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A Precor orgulha-se de ser um membro da Amer Sports Corporation, 
uma das empresas líderes de artigos desportivos a nível global, com 
2,7 mil milhões de euros em vendas líquidas no ano de 2017. Através 
de uma pesquisa e um desenvolvimento contínuos, a Amer Sports 
procura desenvolver artigos desportivos novos e aperfeiçoados que 
sejam apelativos tanto para os consumidores, como para os seus 
clientes comerciais. O seu portfólio de marcas de renome internacional 
inclui a Salomon®, Wilson®, Suunto®, Atomic®, Arc’teryx® e Mavic®.

Todos os produtos das marcas afiliadas à Amer Sports são 
concebidos para melhorar o desempenho de todos os atletas 
— desde principiantes a profissionais — com o intuito de os ajudar 
a alcançar as suas metas e de lhes permitir retirar um maior prazer 
da sua atividade de eleição.

O equipamento, calçado e vestuário de desporto da empresa 
abrangem um vasto leque de desportos e atividades ao ar livre, 
incluindo ténis, badminton, golfe, futebol americano, futebol, basebol, 
basquetebol, esqui, snowboard, treino de fitness, ciclismo, corrida, 
caminhada e mergulho.

PARTE DE UMA EMPRESA 
GLOBAL DE PRIMEIRA CLASSE
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UM HISTÓRICO ADMIRÁVEL DE INOVAÇÃO

COACHING
CENTER
Precor

1985 1990 1995 2000 2003

2010 20152013 2016 2017 2020

2007 Lançamento 
do revolucionário 
Adaptive Motion 
Trainer (AMT®)

2011 Introdução da 
nova consola de ecrã 
tátil P80 e do sistema 
operativo Preva

2014 Lançamento 
da nova passadeira 
da série Experience®

2014 Introdução de 
programas de formação 
com o Centro de treino 
Precor

2016 Introdução da primeira 
Elliptical Fitness Crosstrainer 
(EFX) do mundo com 
Converging CrossRamp®

2017 Lançamento da 
linha 700 de cardio da série 
Experience® com passadeiras, 
elípticas e AMT

2012 Lançamento 
do Adaptive Motion 
Trainer (AMT®) com 
Open Stride

2012 Lançamento 
das linhas de 
musculação da 
série Discovery

2015 Aquisição do sistema 
de treino funcional Queenax® 
para aumentar o portfólio com 
força funcional

2015 Parceria com a líder 
mundial em ciclismo indoor 
Spinning® para o lançamento da 
nova linha de bicicletas Spinner®

2016 Introdução das 
novas consolas de ecrã 
tátil P82 e P62

2018 Introdução 
da bicicleta 
Spinner® Climb 

2017 Início da 
distribuição exclusiva de 
produtos Assault Fitness

2017 Introdução 
da bicicleta 
Spinner® Chrono

1980 Fundada como 
Precision Corporation

1982 Lançamento do primeiro 
equipamento de fitness com sistema 
eletrónico motivacional baseado num 
microprocessador

1987 Lançamento das 
primeiras passadeiras 
programáveis para utilização 
doméstica e comercial

1994 Passadeiras Precor 
patenteadas  com o controlo 
de impacto Ground Effects® único

1981 Lançamento da 
primeira máquina de remo 
ergonomicamente completa, 
a Amerec 610

1985 Lançamento de uma 
linha completa de passadeiras, 
remos e bicicletas estacionárias 
eletrónicas

1990 Lançamento das 
primeiras passadeiras com 
sistema de amortecimento

1995 Introdução da primeira 
Elliptical Fitness Crosstrainer 
(EFX®) do mundo

2002 Precor adquirida 
pela Amer Sports 
Corporation

2003 Aquisição do Cardio 
Theater para liderar a tendência de 
entretenimento da indústria

Pare um momento e pense nos avanços alcançados pela indústria de fitness nos últimos 38 anos. Considere todos os caminhos que levaram a este 
crescimento e que permitiram que esta se tornasse numa indústria autónoma. O fitness é uma força cultural. Representa um movimento do qual fazemos 
orgulhosamente parte, desde 1980. Começámos por lançar a primeira máquina de remo ergonomicamente completa e, desde então, temos continuado 
a acompanhar o movimento natural do corpo humano. Cada produto e serviço inovador a que nos associamos ou que introduzimos na indústria deu 
sempre prioridade ao fitness.

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

2005
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«A equipa da Fitness SF adquiriu 53 
equipamentos de cardio ligados em rede 
e instalou o Preva, a solução de fitness em rede 
da Precor, em cada unidade de cardio. O novo 
equipamento aumentou a eficácia operacional 
e a decisão de incluir o Preva proporcionou 
um ponto de vista comercial adicional aos 
seus membros e uma ferramenta útil para os 
operadores em cada localização.»

Fitness SF,  
São Francisco, CA EUA

EQUIPAMENTO 
DE CARDIO

4



UM PORTFÓLIO COMBINADO PARA SATISFAZER AS SUAS 
NECESSIDADES

Linha 800 da série Experience®
Apresentamos o equipamento de cardio mais completo da Precor, reconhecido 
pelo seu desempenho fiável, facilidade de manutenção e serviço. Além da nossa 
icónica sensação de fluidez, a passadeira e a elíptica incluem a Active Status 
Light para uma monitorização imediata do estado do equipamento. Esta linha 
inclui também o nosso exclusivo Adaptive Motion Trainer com Open Stride, 
assim como bicicletas verticais e reclinadas.

Independentemente do seu tipo de instalação de fitness, a Precor tem a solução de cardio adaptável às suas necessidades. As nossas linhas 800 
e 700 da série Experience® oferecem um portfólio de cardio combinado com três opções de consola. A série Assurance® é uma opção económica 
para instalações com poucos utilizadores e menos horas de utilização. Independentemente do que desejem os seus clientes, quer seja uma gama de 
movimentos exclusivos e entretenimento tecnológico ou simplesmente treinar, ou algo intermédio, temos tudo aquilo de que precisa.

Linha 700 da série Experience®
Desenvolvida para ambientes de utilização intensiva na nossa plataforma 
comercial e oferecendo o desempenho, a fiabilidade e a eficiência típicos 
da Precor a um preço intermédio. A linha 700 inclui a passadeira, a elíptica 
e Adaptive Motion Trainer com Fixed Stride.

Série Assurance®
A série Assurance é uma opção económica para um vasto leque de instalações 
com menos utilizadores e com menos horas de utilização diária, como ginásios 
empresariais, complexos de alojamento plurifamiliar e quartéis de bombeiros. 
As passadeiras, elípticas e bicicletas verticais e reclinadas da série Assurance 
proporcionam um valor excecional.
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UMA NOVA ASPETO PARA A SÉRIE EXPERIENCE®
As nossas novas cores, mais quentes, do equipamento de cardio realçam o moderno design do clube. Estruturas em Black 
Pearl (Preto pérola) reforçam o impacto do seu piso de cardio. Opções de cores disponíveis em todas as linhas 800 e 700.

Cor da estrutura 

Black Pearl (Preto pérola)
Cor do revestimento 

Cinzento tungsténio
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Cor da estrutura 

Gloss Metallic Silver (Prata metálico brilhante)
Cor do revestimento 

Cinzento tungsténio



*Disponível apenas nas linhas 800 e 700 da série Experience. 

PASSADEIRAS
Desempenho personalizado para si  
e para os seus utilizadores

Dê resposta às necessidades dos seus utilizadores com passadeiras 
personalizadas para os acompanhar a cada passo. Silenciosa e eficiente, 
simplificamos a montagem e incluímos uma ferramenta de diagnóstico 
para aumentar o tempo de atividade e diminuir os custos operacionais. 
As nossas passadeiras simplificam a sua tarefa de proporcionar um 
ambiente com foco no cliente. Um design e um desempenho ponderados 
capazes de fornecer uma experiência ao utilizador que confere 
a sensação certa, incentivando a vontade de regressar. 

•  Active Status Light* — Com o intuito de aumentar o tempo de atividade, 
uma luz de estado externa indica imediatamente o estado de funcionamento da 
sua elíptica a si e aos funcionários, bem como a altura em que deve levar a cabo 
a manutenção para o prolongamento da vida útil.

•  Sistema de controlo de impacto Ground Effects® (GFX) — O nosso 
sistema patenteado combina o amortecimento, o apoio e a estabilidade ideais 
para os utilizadores. As nossas plataformas de passadeiras foram concebidas 
para proporcionar uma maior absorção na parte dianteira, onde os pés dos 
utilizadores tocam no tapete, já a parte traseira conta com uma rigidez adicional 
para potenciar um impulso firme.

•  Integrated Footplant Technology (IFT) — O nosso sistema único 
patenteado reconhece as velocidades naturais dos pés dos utilizadores  
e adapta-se a cada passo para proporcionar uma sensação de fluidez que 
melhora a experiência de treino.

TRM 885

TRM 781

Intervalo de velocidade: 0,8–25,5 km/h

Declinação/inclinação: –3–15%

Comprimento do apoio de mão lateral: 61 cm

Opções de consolas: P82, P62, P30

Intervalo de velocidade: 0,8–19,3 km/h

Declinação/inclinação: 0–15%

Comprimento do apoio de mão lateral: 46 cm

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

*Apenas disponível na passadeira de treino 
intervalado TRM 731.
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*Disponível apenas na linha 800 da série Experience. 

ELLIPTICAL FITNESS 
CROSSTRAINERS
Movimento natural, movimento de passada 
de baixo impacto e fiabilidade comprovada

Ofereça aos seus membros a oportunidade de retirarem um maior partido de 
cada treino, enquanto goza de uma fiabilidade e desempenho excecionais. 
As nossas Elliptical Fitness Crosstrainers (EFX®) de última geração possuem 
uma trajetória de movimento elíptico exclusiva que proporciona uma 
passada perfeitamente natural e de baixo impacto, para que os utilizadores 
possam treinar durante mais tempo e com maior intensidade. A EFX 
continua a definir um padrão da mesma forma que a elíptica o fez quando 
a apresentamos ao mundo, pela primeira vez, em 1995.

