133 x 75 x 38 cm
•  Peso: 29 kg
•  Capacidade máxima de elevação  

de carga: 91 kg

DBR0202 
Banco para rosca scott

• Dimensões (C x L x A):  
108 x 94 x 93 cm 

•  Peso: 58 kg

DBR0312 
Extensão dorsal

• Dimensões (C x L x A):  
133,5 x 101,5 x 76 cm

•  Peso: 64 kg
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DBR0812 
Suporte de halteres com 
2 fileiras para 10 pares
• Dimensões (C x L x A):  

221 x 71 x 81 cm
•  Peso: 94 kg
•  Capacidade máxima de 

armazenamento de peso: 726 kg

DBR0813 
Suporte de halteres de poliuretano 
• Dimensões (C x L x A):  

130 x 77 x 105 cm
•  Peso: 93 kg
•  Capacidade máxima de armazenamento 

de peso: 181,5 kg

DBR0814 
Suporte de halteres com 
3 fileiras para 10 pares 
• Dimensões (C x L x A):  

130 x 77 x 105 cm
•  Peso: 96,7 kg
•  Capacidade máxima de 

armazenamento de peso: 227 kg

DBR0815 
Suporte de halteres com 
3 fileiras para 15 pares
• Dimensões (C x L x A):  

220 x 77 x 106 cm
•  Peso: 136 kg
•  Capacidade máxima de 

armazenamento de peso: 544 kg

DBR0808 
Rack de barras
• Dimensões (C x L x A):  

105 x 85 x 150 cm
•  Peso: 83 kg
•  Capacidade máxima de 

armazenamento de peso: 363 kg

DBR0818 
Suporte de manoplas
• Dimensões (C x L x A):  

94 x 66 x 107 cm
•  Peso: 57,8 kg
•  Capacidade máxima de 

armazenamento de peso: 227 kg

DBR0702 
Paralela abdominal vertical
• Dimensões (C x L x A):  

67 x 110 x 166 cm
•  Peso: 91 kg

DBR0817 
Suporte vertical de anilhas
• Dimensões (C x L x A):  

65 x 75 x 120 cm
•  Peso: 35 kg
•  Pinos de armazenamento de pesos: 6
•  Capacidade máxima de 

armazenamento de peso: 454 kg

48

LINHA DE BANCOS E SUPORTES DA SÉRIE DISCOVERY™
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SÉRIE VITALITY™

Fácil de usar
Cartazes simples, com instruções passo a passo, 
ajudam usuários de todos os níveis a se preparar 
e incluem dicas para maximizar os treinos.

Compacta
A Série Vitality foi projetada pensando em 
espaços limitados. Todos os aparelhos têm 
dimensões pequenas e projeto discreto.

Peso adicional
Cada estação conta com um peso adicional. 
O usuário pode facilmente acionar o peso 
adicional, basta empurrar uma alavanca.

Opções de cores

Burgundy

Regal BlueBlue Jay

Slate

GreyHunter GreenNavy

Cores opcionais 
do estofamento

Cor padrão 
do estofamento

Cor padrão da estrutura

Black

Gloss Metallic 
Silver

All Spice American 
Beauty Red

Deep Clay New Purple

• As cores podem variar. 
• Estofamentos de outras cores além do preto estão disponíveis por um custo adicional
  Entre em contato com um representante de vendas da Precor.
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Exercício único

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

140 x 104 x 155 cm
• Peso: 181 kg
•  Torre de pesos: 78 kg

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

99 x 135 x 178 cm
•  Peso: 210 kg
•  Torre de pesos: 109 kg

C002ES 
Polia alta*
• Dimensões (C x L x A):  

142 x 130 x 224 cm
•  Peso: 196 kg
•  Torre de pesos: 100 kg

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

142 x 122 x 178 cm
•  Peso: 211 kg
•  Torre de pesos: 109 kg

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

147 x 145 x 155 cm
•  Peso: 205 kg
•  Torre de pesos: 91 kg

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

119 x 107 x 155 cm
•  Peso: 181 kg
•  Torre de pesos: 78 kg

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

135 x 114 x 155 cm
•  Peso: 214 kg
•  Torre de pesos: 91 kg

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

163 x 114 x 155 cm
•  Peso: 208 kg
• Torre de pesos: 78 kg

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

145 x 97 x 155 cm
•  Peso: 218 kg
•  Torre de pesos: 91 kg

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

97 x 132 x 155 cm
•  Peso: 209 kg
•  Torre de pesos: 91 kg

* Também disponível com barra de puxada, 
como um acessório opcional.
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Exercícios duplos