•  CrossRamp®* — Os utilizadores podem isolar ou realizar um treino cruzado 
de diferentes grupos de músculos da parte inferior do corpo através do ajuste 
do ângulo da rampa, de 10 a 35 graus, tornando possível focarem-se nos seus 
objetivos de fitness individuais com maior facilidade. 

•  Design de rampa convergente exclusivo* — O novo design de rampa 
convergente imita melhor a trajetória de movimento convergente de uma pessoa 
enquanto esta corre ou caminha.

•  Fácil manutenção — Cumprindo a tradição Precor em matéria de fiabilidade 
e serviço, a EFX é fácil de limpar e manter.

•  Active Status Light — Com o intuito de aumentar o tempo de atividade, uma 
luz de estado externa indica imediatamente o estado de funcionamento da sua 
passadeira a si e aos funcionários, bem como a altura em que deve levar a cabo 
a manutenção para o prolongamento da vida útil.

EFX® 885 
com Converging CrossRamp®

EFX® 781

CrossRamp ajustável de 10–35 graus

Rampa coberta e revestimento da parte traseira

Modelos de braços: Móveis e fixos

Opções de consolas: P82, P62, P30

CrossRamp fixa com uma inclinação de 20 graus

Rampa aberta e revestimento da parte traseira coberto

Modelos de braços: Móveis 

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

Elíptica: Semelhante a um 
movimento de jogging que 
abrange os tendões e os 
glúteos.

Passadeira: Semelhante à corrida, 
esta passada proporciona um 
trabalho integral do corpo, mas 
sem o impacto.

Stepper: Semelhante à subida 
de escadas, esta opção exercita 
todos os músculos da perna, 
especialmente os glúteos, os 
flexores de quadril e os gémeos.

Bicicleta: Semelhante a um 
movimento de ciclismo 
e excelente para trabalhar os 
gémeos e quadrigémeos.

ADAPTIVE MOTION TRAINER
Uma máquina. Vários treinos. 

O Adaptive Motion Trainer (AMT) da Precor proporciona uma variedade de 
experiências de cardio aos seus utilizadores num único equipamento. Ajudará 
a aliviar a pressão do restante equipamento ao proporcionar um leque de 
movimentos semelhante ao proporcionado pelas passadeiras, elípticas, bicicletas 
e steppers. O AMT, com o seu baixo consumo energético, proporciona também 
um reduzido custo total de aquisição.

•  Open Stride* — A exclusiva funcionalidade Open Stride permite aos utilizadores 
ajustar a sua altura de passada de 17,3 a 25,4 cm, para imitar o movimento de subir 
escadas ou uma colina. Os utilizadores podem ir do passo curto ao passo longo, da 
caminhada à corrida.

•  Comprimento de passada dinâmico e ajustável — Os utilizadores podem 
alterar espontaneamente o comprimento de passada de zero a 91,4 cm, semelhante 
aos movimentos de corrida ou esqui de fundo.

•  Um treino de todo o corpo num único equipamento — Empurrar e puxar 
os manípulos móveis vai envolver a parte superior do corpo, resultando num treino de 
todo o corpo.

•   Melhores resultados — Os estudos demonstram que o AMT desencadeia níveis 
elevados de consumo de oxigénio e de gastos energéticos, permitindo que os 
utilizadores elevem o seu fitness de cardio a um novo patamar.1

AMT® 885 
com Open Stride

AMT® 783

1*Comparativo de modalidade de exercício de sete modos de exercício, 2007. Dr. Len Kravitz, University of New Mexico, EUA.
*Disponível apenas na linha 800 da série Experience.  

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

Manípulos ergonómicos verticais
Manípulos moldados adicionam conforto 
e durabilidade, oferecendo ao mesmo 
tempo sensores de frequência duplos e três 
posições de pedalagem ergonómicas: 
vertical, cruzeiro e corrida.

Encosto ultra confortável
Encosto air flex de design personalizado 
com um painel ventilado e um sistema de 
suspensão único para proporcionar uma 
utilização refrescante e confortável.

Concebido para oferecer 
durabilidade
O resistente sistema gerador de seis fases 
não possui quaisquer peças de contacto, 
fornecendo um funcionamento suave, 
silencioso e resistente.

RBK 885
Bicicleta reclinada

CLM 835
Stepper1*Comparativo de modalidade de exercício de sete modos de exercício, 2007. Dr. Len Kravitz, University of New Mexico, EUA.

*Disponível apenas na linha 800 da série Experience.  

BICICLETAS
Proporcionar uma ride confortável

As nossas bicicletas verticais e reclinadas foram concebidas 
para permitir que os utilizadores desfrutem de uma pedalagem 
eficiente e suave com uma geometria correta a nível biomecânico, 
nomeadamente a Knee Over Pedal Spindel — KOPS (Joelho sobre 
o eixo do pedal), bem como de pedais duplos extra largos. Irão 
apreciar também o ajuste de assento simples com uma só mão, assim 
como a acessibilidade da consola e o porta-acessórios, permitindo-lhes 
manter a forma e a concentração no respetivo treino.

Ambos os estilos de bicicleta permitem um acesso conveniente ao 
sistema de transmissão por correia graças a um revestimento que pode 
ser removido sem ter de retirar as manivelas e os pedais. Um sistema 
de duas fases** permite uma resistência de arranque muito baixa, bem 
como alterações suaves e consistentes dos níveis de resistência.

STEPPER
Movimento natural com uma sensação 
de maior qualidade

O nosso stepper de design ergonómico incentiva uma postura e uma 
técnica adequadas para manter a fluidez e o conforto do movimento. 
Trinta e um níveis de velocidade de subida, de 30 a 180 degraus por 
minuto em incrementos de 5 degraus por minuto, para permitir ao 
utilizador adequar os treinos ao seu nível de fitness.

**Disponível apenas na linha 800 da série Experience.
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EFX® 885 
Elliptical Fitness Crosstrainer
•  Converging CrossRamp®: rampa ajustável entre 10 e 35°
•  Manípulos móveis para treinar as partes inferior e superior do corpo
•  Active Status Light para identificação imediata do estado da manutenção
•  20 níveis de resistência
•  C x L x A: 203 x 71 x 183 cm
•  Peso: 154 kg

EFX® 883 
Elliptical Fitness Crosstrainer
•  Converging CrossRamp®: rampa ajustável entre 10 e 35°
•  Manípulos fixos para a parte superior do corpo
•  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 de 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: PROPORCIONE UMA EXPERIÊNCIA DE EXCELÊNCIA
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UBK 885 
Bicicleta vertical
•  Manípulos moldados e um design  

de assento confortável
•  Pedais duplos com presilhas integradas
•  Ajuste de assento simples com recurso  

a uma só mão
•  25 níveis de resistência
•  C x L x A: 122 x 53 x 157 cm
•  Peso: 77 kg

RBK 885 
Bicicleta reclinada
•  Design de quadro aberto
•  Ventilada, encosto de assento air flex em suspensão
•  Pedais duplos com presilhas integradas
•  Ajuste de assento conveniente com uma só mão
•  25 níveis de resistência
•  C x L x A: 170 x 58 x 136 cm
•  Peso: 99 kg

TRM 885 
Passadeira
•  Ground Effects® e Integrated Footplant Technology
•  Intervalo de inclinação: declive de –3% a uma 

inclinação de 15%
•  Velocidade: 0,8–25,5 km/h + Auto Stop
•  Sistema de transmissão CA de 4 cavalos  

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

Várias combinações 
com seleção 
de consolas

P62

P30

P82
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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 elíptico patenteada
•  Manípulos móveis para treinar as partes inferior e superior do corpo
•  Active Status Light para identificação imediata do estado da manutenção
•  20 níveis de resistência
•  C x L x A: 203 x 71 x 170 cm
•  Peso: 126 kg

LINHA 700: ELEVADO VALOR A UM PREÇO INTERMÉDIO
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TRM 731 
Passadeira
•  Ground Effects® e Integrated Footplant Technology
•  Intervalo de inclinação:  inclinação de 0–15%
•  Velocidade: 0,8–19,3 km/h
•  Sistema de transmissão CA de 4 cavalos e controlador de motor de última geração
•  Active Status Light para identificação imediata do estado da manutenção
•  C x L x A: 211 x 89 x 157,5 cm
•  Peso: 184 kg

TRM 731i 
Passadeira de treino intervalado
•  Ground Effects® e Integrated Footplant Technology
•  Intervalo de inclinação: inclinação de 0–15%
•  Velocidade: 0,8–19,3 km/h
•  Sistema de transmissão CA de 4 cavalos e controlador de motor de última geração
•  Active Status Light para identificação imediata do estado de manutenção
•  Disponível exclusivamente com a consola P30i
•  C x L x A: 211 x 89 x 157,5 cm
•  Peso: 184 kg

Várias combinações 
com seleção 
de consolas

P62

P30

P82
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LINHA DA SÉRIE ASSURANCE®

A linha de cardio que lhe proporciona inovações a nível do clube e designs mecânicos comprovados a um valor excecional para um vasto leque de 
instalações com menos utilizadores e com menos horas de utilização diária.

Consola padrão
Ecrã LED simplificado
•  Interruptores arredondados resistentes: 

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

Consola padrão
Ecrã LED avançado  
(para a Passadeira 946i)
•  Controlo por toque: resposta tátil com um clique 

audível
•  Apresentada com o módulo de entretenimento
•  13 programas

Opções de entretenimento
•  Personal Viewing System (PVS) com ecrã 

panorâmico (15,6 pol./39,6 cm) opcional
•  Módulo de entretenimento de 800/900 MHz 

opcional
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946i 
Passadeira
•  Intervalo de inclinação: 0%–15% em incrementos de 0,5%
•  Velocidade:  0,8–20 km/h
•  Ground Effects® e Integrated Footplant Technology
•  Motor de CA de 4 cavalos 
•  13 treinos e 24 leituras eletrónicas
•  C x L x A: 201 x 86 x 150 cm
•  Peso: 150 kg

932i 
Passadeira
•  Intervalo de inclinação: 0%–15% em incrementos de 0,5%
•  Velocidade: 0,8–20 km/h 
•  Ground Effects® e Integrated Footplant Technology
•  Motor de CA de 4 cavalos
•  7 treinos e 14 leituras eletrónicas
•  C x L x A: 201 x 86 x 150 cm
•  Peso: 150 kg

EFX® 536i 
Elliptical Fitness Crosstrainer
•  CrossRamp®: rampa ajustável entre 15 e 40°
•  Treino de todo o corpo e manípulos em movimento  

para a parte superior do corpo
•  6 treinos e 14 leituras eletrónicas
•  C x L x A: 213 x 79 x 168 cm
•  Peso: 111 kg

EFX® 532i 
Elliptical Fitness Crosstrainer
•  CrossRamp®: rampa ajustável entre 15 e 40°
•  Manípulos fixos para a parte superior do corpo
•  6 treinos e 14 leituras eletrónicas
•  C x L x A: 213 x 79 x 168 cm
•  Peso: 111 kg

UBK 615 
Bicicleta vertical
•  Manípulos moldados
•  Design de selim melhorado
•  Pedais de grandes dimensões com presilhas integradas
•  Ajuste de assento com pino de troca rápida
•  6 treinos e 12 leituras eletrónicas
•  C x L x A: 122 x 53 x 145 cm
•  Peso: 70 kg

RBK 615 
Bicicleta reclinada
•  Design de quadro aberto
•  Ventilada, encosto de assento air flex em suspensão
•  Pedais de grandes dimensões com presilhas integradas
•  Ajuste de assento simples com recurso a uma só mão
•  6 treinos e 12 leituras eletrónicas
•  C x L x A: 168 x 59 x 125 cm
•  Peso: 92 kg
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«Assim que introduzimos a Precor, todo o nosso 
processo de vendas mudou. Agora utilizamos realmente 
o equipamento como um diferenciador no nosso 
mercado. Vejo os nossos vendedores a apresentarem 
as consolas P82, a música a pedido e os treinos que 
podem ser guardados. É um fator surpresa.»

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

CONSOLAS 
E FITNESS 
EM REDE
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Adicione outro elemento de destaque às visitas das suas 
instalações, o seu piso de cardio, com as consolas da série 
Experience da Precor. Desde uma análise à primeira vista 
até uma inspeção mais detalhada, as consolas P82 e P62 
surpreendem pela positiva. Com um brilhante ecrã tátil 
e uma interface simples e intuitiva, são capazes de envolver 
os membros ainda mais no seu treino.

O design limpo e comprovado destas consolas facilita 
a sua utilização por parte dos utilizadores, novos ou 
familiarizados com a Precor, para que localizem controlos, 
entradas e ajustes. 

O sistema operativo Preva®, um exclusivo das consolas 
P82 e P62 e utilizado em quase 6000 instalações em rede 
a nível global, permite aos utilizadores exibir métricas de 
treino e entretenimento em simultâneo.

ACEDA AO FUTURO

Ecrã tátil capacitivo
Os utilizadores podem controlar 
o respetivo treino através de gestos 
num ecrã tátil capacitivo industrial 
robusto, responsivo e intuitivo.

Ângulo de visão «heads up»
O ecrã posicionado verticalmente 
promove uma biomecânica e postura 
corretas durante o treino.

Controlos de movimento
Os controlos, de grande dimensão 
e responsivos, são independentes do 
ecrã tátil, permitindo aos utilizadores 
alterar facilmente o movimento 
e a resistência do seu treino.

Exercício em destaque
Os utilizadores são encorajados 
a experimentar mais variedade nos seus 
treinos, uma vez que as consolas de ecrã 
tátil promovem novos treinos diariamente.

Carregador de dispositivos 
móveis
Todas as consolas da série Experience 
possuem um carregador de dispositivos 
móveis para leitores de eBooks, 
pequenos leitores de MP3 e telemóveis.

Suporte de leitura
Suficientemente robusto para 
suportar livros, revistas, tablets 
e leitores de eBooks, o suporte tem 
uma abertura para passar cabos de 
carregamento até ao carregador de 
dispositivos móveis. 
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OPÇÕES DE CONSOLAS E ENTRETENIMENTO

Consola P82
A P82, disponível nas linhas 880 e 780 da série 
Experience, é uma consola de ecrã tátil capacitivo 
de 15 pol. (38,1 cm) que combina, na perfeição, 
experiência de fitness, televisão e internet com um 
design simples.

Consola P62
A P62, disponível nas linhas 860 e 760 da série 
Experience, é uma consola de ecrã tátil capacitivo 
de 10 pol. (25,7 cm) que introduz no piso de cardio 
um design moderno e uma experiência de fitness em 
rede de elevada qualidade a um preço intermédio. 

Consola P30
A consola P30, disponível nas linhas 830 e 730 da 
série Experience, inclui um ecrã LED de grandes 
dimensões e controlos de movimento, bem como 
uma funcionalidade de carregamento de dispositivos 
móveis compatível com a maioria dos telemóveis 
e pequenos leitores de MP3.

Consola P30i
Concebida para treino intervalado com teclas de 
toque para controlo de velocidade e inclinação. 
Disponível apenas na TRM 731.

Consola padrão
A consola padrão apresenta-se como complemento 
à linha de equipamento de cardio da série Assurance, 
com o intuito de fornecer um valor excecional que 
se faz acompanhar por um design mecânico e uma 
durabilidade comercialmente comprovados.

Personal Viewing System (PVS)
Proporciona visualização televisiva individual e o controlo 
dos canais e do volume num ecrã de 15,6 pol. (39,6 cm) 
para a P30 e as consolas padrão. O PVS tem uma 
funcionalidade de poupança de energia, «Auto Power 
Save» (Poupança de energia automática), a qual desliga 
o ecrã quando este não está a ser utilizado.

Módulo de entretenimento 
(800/900 MHz)
Convenientemente integrados no painel da consola, 
estes recetores oferecem uma seleção de canais áudio 
disponíveis nos ecrãs montados em paredes ou no teto. 
Disponível na P30 e em consolas padrão.

Gestão de cabos
Com este sistema completo, pode proteger os 
cabos contra danos e manter as suas instalações 
organizadas e atrativas.

As séries Experience® e Assurance® possuem equipamento de cardio inovador e fiável, dotado de consolas apoiadas por dezenas de milhares de horas 
de testes de campo, para assegurar um desempenho comprovado com o qual as instalações podem contar. O posicionamento «heads up» de todas as 
consolas promove uma biomecânica e postura adequadas durante o treino.

OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO
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Tipo de ecrã

Controlos de movimento

Consola P82

Ecrã tátil capacitivo LCD de 15 pol. 
(38,1 cm)

Idiomas

Suporte de rede

Personal Viewing System 
(PVS)

Carregador de dispositivos 
móveis

Suporte de leitura

Adaptador multimédia

•

• 

• • • • 

Módulo de entretenimento 
(800/900 MHz)

Gestão de cabos

Inglês, chinês, dinamarquês, neerlandês, francês, 
finlandês, alemão, italiano, japonês, coreano, 

norueguês, polaco, português, russo, espanhol, 
sueco, chinês tradicional, turco

Opcional

Opcional

Consola P62

Ecrã tátil capacitivo LCD de 10 pol. 
(25,7 cm)

• 

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

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

chinês tradicional, turco

Opcional

Opcional

Apenas passadeira de treino intervalado 
TRM-731

Ecrã LED avançado Ecrã LED avançado

• 

Inglês, neerlandês, francês, alemão, 
italiano, japonês, português, russo 

e espanhol

Opcional

Inglês

Opcional

Consola P30 Consola P30i

- -

-• 
• 

- -

- -

-

-

Integradas Integradas Opcional

Opcional

• Padrão - Não disponível

• 

• 

 Opcional

21



Incorporar tecnologia e serviços digitais no seu ginásio pode ajudá-lo a desenvolver a sua marca, interagir com os seus membros e fortalecer 
a comunidade do seu ginásio. Connosco, torna-se simples. Quando liga as consolas de ecrã tátil Precor P82 e P62 à internet, com o sistema operativo 
Preva®, obtém fitness em rede. Tire partido do conjunto de ferramentas MyUI para personalizar a experiência de consola e comunicar diretamente com 
os seus utilizadores para aumentar o estímulo, melhorar a retenção de membros, gerar receitas e otimizar a gestão do seu equipamento de cardio. 

FERRAMENTAS PARA MELHORAR O SEU NEGÓCIO

Ecrã Walk-up personalizável 
Amplie a presença da sua marca no piso 
de cardio com um ecrã personalizável de 
elevado impacto. Acrescente um botão que 
direciona para conteúdos sobre as suas 
instalações de modo a manter o contacto 
com os seus utilizadores.

Alertas de gestão de recursos  
Poderá escolher desde um alerta imediato 
a um resumo semanal para manter o contacto 
com o seu equipamento de cardio Precor. 
O nosso sistema monitoriza constantemente 
os alertas, evitando duplicados e um excesso 
de repetições.

Relatório de atividade do utilizador 
Consulte a atividade de cardio dos titulares 
de conta Preva através deste relatório online 
simples. É excelente para apoiar os desafios 
e concursos dos membros, impulsionando 
comunicações personalizáveis e medindo 
preferências de cardio.

Mensagens de boas-vindas
Saúde os seus utilizadores com uma pequena 
mensagem de texto na consola antes do início 
do seu treino. Considere promover os seus 
serviços, ofertas especiais ou informações 
operacionais, tal como a alteração do horário. 

Atualizações de software 
automáticas
Todas as consolas de ecrã tátil em rede 
Precor recebem atualizações automáticas 
de software, conteúdo atualizado e novas 
funcionalidades sem qualquer tipo de ação 
ou despesa adicional da sua parte.
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Gerir aplicações  
Estabelecer o tom e a energia nas suas 
instalações é um componente importante 
para a sua marca e indica que está 
familiarizado com as preferências dos seus 
utilizadores. O acesso dos utilizadores 
a aplicações de entretenimento e multimédia 
nas consolas de cardio pode ser controlado 
por si através de um simples clique.