C024ES 
Multipress
• Dimensões (C x L x A):  

183 x 150 x 178 cm
•  Peso: 258 kg
•  Torre de pesos: 109 kg

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

163 x 114 x 155 cm
•  Peso: 261 kg
•  Torre de pesos: 109 kg

C015ES 
Delt. posterior/Crucifixo
• Dimensões (C x L x A):  

142 x 137 x 201 cm
•  Peso: 236 kg
•  Torre de pesos: 109 kg

C010ES 
Leg Press/Extensão de panturrilha
• Dimensões (C x L x A):  

193 x 112 x 178 cm
•  Peso: 287 kg
•  Torre de pesos: 134 kg

C026ES  
Polia alta/Remada sentado
• Dimensões (C x L x A):  

201 x 132 x 221 cm
•  Peso: 225 kg
•  Torre de pesos: 100 kg

C008ES 
Cadeira adutora/abdutora
• Dimensões (C x L x A):  

168 x 81 x 155 cm
•  Peso: 203 kg
•  Torre de pesos: 78 kg

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

132 x 109 x 155 cm
•  Peso: 200 kg
•  Torre de pesos: 78 kg

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

152 x 104 x 155 cm
•  Peso: 215 kg
• Torre de pesos: 91 kg
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Selectorized Funcional

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

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

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

135 x 123 x 216 cm
•  Peso: 305 kg
•  Torre de pesos: 2 x 91 kg

62

Com uma seleção de produtos Selectorized Funcional 
e Multiestação, nossa linha de musculação Icarian Strength 
é a base sólida que complementa a sua área de musculação, 
tornando mais fácil para todos iniciar e progredir nos treinos.

Para complementar sua academia, todos os aparelhos são 
duráveis, simples e estão disponíveis em várias combinações 
de cores.

LINHA DE MUSCULAÇÃO 
ICARIAN®
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302 
Remada baixa
• Dimensões (C x L x A):  

282 x 109 x 236 cm
•  Peso: 268 kg
• Torre de pesos: 114 ou 136 kg 
 (114 ou 136 kg)

304 
Polia alta
• Dimensões (C x L x A):  

185 x 109 x 234 cm
•  Peso: 248 kg
•  Torre de pesos: 114 ou 136 kg
 (114 ou 136 kg)

320 
Graviton de joelhos
• Dimensões (C x L x A):  

155 x 137 x 236 cm
•  Peso: 289 kg
•  Torre de pesos: 91 kg

407B 
Crossover com cabos ajustáveis
• Dimensões (C x L x A):  

447 x 109 x 231 cm
•  Peso: 396 kg
•  Torre de pesos: 91 kg
•  Posição inicial ajustável

Opções de cores

• As cores podem variar.
• Cores personalizadas estão disponíveis. Entre em contato com um 

representante de vendas da Precor.

Burgundy

Regal BlueBlue Jay

Slate

GreyHunter Green

Navy

Desert Bronze

Cores padrão do estofamento

Cores padrão da estrutura

Black

Gloss Metallic 
Silver

All Spice

Black Magic 
Gloss

Metallic Ash

American 
Beauty Red

Gloss White

Deep Clay

New Purple

Black Pearl

65



Polia alta, remada baixa, graviton de joelhos, polia ajustável 
(alta/baixa) 

Outras configurações
• CW2137: Polia alta, remada baixa, polia ajustável (alta/baixa)
• CW2151: Polia alta (2), polia ajustável (alta/baixa), graviton de joelhos
• CW2163: Polia alta, remada baixa, tríceps polia alta, graviton de joelhos
• CW2168: Polia alta, remada baixa, tríceps polia alta, polia ajustável  

(alta/baixa)
• CW2180: Cruzamento de cabos, polia alta, graviton de joelhos
• CW2190: Cruzamento de cabos, polia alta, remada baixa

CW2131 com 4 torresCW2004 com 2 torres

Polia alta, Remada baixa 

Outras configurações
• CW2006: Remada baixa (2)
• CW2008: Polia alta (2)