Mensagens de boas-vindas   
Saúde os seus utilizadores com uma 
pequena mensagem de texto na consola 
antes do início do seu treino. Considere 
promover os seus serviços, ofertas especiais 
ou informações operacionais, tal como 
a alteração do horário das instalações. 

Mensagens do exercício   
Mensagens do exercício são uma forma 
fantástica de se manter em contacto com 
os seus utilizadores de cardio. Utilize-as 
para promover as suas instalações, eventos, 
ofertas, serviços e horários.

ATRAÇÃO
Um clube observou um aumento do número de inscrições 

em 70% no primeiro mês após a instalação de consolas 
em rede nas respetivas instalações. Um outro clube 
observou um aumento de 35% nos primeiros 3 meses, 
posteriormente à instalação das Contas pessoais Preva.

Mensagens do exercício
Mensagens do exercício são uma forma 
fantástica de se manter em contacto com 
os seus utilizadores de cardio. Utilize-as 
para promover as suas instalações, eventos, 
ofertas, serviços e horários.

Gerir aplicações
Estabelecer a energia nas suas instalações 
é um componente importante para a sua 
marca e indica que está familiarizado com as 
preferências dos seus utilizadores. O acesso 
dos utilizadores a aplicações de entretenimento 
e multimédia pode ser controlado por si através 
de um simples clique.
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A tecnologia mudou o mundo e continua a fazê-lo, especialmente no fornecimento de entretenimento e informações. Investir numa experiência integral em rede 
para o seu ginásio irá proporcionar-lhe ferramentas importantes na criação de um ambiente de fitness motivador. Com o sistema operativo Preva, os utilizadores 
podem personalizar a sua experiência de cardio para poderem aceder de imediato às aplicações, informações e ao entretenimento que desejam. Quer sejam 
treinos interativos, a música mais ouvida no momento ou dicas de profissionais, o conteúdo é constantemente atualizado para aumentar o empenho. 

DELEITE OS SEUS UTILIZADORES PARA IMPULSIONAR A RETENÇÃO 
DE MEMBROS

Contas pessoais Preva® 
Com uma conta pessoal Preva, os utilizadores 
podem definir e acompanhar os objetivos 
de treino semanais, receber distintivos de 
mérito, guardar os treinos favoritos para 
outra altura e controlar a disposição das suas 
aplicações e entretenimento para visualizar 
primeiro os seus favoritos.

Início de sessão único 
Depois de os utilizadores introduzirem o login 
e a respetiva palavra-passe para aceder às 
suas contas pessoais de entretenimento de 
áudio e vídeo, não terão de voltar a fazê-lo em 
treinos futuros. Tudo o que é necessário é um 
único início de sessão para começar o treino.

Início de sessão por Bluetooth®
Os telemóveis são um acessório comum no 
ginásio. Com o seu telemóvel, os utilizadores 
podem iniciar sessão na sua conta pessoal 
Preva na consola de ecrã tátil Precor.

Aplicações de entretenimento 
e multimédia
Aceda às suas aplicações pessoais de 
entretenimento de áudio e vídeo, tais como 
Netflix®, Hulu® e Spotify®, através das consolas de 
ecrã tátil Precor. O treino acabou antes do filme? 
Os utilizadores podem continuar exatamente 
a partir de onde ficaram no seu próximo treino 
ou através de qualquer outro dispositivo pessoal.

RunTV
Os seus utilizadores poderão «escapar do 
ginásio» com a RunTV, na qual entretenimento 
e multimédia inspiradores e focados em 
fitness proporcionam sempre um treino 
estimulante. Canais variados oferecem histórias 
pessoais motivadoras, dicas de treino de 
profissionais de fitness e trilhos interativos 
deslumbrantes que sincronizam com o cardio 
inferior para corridas, caminhadas e treinos 
interativos e desafiantes em alguns dos locais 
mais emblemáticos do mundo. Há sempre algo 
novo por descobrir com os nossos conteúdos 
frequentemente atualizados.
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Vídeo On Demand
Uma seleção de vídeos de música, desporto 
e listas de reprodução de vídeos de 
entretenimento cuidadosamente selecionados 
e desenvolvidos para o ambiente em movimento. 
O nosso colaborador atualiza semanalmente 
36 listas de reprodução com conteúdos populares 
selecionados do YouTube®. Uma criação Precor.

Gerir aplicações  
Estabelecer o tom e a energia nas suas 
instalações é um componente importante 
para a sua marca e indica que está 
familiarizado com as preferências dos seus 
utilizadores. O acesso dos utilizadores 
a aplicações de entretenimento e multimédia 
nas consolas de cardio pode ser controlado 
por si através de um simples clique.

Mensagens de boas-vindas   
Saúde os seus utilizadores com uma 
pequena mensagem de texto na consola 
antes do início do seu treino. Considere 
promover os seus serviços, ofertas especiais 
ou informações operacionais, tal como 
a alteração do horário das instalações. 

Mensagens do exercício   
Mensagens do exercício são uma forma 
fantástica de se manter em contacto com 
os seus utilizadores de cardio. Utilize-as 
para promover as suas instalações, eventos, 
ofertas, serviços e horários.

RETENÇÃO
Uma instalação observou um aumento de retenção 

de membros de 20% em relação ao ano anterior, após 
a instalação de fitness em rede e do Preva. Outro clube 
constatou um aumento de 25% nas renovações de inscrições, 
ano após ano, devido à instalação de produtos Preva.

RECEITAS
Num estudo recente, uma instalação registou um aumento 
de 900 $ nas receitas mensais através de uma mensagem 
de promoção no treino.

Meu perfil
Os utilizadores podem gerir facilmente os 
respetivos logins e as palavras-passe através 
de uma nova funcionalidade na consola de 
ecrã tátil denominada Meu perfil.

Auscultadores Bluetooth®
Os utilizadores podem emparelhar de 
forma rápida e fácil os seus auscultadores 
Bluetooth® à consola de cardio para usufruir 
de áudio sem fios.
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PARCERIAS E INTEGRAÇÕES
Uma plataforma aberta e uma comunidade de parceiros cuidadosamente selecionados ajudam-nos na integração dos sistemas e dos serviços que 
mais valoriza — sistemas dedicados a experiências de utilizadores significativas que melhoram a participação, aumentam a retenção de membros 
e geram receitas.

Aktiv Konzepte
O sistema Aktiv Konzepte é a solução completa para a gestão do treino de fitness detalhado e a documentação 
com ferramentas abrangentes e inovadoras destinadas aos negócios de treino. Tanto as instalações de fitness 
como as de reabilitação, assim como os treinadores pessoais e fisioterapeutas, recebem uma ferramenta poderosa 
e fácil de usar que serve de apoio às suas atividades. A integração do Aktiv Konzepte com o sistema operativo 
Preva® fornece aos treinadores uma solução completa para prescreverem exercícios de cardio em equipamento de 
cardio Precor em rede aos seus utilizadores. Utilizando o sistema Aktiv Konzepte, os treinadores podem prescrever 
exercícios de cardio personalizados que os utilizadores efetuam assim que tiverem iniciado sessão na sua conta 
Preva. Os treinadores recebem relatórios que descrevem em detalhe o desempenho do utilizador.

Netpulse
O Netpulse, integrado no sistema operativo Preva, fornece uma aplicação móvel personalizada às instalações 
de fitness. A aplicação móvel destaca a marca das instalações, permitindo que os seus utilizadores acedam aos 
calendários de aulas, criem objetivos de treino, visualizem e gravem dados de treinos de cardio Precor e de outros 
treinos, recebam alertas promocionais e se mantenham ligados, através das redes sociais, em qualquer lugar. 

Movescount®
Movescount é uma aplicação avançada de acompanhamento que permite aos utilizadores planear percursos, 
acompanhar os seus movimentos e partilhar estas informações com a Movescount. Emparelhe a Movescount com 
um relógio Suunto® ou utilize simplesmente um smartphone para efetuar o acompanhamento. Qualquer que seja 
a forma, esta aplicação está totalmente integrada no sistema Preva, permitindo que os utilizadores sejam capazes 
de registar e consolidar todas as suas atividades dentro e fora das instalações de fitness.
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EveryMove®
A Precor está orgulhosa da parceria com a EveryMove, o primeiro programa de recompensas baseadas no estilo de vida 
do país que permite aos utilizadores realizar as suas atividades saudáveis para obter recompensas de marcas, da sua 
entidade patronal e do seu profissional de saúde.

Microsoft® HealthVault®
A Precor oferece aos utilizadores a possibilidade de adicionar, diretamente e de forma automática, treinos monitorizados 
à sua conta Microsoft HealthVault com a sua conta pessoal Preva e a aplicação móvel Preva. Os utilizadores podem ver as 
informações sobre os seus treinos no Microsoft HealthVault, juntamente com outras informações de saúde e bem-estar.

Vitale
Vitale atua como um treinador pessoal virtual do utilizador. Através de algoritmos matemáticos poderosos, Vital considera 
o nível de fitness atual do utilizador, estado de espírito, tempo disponível, instalações de treino, frequência de treino semanal 
e equipamento disponível para oferecer um plano de treino totalmente personalizado e variado com alterações efetuadas 
mensalmente, com o objetivo de adaptação ao progresso do utilizador.  Através de uma integração com o sistema operativo 
Preva, os utilizadores podem registar facilmente os seus exercícios de cardio Precor no sistema MyVitale.

Bounts
A Bounts, integrada no sistema operativo Preva®, é uma aplicação de saúde digital que recompensa os utilizadores com 
prémios de grandes marcas e de lojas locais. Quando os utilizadores Preva são ativos e ganham pontos Bounts, podem 
gastá-los numa loja de recompensas associada à Bounts em marcas, prémios e experiências de excelência.

eGym®
A integração do sistema de treino de cardio eGym no equipamento de cardio da Precor oferece duas opções para 
tornar o treino de fitness mais simples, intuitivo e motivador. Os treinadores pessoais podem utilizar a aplicação 
eGym para treinadores para personalizar e oferecer treinos de cardio personalizados aos seus clientes. Os utilizadores 
podem optar por Treinos inteligentes, um sistema automatizado com uma breve avaliação de fitness, que proporciona 
programas de cardio personalizados ao utilizador automaticamente. Ambas as opções comunicam resultados de treino 
que permitem conversas valiosas entre o treinador pessoal e o utilizador, permitindo aos utilizadores acompanhar o seu 
progresso e partilhar os resultados com os amigos.
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Sabia que os utilizadores que participam 

em treinos de grupo têm menos 26% de 

probabilidade de cancelar a sua inscrição 

do que os utilizadores que utilizam apenas 

o espaço de fitness?1 O treino em grupo 

está em alta, estando nos lugares cimeiros 

da lista anual do American College of 

Sports Medicine (ACSM) em termos de 

tendências de fitness para 2017. Este 

estilo de treino apresenta um instrutor 

motivador que orienta utilizadores em 

diferentes níveis de fitness ao longo 

de aulas cuidadosamente concebidas, 

ajudando-os a atingir os seus objetivos 

de fitness.

Visite go.precor.com/grouptrainingmanual

TREINO 
EM GRUPO

1 Harbourne, Emily. «Group X: The Key to Retention.» Club Solutions Magazine. 1 de agosto de 2017.
  http://clubsolutionsmagazine.com/2017/08/group-x-key-retention/. (Acedido a 8 de janeiro de 2018)
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Seja qual for o tipo de treino em grupo — de turma, equipa, HIIT ou em circuito — a combinação de produtos Precor e programação inovadora pode 
oferecer novas soluções para expandir a sua oferta de treino em grupo, atrair novos utilizadores e fazer com que estes voltem mais vezes.

Torne o treino divertido com produtos adaptáveis
A Precor oferece produtos que podem ser combinados de formas 
imprevisíveis ao longo das suas sessões de treino em grupo para 
criar treinos únicos que mantêm os utilizadores empenhados 
e ajudam-nos a alcançar os resultados pretendidos. 

Programe para aumentar o valor
Quando os seus treinadores possuem conhecimentos suficientes para 
ministrar programas específicos ou treinos temáticos no ambiente de treino 
em grupo, os utilizadores sentem-se recompensados. A Precor oferece uma 
série de aulas de treino, realizadas nas suas instalações por treinadores 
master Precor, em sessões que podem durar meio dia ou o dia inteiro.

Faça o HIIT acontecer
Incorpore equipamento concebido para rápidas explosões de 
atividade intensa, tal como a passadeira de treino intervalado TRM 
731, a Assault AirRunner ou a AirBike Elite, no seu programa de 
treino em grupo. Complemente estas opções de cardio HIIT com 
treino funcional Queenax para uma sessão de treino cardio e de 
musculação produtiva.

Preserve o seu espaço aberto
A arquitetura aberta do Queenax preserva o espaço aberto das suas 
instalações, permitindo-lhe utilizar o espaço por baixo da unidade 
para outras atividades quando o Queenax não estiver a ser utilizado. 
As rodas de transporte integradas tornam os produtos Assault Fitness 
e as bicicletas Spinner® fáceis e rápidos de mover, restabelecendo 
o espaço aberto nas suas instalações para outras utilizações.

INCENTIVE A COMUNIDADE COM TREINO EM GRUPO
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SPINNING®
«A nossa filosofia consiste em proporcionar 
aos nossos membros a melhor experiência 
de ginásio que alguma vez poderão ter, 
fornecendo equipamento de elevada 
qualidade e instrutores energéticos e de 
elevado nível. O equipamento Precor excede 
as expectativas e continuamos a melhorar 
a nossa gama para satisfazer as necessidades 
dos nossos membros. Os membros gostam 
de saber a rapidez com que pedalam, 
a distância que percorrem e o tempo que 
demoram a percorrê-la. É uma das principais 
funcionalidades comentadas da bicicleta, 
além da utilização fluida.»

Peter Guy, diretor
Gymworks, Chorley, RU
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SPINNER® Ride SPINNER® Shift SPINNER® ChronoSPINNER® Climb

EXPERIMENTE A DIFERENÇA. EXPERIMENTE SPINNING®.

Acionamento

Spinner® Ride

Corrente ou 
correia Poly-V

Correia dentada 
reforçada com Kevlar®

Sistema de  
resistência

Spinner® Shift Spinner® Chrono 
PowerSpinner® Climb

Corrente ou correia 
Poly-V

Correia dentada 
reforçada com Kevlar®

Fricção MagnéticoFricção Magnético

Medição  
da energia

Medição direta  
da potência–––

Cor da estrutura

Consola

Estrutura

Charcoal  
(Cinza escuro)

Eletrodeposição
Aço de alto desempenho

Consola Spinner® 
Power — Incluída

Alumínio

Metallic White  
(Branco metálico)

Liga de aço

Semi-Gloss Metallic 
Black (Preto metálico 

brilhante)

Semi-Gloss Metallic 
Black (Preto metálico 

brilhante)

Consola Spinner® Studio — Opcional

Alumínio

Geral Todos os modelos medem 122 x 51 cm e possuem um volante de perímetro 
ponderado. Suportam um utilizador com o peso máximo de 158,7 kg.

A Spinning® lançou o ciclismo indoor a nível global 
combinando a inovação na tecnologia de bicicletas fixas 
indoor com uma experiência inédita de ciclismo. O programa 
Spinning® e as bicicletas Spinner® definem a categoria de 
ciclismo indoor — alcançando milhões de ciclista de todo 
o mundo.

A linha mais recente de bicicletas Spinner® foi concebida 
para proporcionar uma utilização personalizada e melhorar 
o ajuste, o perfil e a longevidade. Distancie as suas instalações 
do pelotão e proporcione aos seus utilizadores a experiência 
de ciclismo com que sempre sonharam. 

Além de bicicletas inovadoras, a Spinning® é líder global no 
fornecimento de formação e certificação de instrutores de 
classe mundial. Bicicletas e programas de elevada qualidade 
representam resultados para as suas instalações. Experimente 
a diferença. Experimente Spinning®.
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Todos os materiais da estrutura são 
revestidos a pó para uma proteção 
duradoura contra suor e humidade 
para uma excelente utilização, aula 
após aula.

1 Materiais

Na maioria dos modelos, os selins 
e os guiadores podem ser facilmente 
ajustados para cima/baixo e para 
a frente/trás, conforme necessário para 
cada utilizador, independentemente do 
seu tamanho.

4 Ajustes do selim 
e do guiador

A inércia do nosso sistema de 
volante torna a pedalada mais 
suave de forma a eliminar qualquer 
«ponto morto» nas partes superior 
e inferior, permitindo aos utilizadores 
uma melhoria da sua eficiência  
e da técnica de pedalagem.

2 Transmissão 
e volante

Todas a bicicletas comerciais Spinner® 
utilizam braços da manivela de aço 
forjado de grande dimensão que 
suportam a força até do utilizador 
mais forte. Os nossos pedais duplos 
compatíveis com o sistema SPD® 
possuem fixações cónicas Morse sem 
rosca, tornando-os no sistema de 
pedais e manivelas mais forte e mais 
durável do mercado.

3 Pedais e braços 
da manivela

Incluída com a bicicleta Spinner® 
Chrono Power, a consola Power 
possui uma retroiluminação 
ultrabrilhante que está sempre 
ligada e nunca precisa de baterias. 
Concebida para se integrar 
perfeitamente com os programas 
da SPINPower®, é compatível com 
Bluetooth® para a partilha de dados 
com um smartphone e compatível 
com ANT+ para o emparelhamento 
de bandas de monitorização cardíaca 
e tabelas de classificação.

6 Consola Power

A consola Spinner® Studio é um 
acessório opcional para os modelos 
Ride, Shift e Climb da Spinner®, 
com um baixo consumo de energia 
e emparelhamento automático com 
monitores de frequência cardíaca 
ANT+ compatíveis. 

5 Consola Studio

Consola Studio Consola Power5 6

ANATOMIA DE UMA SPINNER®
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Introduza a experiência Spinning® completa nas suas 
instalações, combinando a sua aquisição de bicicletas 
Spinner® de classe mundial com instrutores e programas 
Spinning® de excelência. Uma experiência de programa 
consistente incentiva a lealdade e a comunidade entre 
utilizadores e instrutores, proporcionando a experiência 
perfeita para os seus utilizadores.

O programa Spinning® não se limita apenas ao exercício. 
As aulas de Spinning® oferecem uma variedade de utilizações, 
movimentos, treinos, bem como motivação para manter os 
utilizadores seguros, entusiasmados e motivados. O programa 
Spinning® foi concebido especificamente para funcionar com 
as bicicletas Spinner®.

É fácil certificar os seus instrutores no programa Spinning®. 
A equipa internacional com mais de 150 instrutores Master 
ajuda a fornecer a certificação em ciclismo indoor e os 
programas de formação contínuos mais respeitados 
e reconhecidos do mundo, os quais incluem vários níveis 
curriculares para que os seus instrutores continuem 
a progredir. Os seus instrutores juntar-se-ão a mais 
de 250 000 pessoas certificadas a nível mundial.

Com a certificação SPINPower®, estes serão capazes 
de proporcionar aulas desafiantes, baseadas em potência 
em watts na popular bicicleta Spinner® Chrono Power. 

Saiba mais em go.precor.com/spinning

PROPORCIONE 
A EXPERIÊNCIA COMPLETA 
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ASSAULT 
FITNESS
A Assault Fitness eleva a fasquia 
de cardio HIIT com produtos que 
proporcionam aos seus utilizadores 
uma experiência de treino desafiante, 
fornecem eficiência operacional com 
um design robusto, mas simples, 
renovando as suas ofertas de treino 
em grupo. 
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AirRunner
A Assault AirRunner é uma máquina de corrida de fitness de 
elite que proporciona um treino intenso num equipamento 
compacto. Sendo uma passadeira propulsionada pelo utilizador 
e sem velocidade máxima, os utilizadores podem desafiar os seus 
limites e alterar as velocidades ao seu próprio ritmo. Os apoios 
de mão integrados e as rodas de transporte facilitam a manobra, 
permitindo-lhe reconfigurar rapidamente o seu espaço de treino 
e manter as suas ofertas de treino adaptáveis.