Cruzamento de cabos, polia alta, remada baixa, graviton de joelhos 

Outras configurações
• CW2200: Crossover com cabos, polia alta, 

remada baixa, polia ajustável (alta/baixa)
• CW2205: Crossover com cabos, polia alta, 

remada baixa, polia ajustável (alta/baixa)

CW2201 com 5 pilhas

Graviton de joelhos, cruzamento de cabos

CW2055 com 3 pilhas

820 Multiestação de musculação
• Dimensões (C x L x A):  

465 x 402 x 234 cm
•  Peso: 1.475 kg
•  Pesos adicionais opcionais

Multiestações

Envoltórios de torre de peso Multiestação Icarian não estão disponíveis
O crossover com cabos tem duas estações de polias alta/baixa conectadas por uma viga no alto com uma barra fixa.
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CW2912 com 12 pilhas

Crossover com cabos, polia alta, remada baixa, polia ajustável (alta/baixa), 
graviton de joelhos 

Configurações
• CW2223: Crossover com cabos, polia alta, remada baixa, 

polia ajustável (alta/baixa), graviton de joelhos
• CW2224: Crossover com cabos, polia alta, remada baixa, polia ajustável (alta/baixa), polia alta
• CW2270: Cruzamento de cabos, remada baixa, tríceps polia alta, polia alta, graviton de joelhos
• CW2275: Cruzamento de cabos, remada baixa, tríceps polia alta, polia alta, graviton de joelhos

CW2505 com 8 pilhasCW2222 com 6 pilhas

Crossover com cabos, polia alta (2), remada baixa (2), polia ajustável (alta/baixa) (2) 

Configurações
• CW2501: Crossover com cabos, remada baixa, tríceps polia alta, 

graviton de joelhos, polia alta (2), polia ajustável (alta/baixa)
• CW2502: Crossover com cabos, remada baixa (2), tríceps polia alta, graviton de joelhos, polia alta (2)
• CW2503: Crossover com cabos, remada baixa (2), tríceps polia alta, graviton de joelhos, polia alta, 

polia ajustável (alta/baixa)
• CW2504: Crossover com cabos, polia alta (2), remada baixa (2), graviton de joelhos, polia ajustável (alta/baixa)

Crossover com cabos (2), remada baixa (2), tríceps polia alta (2), polia ajustável (alta/baixa), 
polia alta (2), graviton de joelhos 

Configurações
• CW2913: Crossover com cabos (2), remada baixa (3), tríceps polia alta (2), polia alta (3)

Envoltórios de torre de peso Multiestação Icarian não estão disponíveis
O crossover com cabos tem duas estações de polias alta/baixa conectadas por uma viga no alto com uma barra fixa.
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APARELHOS DE ABDOMINAL 
E ALONGAMENTO

AbX
O exclusivo design de “eixo flutuante” do Ab-X cria o movimento 
ideal de “aperto”, enquanto o estofamento desenhado reduz 
o estresse no pescoço e nos ombros.

VCrunch
Usando o peso do próprio corpo como alavanca, o V-Crunch permite 
manter as pernas elevadas com resistência inferior ao peso do corpo.

StretchTrainerTM 240i
O StretchTrainer 240i permite que os usuários preparem o corpo 
para um treino mais pesado e satisfatório.

Quadro Estofamento

Gloss Metallic 
Silver

Black

Opções de cor

• As cores podem variar.
• Cores personalizadas estão disponíveis. 

Entre em contato com um representante 
de vendas da Precor.

AbX
• Dimensões (C x L x A):  

173 x 90 x 97 cm
•  Peso: 68 kg

VCrunch
• Dimensões (C x L x A):  

127 x 71 x 160 cm
•  Peso: 93 kg

StretchTrainer240i
• Dimensões (C x L x A):  

132 x 71 x 91 cm
•  Peso: 68 kg
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“Quando estava montando minha 

academia, eu queria usar uma marca 

consagrada e nacionalmente reconhecida 

que não só oferecesse equipamentos 

de primeira linha, mas que também 

prestasse um bom serviço de assistência. 

Eu fiz orçamentos e falei com diferentes 

fornecedores e fabricantes. A Precor se 

destacou entre eles, sendo a melhor opção. 