AirBike Elite
Todo o corpo do utilizador será trabalhado à medida 
que empurra, pedala e puxa contra a resistência ilimitada 
da ventoinha da Assault AirBike Elite, resultando numa 
experiência de treino verdadeiramente dinâmica e adaptável. 
Os ajustes individualizados e infinitos permitem que os 
utilizadores mantenham um ritmo suave e uniforme para 
trabalhar a frequência cardíaca ou passem para um treino 
intervalado de alta intensidade para um treino enérgico. 

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

*Com banda de transmissão de frequência cardíaca compatível; banda de monitorização cardíaca não incluída. 

CONCEBIDA COM HIIT 
EM MENTE
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QUEENAX®

«Tendo expandido o programa de treino 

em grupo do centro, as aulas de Queenax 

têm-se revelado extremamente populares, 

com a participação a quadruplicar desde 

a sua introdução em janeiro e com mais 

de 800 membros a participar nas aulas 

todas as semanas.»

Simon Kirby, gestor de desporto e lazer
Salt Ayre Leisure Centre
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Queenax é um exclusivo sistema de treino funcional que pode multiplicar o espaço de treino nas suas instalações e apoiar treinos em pequenos grupos. 
É fornecido com formação abrangente para garantir que os seus treinadores oferecem programas com confiança, consistência e entusiasmo de forma 
a promover o envolvimento dos utilizadores. 

The One Wall
•  1 estação de suspensão, 2 estações de treino no total
• Dimensões (C x L x A):  160 x 66 x 262 cm

The Corner
•  2 estações de suspensão, 6 estações de treino no total
• Dimensões (C x L x A):  186 x 186 x 267 cm

The One Self-Standing

•  1 estação de suspensão, 3 estações de treino no total
• Dimensões (C x L x A):  234 x 178 x 262 cm

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

de treino no total
•  Dimensões (C x L x A):  

420 x 66 x 262 cm

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

de treino no total
•  Dimensões (C x L x A):  

610 x 66 x 293 cm

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

de treino no total
•  Dimensões (C x L x A):  

534 x 237 x 290 cm

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

de treino no total
•  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 treino no total
• Dimensões (C x L x A):  661 x 244 x 287 cm

X2 800
Open Format
•  10 estações de suspensão, 20 estações de treino no total
• Dimensões (C x L x A):  963 x 244 x 287 cm

X2 700
Open Format
•  8 estações de suspensão, 18 estações de treino no total
• Dimensões (C x L x A):  861 x 244 x 287 cm

X3 500 
Open Format
•  9 estações de suspensão, 21 estações de treino no total
• Dimensões (C x L x A):  661 x 394 x 287 cm

X3 700 
Open Format
•  12 estações de suspensão, 25 estações de treino no total
• Dimensões (C x L x A):  861 x 394 x 287 cm

X3 800 
Open Format
•  15 estações de suspensão, 28 estações de treino no total
• 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 treino no total
• Dimensões (C x L x A):  501 x 237 x 287 cm

X2 500 
Bridge
•  6 estações de suspensão, 11 estações de treino no total
• Dimensões (C x L x A):  503 x 280 x 287 cm

X1 900
Bridge
•  5 estações de suspensão, 9 estações de treino no total
• Dimensões (C x L x A):  902 x 237 x 287 cm

X2 900 
Bridge
•  10 estações de suspensão, 18 estações de treino no total
• Dimensões (C x L x A):  905 x 280 x 287 cm

X3 500 
Bridge
•  9 estações de suspensão, 17 estações de treino no total
• Dimensões (C x L x A):  501 x 450 x 287 cm

X3 900 
Bridge
•  15 estações de suspensão, 26 estações de treino no total
• Dimensões (C x L x A):  902 x 450 x 287 cm
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APLICAÇÕES DE TREINO

Mantenha as suas ofertas de exercícios em grupo e treino pessoal inovadoras e dinâmicas com uma seleção de mais de 100 aplicações e acessórios 
opcionais para o seu Queenax. Fixe, remova e reconfigure acessórios de treino para converter o seu Queenax de circuito para ambientes de treino para 
exercícios em grupo. Mosquetões, argolas reforçadas, sacos pesados deslizantes e soluções de armazenamento são fáceis de aceder e mudar.

PRESERVE O DIVERTIMENTO E A INOVAÇÃO

Fitness em suspensão
Ofereça aulas de grupo e em circuito para 
permitir que os utilizadores suportem o seu 
próprio peso corporal numa variedade de 
posturas e posições.

Elástico
Atraia utilizadores de todos os níveis de 
capacidade com treino de resistência eficaz 
em termos de espaço.

Desempenho e combate
Aproveite a popularidade das aulas de 
boxe, kickboxing, artes marciais mistas 
e treino de cordas. 

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Funcional
Treine os movimentos diários com barras 
paralelas móveis, trainers de tronco, 
trampolins e muito mais. 

Armazenamento
O armazenamento ponderado e integrado 
mantém os acessórios de treino fora do chão, 
mas facilmente acessíveis.

Estrutura e trave
Aumente o número de estações de treino 
e a variedade do seu Queenax com elementos 
como barras de elevações, barras de treino 
adicionais e barras para sacos de boxe. 

Saiba mais sobre as aplicações e os acessórios opcionais do Queenax em go.precor.com/appsandoptionals
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Superfunctional Move 
Os seus treinadores irão aprender tudo sobre 
os componentes do trabalho de recuperação 
e regeneração que ajudá-los-ão a dar uma 
aula que motiva, relaxa e revitaliza os seus 
utilizadores.  

Ultimate Superfunctional: 
Implantação
Os seus treinadores irão aprender os 
componentes essenciais e a estratégia de 
conceção para auxiliá-los a dar aulas de treino 
em grupo Superfunctional estimulantes. 

Curso de treinadores em UFO   
Aprenda a treinar e a desenvolver programas 
com o UFO, a primeira ferramenta de fitness 
em suspensão que permite aos utilizadores 
suspender todo o seu peso corporal numa 
plataforma, reagindo, ao mesmo tempo, 
a forças tridimensionais.

Curso de treinadores de fitness com 
banda de suspensão 4D PRO®: 
Curso de especialização de Queenax 
Aprenda como treinar com esta ferramenta 
de fitness em suspensão divertida, dinâmica 
e focada no tronco.

Princípios Queenax
Princípios Queenax é um currículo de formação com a duração de sete horas durante um dia, apresentado por um 
treinador master Precor. Os seus treinadores irão aprender um sistema para desenvolver movimentos e treinos utilizando 
um leque de ferramentas de treino funcional e fornecer uma via para o desenvolvimento de competências de treinadores 
de pequenos grupos, bem como capacidades de liderança, aproveitando a arquitetura aberta do Queenax. 

A Precor oferece várias aulas de formação presencial, realizadas por um treinador master Precor, para garantir que os seus treinadores e utilizadores 
tiram o maior proveito do Queenax. Os treinadores master deslocam-se até às suas instalações para apresentar workshops de formação durante meio 
dia ou todo o dia. A Precor fornece manuais de formação e materiais de marketing para apoiar o lançamento de programas nas suas instalações. 

DESENVOLVA O SEU PROGRAMA COM FORMAÇÃO ACERCA DE QUEENAX

Visite o centro de treino Precor para consultar as atualizações mais recentes sobre as ofertas de treino presencial em go.precor.com/coachingcenter
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FORMAÇÃO
«A formação de Queenax fornecida 

e a utilização da biblioteca de 

movimentos têm sido uma ferramenta 

de apoio fantástica que nos ajuda 

a proporcionar aulas únicas aos 

nossos clientes no horário semanal 

e que têm sido um êxito.»

 

David Fitzpatrick, Xcite Livingston

West Lothian Leisure, RU

42



RECEBA DICAS DE PROFISSIONAIS
A nossa missão no centro de treino Precor é ajudar os seus treinadores e utilizadores 
a tirarem o maior proveito do seu equipamento Precor. Quer os seus treinadores disponham 
de cinco minutos entre clientes para consultarem as tendências mais recentes aplicadas ao 
equipamento Precor, quer procure workshops de formação presencias para ensinar o seu 
pessoal a desenvolver programas no equipamento, nós temos a solução. 

O centro de treino Precor é a sua loja online única que permite obter os recursos de formação 
e instrução Precor mais recentes. O conteúdo é otimizado para públicos diferentes, para 
que possa aceder rapidamente ao material mais relevante para o seu treino e negócio. 
Convidamo-lo a explorar os nossos canais de formação concebidos exclusivamente para 
fornecer o melhor conteúdo.

Principais características

•  Disponível em seis idiomas e acessível 
24 horas por dia, sete dias por semana

•  Conteúdo gratuito de acesso livre 

•  Atualizações de conteúdo regulares pela 
equipa de treinadores Precor e formadores 
líderes na indústria

•  O conteúdo é baseado nas tendências da 
indústria e nos princípios fundamentais do 
exercício

•  Os conteúdos de vídeo e escritos são 
concebidos para o treinador de fitness com 
um horário preenchido

precor.com/coaching-center

CENTRE
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«Em instalações de lazer para estudantes, 

as pessoas são muito ativas e isso 

tende a acontecer a um nível acelerado. 

O equipamento de fitness tem de ser 

resistente, pelo que era importante para 

nós assegurar que, no geral, os produtos 

são de boa qualidade.  Deslocarmo-nos até 

à fábrica da Precor e ver realmente como 

testam o equipamento foi fantástico, porque 

observámos a forma como se certificam de 

que uma máquina Smith pode ser utilizada 

sem quebrar.»

Kenny Norris, diretor associado,  
recreação e bem-estar 
Universidade da Carolina do Norte, Greensboro

EQUIPAMENTO 
DE MUSCULAÇÃO
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ELEVE O NÍVEL DA SUA MUSCULAÇÃO

Plate LoadedSelectorized Bancos e suportes

Série Discovery
Concluímos que as pessoas não receavam o treino de musculação, receavam, 
pelo contrário, as máquinas. Nesse sentido, lançámos a série Discovery, a primeira 
linha verdadeiramente de musculação, concebida para ser mais convidativa do 
que intimidante. Descubra uma gama completa de produtos acessíveis e intuitivos 
com um funcionamento adequado para os utilizadores de todos os níveis de 
capacidade e que irá resistir ao tempo.

Unidade Selectorized  
de exercício único

Unidade Selectorized  
de exercício duplo

Série Vitality
A série Vitality consiste em unidades Selectorized compactas e eficientes 
que o podem ajudar a proporcionar aos utilizadores a variedade de que 
precisam, sem ultrapassar os limites impostos pelo orçamento.

Selectorized funcional Multiestações

Musculação Icarian®
A linha de musculação Icarian inclui unidades Selectorized funcionais 
e multiestações, constituindo uma base sólida para complementar a sua  
oferta de musculação e facilitando a iniciação e a evolução dos utilizadores.

A compra de equipamento de musculação já não se efetua da mesma forma. O espaço disponível mudou, os utilizadores mudaram, a concorrência mudou 
e os produtos mudaram. Um dos aspetos que não mudou é o facto de a compra de equipamento de musculação ser um compromisso de aquisição por um 
período superior ao de outros tipos de equipamento de fitness. E, como tal, oferecemos uma variedade de equipamento de musculação que será utilizado 
por utilizadores de todos os níveis de experiência. 
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SÉRIE DISCOVERY
Linha Selectorized

Painéis de instruções
As ilustrações de grande dimensão, sem 
texto, e fáceis de entender demonstram de 
imediato a postura adequada. Os códigos QR 
permitem aceder a vídeos expositivos que 
tornam o momento de iniciação mais fácil 
para todos os utilizadores.

Torre de pesos
O design aberto e convidativo permite aos 
utilizadores aceder facilmente ao pino seletor 
da pilha de pesos. O peso adicional pode 
ser ativado com um simples acionamento da 
alavanca para aumentar a carga. 

Ajustes
Os pontos de contacto altamente visíveis 
e resistentes, incluindo os ajustes de altura do 
assento pneumáticos com pegas moldadas de 
grande dimensão, para coincidir com outros ajustes 
de borracha, fazem com que seja fácil e confortável 
para os utilizadores alcançar o ajuste ideal. 

Durabilidade
O aço de calibre 11 e a estrutura encaixada 
totalmente soldada oferecem uma base 
extremamente sólida que não irá vergar, dobrar 
ou ranger sob o efeito de cargas pesadas ou 
com o passar do tempo.
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Opções de cor

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

representante de vendas Precor.
•  Estão disponíveis invólucros de revestimento personalizados a um 

custo adicional.

Black (Preto)

Burgundy  
(Bordeaux)

Regal Blue 
(Azul-real)

Blue Jay  
(Azul Blue Jay)

Slate 
(Ardósia)

Grey (Cinzento)Hunter Green 
(Verde-tropa)

Navy  
(Azul-marinho)

Desert Bronze 
(Bronze deserto)

Cores padrão dos estofos

Cores padrão da estrutura

Cores padrão do revestimento

Black (Preto)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 
brilhante)

All Spice  
(Bege All Spice)

Black Magic 
Gloss (Brilho 
mágico preto)

Metallic Ash 
(Cinza metálico)

American Beauty 
(Vermelho 
American Beauty)

Pacific Blue  
(Azul pacífico)

Gloss White  
(Branco brilhante)

Deep Clay  
(Argila escura)

Dark Cavern  
(Caverna escura)

New Purple 
(Roxo novo)

Black Pearl 
(Preto pérola)

DSL0414 
Prensa peitoral convergente
Estrutura: Black Pearl (Preto pérola)
Revestimento: Black (Preto)
Estofos: Black (Preto)

DSL0414 
Prensa peitoral convergente
Estrutura: Desert Bronze (Bronze deserto)
Revestimento: Dark Cavern (Caverna escura)
Estofos: Grey (Cinzento)

DSL0414 
Prensa peitoral convergente
Estrutura: Gloss Metallic Silver (Prata metálico brilhante)
Revestimento: Black (Preto)
Estofos: American Beauty (Vermelho American Beauty)

DSL0414 
Prensa peitoral convergente
Estrutura: Black Pearl (Preto pérola)
Revestimento: Black (Preto)
Estofos: All Spice (Bege All Spice)
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DSL0313 
Extensão dorsal
• Dimensões (C x L x A):  

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

Parte superior do corpo

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

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

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

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

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

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

DSL0304 
Puxada baixa lateral
• Dimensões (C x L x A):  

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

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

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

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

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

DSL0505 
Aberturas de peito/deltoid 
posterior
• Dimensões (C x L x A):  

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

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

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

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

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

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

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

DSL0606 
Flexão de pernas deitado
• Dimensões (C x L x A):  

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

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

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

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

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

DSL0621 
Abdutores
• Dimensões (C x L x A):  

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

DSL0623 
Extensão dos gémeos sentado
• Dimensões (C x L x A):  

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

DSL0602 
Prensa de pernas
• Dimensões (C x L x A):  

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

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

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

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

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

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

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

Os produtos Advanced Movement Design desafiam 
os músculos através de um leque mais variado de 
movimentos. Esta plataforma progressiva desafia o corpo 
de forma a envolver mais músculos para desenvolver 
funcionalmente a força e estabilizar os padrões de 
movimento. 

Os braços de movimento independente movem-se 
num eixo convergente/divergente para se adaptarem 
aos padrões naturais do corpo, proporcionando uma 
variedade maior de movimentos. O design ergonómico 
garante que os utilizadores sentem um movimento mais 
suave, natural e fluido durante o treino.
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DSL0414 
Prensa peitoral convergente
• Dimensões (C x L x A):  

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

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

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

DSL0314 
Puxada baixa lateral divergente
• Dimensões (C x L x A):  

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

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

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

Convidativa
Concebida com um desempenho para 
utilizadores de todos os níveis, a linha 
Plate Loaded da série Discovery apresenta 
alturas de carga idealmente posicionadas, 
pesos iniciais leves e placas instrucionais.

Pegas
Pegas de grande dimensão tornam os 
exercícios de pressão mais confortáveis 
ao distribuir a carga por uma área maior 
da mão do utilizador, reduzindo assim 
o esforço. 

Pinos
O encaixe de pino fundido confere 
firmeza e contribui para a estética 
de acabamento.

Ajustes
Os ajustes pneumáticos do banco 
altamente resistente e as pegas 
de borracha ajustáveis e ergonómicas 
de grande dimensão permitem aos 
utilizadores encontrar a posição correta 
de uma forma simples e confortável.
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DPL0802 
Máquina Smith
• Dimensões (C x L x A):  

142 x 214 x 229 cm
•  Peso: 179 kg
•  Peso inicial: 11,3 kg
•  Capacidade de carga de elevação máx.: 272 kg
•  Ângulo da trajetória de deslize: 11 graus

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

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

DPL0601 
Prensa de pernas inclinada
• Dimensões (C x L x A):  

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

Cor padrão da estrutura Braços de movimento/estrutura

Gloss Metallic Silver  
(Prata metálico brilhante)

Metallic Ash  
(Cinza metálico)

Black Pearl  
(Preto pérola)

Metallic Ash  
(Cinza metálico)

Black Magic Gloss  
(Brilho mágico preto) 

Metallic Ash  
(Cinza metálico)

Gloss White  
(Branco brilhante)

Metallic Ash  
(Cinza metálico)

Metallic Ash  
(Cinza metálico)

Gloss Metallic Silver  
(Prata metálico brilhante)

Gloss Metallic Silver  
(Prata metálico brilhante)

Desert Bronze  
(Bronze deserto)

Opções de cor

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

Burgundy 
(Bordeaux)

Regal Blue 
(Azul-real)

Blue Jay  
(Azul Blue Jay)

Slate  
(Ardósia)

Grey (Cinzento)Hunter Green 
(Verde-tropa)

Navy  
(Azul-marinho)

Cores padrão dos estofos

Black (Preto) All Spice  
(Bege All Spice)

American Beauty 
(Vermelho 
American Beauty)

Deep Clay 
(Argila escura)

New Purple 
(Roxo novo)

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 de carga de elevação máx.: 245 kg
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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 de carga de elevação máx.: 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 de carga de elevação máx.: 82 kg

DPL0616  
Elevação de gémeos
• Dimensões (C x L x A):  

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

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

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

DPL0541  
Desenvolvimento por inclinação
• Dimensões (C x L x A):  

109 x 199 x 179 cm
•  Peso: 157 kg
•  Peso inicial: 5,5 kg
•  Capacidade de carga de elevação máx.: 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 de carga de elevação máx.: 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 de carga de elevação máx.: 163 kg

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

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

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

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

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

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

Robustez
A tubagem extensa e resistente, as coberturas 
de poliuretano de alto impacto e os protetores 
contra desgaste substituíveis e antiderrapantes 
otimizam a solidez e a durabilidade do produto.

Armazenamento
Os suportes de armazenamento de placas de 
peso e o armazenamento de barras olímpicas 
e de equipamento funcional estão instalados 
e convenientemente posicionados para melhorar 
a acessibilidade e manter os acessórios sempre 
ao alcance.

Design ergonómico
O banco de perfil baixo tem capacidade 
para uma grande variedade de utilizadores 
numa posição estável que ajuda a minimizar 
a rotação externa dos ombros e permite uma 
elevação livre.