O serviço que eu recebi foi incomparável. 

Os caras da Precor são incríveis e você 

pode contar com eles em cada etapa 

do seu projeto.”

Austin Wright, proprietário

El Segundo, Califórnia

SERVIÇOS

69



FINANCIAMENTO E LEASING 
A forma mais inteligente de fazer um 
bom negócio

Sabemos que cada negócio é único, por isso temos profissionais 
dedicados e experientes para trabalhar com você. Em parceria 
estratégica com muitas instituições financeiras, eles ajudarão 
a montar pacotes de financiamento e leasing que atendam às 
necessidades do seu negócio. 

•  Temos uma equipe altamente qualificada e experiente para 
ajudá-lo a tomar as decisões certas para o seu negócio

•  Podemos oferecer diversas soluções de financiamento

•  Estamos comprometidos em tornar o processo de 
financiamento rápido, eficiente e agradável. 

Para obter mais informações, entre em contato com 
um representante de vendas ou um dos profissionais 
da equipe de Financiamento/Leasing da Precor. 

PLANEJAMENTO E DESIGN 
Criação de ambientes de treinamento 
otimizados

Nossa abordagem completa e personalizada de design permite 
que você possa criar um ambiente totalmente diferenciado 
de treino que condiz com o seu perfil e representa as intenções 
do seu negócio.

Oferecemos um serviço de design abrangente 
que inclui:

•  Gerenciamento completo de design e projeto

•  Visualização com gráficos 2D e 3D

•  Uso inspirador do espaço e da luz natural

•  Design personalizado adaptado às necessidades individuais

•  Acesso e acessibilidade conforme determinados pela ADA

•  Planejamento audiovisual
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1Pesquisa realizada pela TNS, 2015

SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO 
Como adicionar previsibilidade à sua experi-
ência de proprietário de um equipamento

Ajudá-lo a manter sua empresa operando com eficácia é nossa maior 
prioridade. Nossas garantias normais e estendidas fornecem uma cobertura 
abrangente desde o começo. A adição de manutenção preventiva mantém 
seus equipamentos em pleno funcionamento. Quando sua garantia expirar, 
ofereceremos opções de contrato de serviço que mantenham a boa operação 
de seus equipamentos. Nossos programas de pagamento eliminam as surpresas 
e suposições a respeito da manutenção e reparo de seu equipamento.

Sobre nossos serviços:

•  Garantimos a qualidade do trabalho realizado por nossos 
técnicos certificados.

•  97% das solicitações de serviço são atendidas dentro de 24 horas.

•  Mais de 90% de nossos clientes avaliaram sua experiência 
de serviço como boa, muito boa ou excelente.1

•  A disponibilidade de nossas peças à pronta entrega é de 97%

ENTREGA E INSTALAÇÃO 
Atenção profissional a cada detalhe

No momento em que seu pedido é feito, iniciamos o processo 
para atingir sua total satisfação. Desde estudos do local antes da 
instalação até o treinamento e a documentação dos equipamentos 
no momento da instalação, nossa equipe oferece alto nível de 
comunicação e atenção aos detalhes.

Nossa extensa rede de equipamentos e instaladores audiovisuais 
está presente no mundo inteiro. Prestamos serviços contínuos 
e formação técnica que confirmam nossos altos padrões de 
instalação de qualidade.
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Aviso de marca registrada
AMT, Advanced Movement Design, Série Assurance, Cardio Theater, CrossRamp, EFX, 
Série Experience, Ground Effects, Icarian, Precor, Preva e 
Queenax são marcas registradas da Precor Incorporated
Adaptive Motion Trainer, Discovery, Elliptical Fitness Crosstrainer, Integrated Footplant 
Technology, IFT, MyUI, Open Stride, StretchTrainer, Superfunctional e Vitality são marcas 
registradas da Precor Incorporated
Spin®, Spinner®, Spinning®, o logotipo da Spinning® e CrossCore® são marcas registradas 
da Mad Dogg Athletics, Inc.
Chrono, Climb, Rally, Ride e Shift são marcas registradas da Mad Dogg Athletics, Inc. 
Arc’teryx é uma marca registrada da Amer Sports Canada Inc.
Atomic é uma marca registrada da Atomic Austria GmbH
Mavic é uma marca registrada da Mavic SAS
Movescount é uma marca registrada da Suunto Oy
Salomon é uma marca registrada da Salomon S.A.S. 
Suunto é uma marca registrada da Suunto Oy
Wilson é uma marca registrada da Wilson Sporting Goods Co.
ClubCom é uma marca registrada da ClubCom, LLC
eGym é uma marca registrada da eGym GmbH
EveryMove é uma marca registrada da EveryMove, Inc.
Health Vault é uma marca registrada da Microsoft Corporation 
SPD é uma marca registrada da Shimano Inc.
Shimano Pedaling Dynamics é uma marca registrada da Shimano Inc. 
Os logotipos e a marca nominativa Bluetooth® são marcas registradas de propriedade 
da Bluetooth SIG, Inc. e todos os usos dessas marcas pela Precor são licenciados. 
Outros nomes neste e em todos os documentos incluídos neste catálogo podem ser 
marcas comerciais ou registradas de seus respectivos proprietários.

Aviso de propriedade intelectual
A Precor é amplamente reconhecida e premiada pelos designs inovadores de seus 
equipamentos de ginástica. A Precor pesquisa intensamente patentes nos EUA e no exterior, 
tanto em busca da construção mecânica quanto dos aspectos visuais dos seus produtos. 
Qualquer parte que contemple a utilização dos designs dos produtos da Precor está, por 
meio deste documento, advertida de que a Precor considera a apropriação não autorizada 
dos seus direitos exclusivos uma questão de grave importância. A Precor tomará as medidas 
legais cabíveis contra toda e qualquer apropriação não autorizada de seus direitos exclusivos.

Para obter tabelas de especificação de produtos, acesse 
go.precor.com/spectables



PRECOR EUA

Precor Incorporated
20031 142nd Avenue NE 
P.O. Box 7202
Woodinville, WA
98072-4002 
Estados Unidos
T: +1 (0) 4 425-486-9292 
F: +1 (0) 4 425-486-3856 
E: commsls@precor.com 
www.precor.com

PRECOR FRANÇA 

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

PRECOR ORIENTE MÉDIO 

Precor Oriente Médio
RS Fitness LLC 
Office 913 
Grosvenor Business Tower
TECOM, Dubai
EAU 
T: +971 4 4416721 
E: info@precor.com
www.precor.com 

PRECOR AUSTRÁLIA 

Amer Sports UK Ltd
18-20 Lakewood Blvd 
P.O. Box 333 
Braeside, Victoria 3195
Austrália 
T: +61 (3) 4 8586 6666
F: +61 3 9587 2289
E: service.au@precor.com
www.precor.com

PRECOR ALEMANHA 

Amer Sports Deutschland GmbH  
Parkring 15 
D-85748 Garching  
Alemanha 
T: +49 (0) 4 89 89801-370 
F: +49 (0) 4 89 89801-117 
E: Deutschland@precor.com
www.precor.de 

PRECOR ESPANHA 

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

PRECOR ÁUSTRIA 

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

PRECOR ITÁLIA 

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

PRECOR SUÍÇA 

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

PRECOR BENELUX 

Amer Sports Netherlands B.V.s
Plesmanstraat 1 
3833 LA Leusden 
Nederland 
T: 033 2030119
F: 089 89801-117 
E: info@precor.nl
www.precor.nl 

PRECOR JAPÃO 

Amer Sports Japan, Inc.
Precor Division 
Shinjuku Eastside Square 6F
6-27-30, Shinjuku, 
Shinjuku-ku,
Tóquio 160-0022
Japão 
+81 (03) 68312712 
+81 (03) 68312725 
E: precorinfo.jp@amersports.com  
www.precor.com 

PRECOR REINO UNIDO & EMEA 

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

PRECOR CHINA & APAC 

Precor Ásia-Pacífico
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 AMÉRICA LATINA 

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-mail: latinoamerica@amersports.com  
www.precor.com

©Precor Incorporated 2018. Na data de sua impressão Março, este catálogo apresentava informações corretas do período. A Precor reserva-se o direito de fazer quaisquer alterações sem aviso prévio.
   A Precor é uma marca da Amer Sports Corporation. Para obter mais informações, acesse www.amersports.com. 
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