Excelência funcional
A atenção ao design de produto melhora 
os movimentos de exercício tradicionais 
e funcionais, criando uma vasta gama 
de oportunidades de exercício para uma 
variedade de utilizadores.
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DBR0408 
Banco olímpico simples horizontal
Estrutura: Black Magic Gloss (Brilho mágico preto)
Estofos: All Spice (Bege All Spice)

DBR0408 
Banco olímpico simples horizontal
Estrutura: Metallic Ash (Cinza metálico)
Estofos: Black (Preto)

Opções de cor

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

representante de vendas Precor.

Burgundy  
(Bordeaux)

Regal Blue 
(Azul-real)

Blue Jay  
(Azul Blue Jay)

Slate (Ardósia)

Grey (Cinzento)Hunter Green 
(Verde-tropa)

Navy  
(Azul-marinho)

Desert Bronze 
(Bronze deserto)

Cores padrão dos estofos

Cores padrão da estrutura

Black (Preto)

Gloss Metallic 
Silver (Prata metá-
lico brilhante)

All Spice  
(Bege All Spice)

Black Magic 
Gloss (Brilho 
mágico preto)

Metallic Ash  
(Cinza metálico)

American Beauty 
(Vermelho 
American Beauty) 

Gloss White  
(Branco brilhante)

Deep Clay 
(Argila escura)

New Purple 
(Roxo novo)

Black Pearl 
(Preto pérola)

DBR0408 
Banco olímpico simples horizontal
Estrutura: Desert Bronze (Bronze deserto)
Estofos: New Purple (Roxo novo)

DBR0408 
Banco olímpico simples horizontal
Estrutura: Gloss White (Branco brilhante)
Estofos: Regal Blue (Azul-real)
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DBR0611 
Suporte curto para barra
• Dimensões (C x L x A):  

180 x 155 x 250 cm
• Peso: 205 kg
• Suportes de armazenamento de peso: 10
• Capacidade de carga de elevação máx.: 272 kg
• Peso máx. de armazenamento: 817 kg

DBR0610  
Suporte gaiola
• Dimensões (C x L x A):  

210 x 160 x 250 cm
• Peso: 278 kg
• Suportes de armazenamento de peso: 10
• Capacidade de carga de elevação máx.: 363 kg
• Peso máx. de armazenamento: 817 kg

• Kit de cavilhas para bandas (par)
• Kit de conexão da máquina de 

musculação
• Kit de conexão lado a lado
• Encaixes de barra invertidos

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

171 x 163 x 189 cm
•  Peso: 124 kg (273 lb)
• Suportes de armazenamento de peso: 8
• Capacidade de carga de elevação máx.: 273 kg
• Peso máx. de armazenamento: 799 kg

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

185 x 165 x 130 cm
•  Peso: 85,4 kg
• Suportes de armazenamento de peso: 8
• Capacidade de carga de elevação máx.: 227 kg
• Peso máx. de armazenamento: 798 kg

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

201 x 165 x 140 cm
•  Peso: 100 kg
• Suportes de armazenamento de peso: 8
• Capacidade de carga de elevação máx.: 227 kg
• Peso máx. de armazenamento: 798 kg

• Trainer de tronco
• Estação de inclinação (apenas para suporte gaiola)
• Plataforma de elevação (7,6 cm de espessura,  

244 x 183 cm — Está disponível uma opção de 
logótipo personalizado por um preço adicional)

Acessórios opcionais de suporte curto para barra e suporte gaiola

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 (217 lb)
• Suportes de armazenamento de peso: 8
• Capacidade de carga de elevação máx.: 227 kg
• Peso máx. de armazenamento: 798 kg

DBR0507 
Suporte de prensa de ombros olímpica
• Dimensões (C x L x A):  

135,5 x 162 x 183 cm
•  Peso: 136,3 kg
• Suportes de armazenamento de peso: 4
• Capacidade de carga de elevação máx.: 227 kg
• Peso máx. de armazenamento: 400 kg

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

125 x 75 x 84,5 cm
•  Peso: 37,3 kg (82 lb)
•  Capacidade de carga de elevação máx.: 91 kg

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

148 x 75 x 112 cm
•  Peso: 57 kg (125,7 lb)
•  Capacidade de carga de elevação máx.: 91 kg

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

140 x 75 x 46 cm
• Peso: 48 kg (106 lb)
• Capacidade de carga de elevação máx.: 181,5 kg

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

133 x 75 x 38 cm
•  Peso: 29 kg (64 lb)
•  Capacidade de carga de elevação máx.: 91 kg

DBR0202 
Flexor sentado inclinado

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

•  Peso: 58 kg (128 lb)

DBR0312 
Extensão dorsal

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

•  Peso: 64 kg (141 lb)
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DBR0812 
Suporte de 2 níveis  
para 10 pares de halteres
• Dimensões (C x L x A):  

221 x 71 x 81 cm
•  Peso: 94 kg
•  Peso máx. de armazenamento: 726 kg

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

130 x 77 x 105 cm
•  Peso: 93 kg (205 lb)
•  Peso máx. de armazenamento: 181,5 kg

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

130 x 77 x 105 cm
•  Peso: 96,7 kg (213 lb)
•  Peso máx. de armazenamento: 227 kg

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

220 x 77 x 106 cm
•  Peso: 136 kg (300 lb)
•  Peso máx. de armazenamento: 544 kg

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

105 x 85 x 150 cm
•  Peso: 83 kg (183 lb)
•  Peso máx. de armazenamento: 363 kg

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

94 x 66 x 107 cm
•  Peso: 57,8 kg
•  Peso máx. de armazenamento: 227 kg

DBR0702 
Agachamento vertical
• Dimensões (C x L x A):  

67 x 110 x 166 cm
•  Peso: 91 kg (201 lb)

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

65 x 75 x 120 cm
•  Peso: 35 kg
•  Suportes de armazenamento de peso: 6
•  Peso máx. de armazenamento: 454 kg
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LINHA DE BANCOS E SUPORTES DA SÉRIE DISCOVERY
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SÉRIE VITALITY

Fácil de utilizar
Os painéis de instruções passo-a-passo simples 
ajudam os utilizadores de todos os níveis de aptidão 
física a posicionar-se e incluem dicas para ajudar 
a maximizar os treinos.

Compacta
A série Vitality foi concebida a pensar no espaço 
limitado. Todas as máquinas têm um impacto 
reduzido no espaço das suas instalações e contam 
com um design discreto.

Peso adicional
Cada estação dispõe de um peso adicional. 
Os utilizadores podem ativar este peso adicional 
facilmente através do simples acionamento de 
uma alavanca.

Opções de cor

Burgundy  
(Bordeaux)

Regal Blue 
(Azul-real)

Blue Jay  
(Azul Blue Jay)

Slate  
(Ardósia)

Grey (Cinzento)Hunter Green 
(Verde-tropa)

Navy  
(Azul-marinho)

Cores opcionais dos 
estofos

Cor padrão dos estofos

Cor padrão da estrutura

Black  
(Preto)

Gloss Metallic 
Silver (Prata metálico 
brilhante)

All Spice  
(Bege All Spice)

American Beauty 
(Vermelho 
American Beauty)

Deep Clay 
(Argila escura)

New Purple 
(Roxo novo)

• As cores podem variar. 
• As cores dos estofos, à exceção de preto, estão disponíveis a um custo adicional
  Entre em contacto com um representante de vendas Precor.
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Unidade de exercício único

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

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

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

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

C002ES 
Puxada baixa
• Dimensões (C x L x A):  

142 x 130 x 224 cm
•  Peso: 196 kg
•  Pilha de pesos: 100 kg (220 lb)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Também disponível com uma barra de puxada baixa, como acessório opcional.
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Exercício duplo

C024ES 
Multi-Press
• Dimensões (C x L x A):  

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

C015ES 
Aberturas de peito/deltoid posterior
• Dimensões (C x L x A):  

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

C010ES 
Prensa de pernas/Extensão dos gémeos
• Dimensões (C x L x A):  

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

C026ES  
Puxada baixa/Remada sentado
• Dimensões (C x L x A):  

201 x 132 x 221 cm
•  Peso: 225 kg
•  Pilha de pesos: 100 kg (220 lb)

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

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

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

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

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

152 x 104 x 155 cm
•  Peso: 215 kg
• Pilha de pesos: 91 kg
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Selectorized funcional

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

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

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

135 x 123 x 216 cm
•  Peso: 305 kg
•  Pilha de pesos: 2 x 91 kg
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A nossa linha de musculação Icarian, com uma seleção de produtos 
Selectorized funcionais e multiestações, constitui uma base sólida 
para complementar a sua oferta de musculação, fazendo com que 
a iniciação e a evolução sejam mais fáceis para todos.

Para complementar as suas instalações, todas as máquinas são 
duráveis, simples e estão disponíveis em várias combinações de cores.

LINHA DE MUSCULAÇÃO ICARIAN®
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302 
Puxada longa
• Dimensões (C x L x A):  

282 x 109 x 236 cm
•  Peso: 268 kg
• Pilha de pesos: 114 ou 136 kg 
 

304 
Puxada baixa
• Dimensões (C x L x A):  

185 x 109 x 234 cm
•  Peso: 248 kg
•  Pilha de pesos: 114 ou 136 kg
 

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

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

407B 
Crossover regulável
• Dimensões (C x L x A):  

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

Opções de cor

• As cores podem variar.
• Cores personalizadas disponíveis. Entre em contacto com 

um representante de vendas Precor.

Burgundy  
(Bordeaux)

Regal Blue 
(Azul-real)

Blue Jay  
(Azul Blue Jay)

Slate  
(Ardósia)

Grey (Cinzento)Hunter Green 
(Verde-tropa)

Navy  
(Azul-marinho)

Desert Bronze 
(Bronze deserto)

Cores padrão dos estofos

Cores padrão da estrutura

Black (Preto)

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 
brilhante)

All Spice  
(Bege All Spice)

Black Magic 
Gloss (Brilho 
mágico preto)

Metallic Ash 
(Cinza metálico)

American Beauty 
(Vermelho 
American Beauty)

Gloss White 
(Branco brilhante)

Deep Clay  
(Argila escura)

New Purple 
(Roxo novo)

Black Pearl 
(Preto pérola)
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Puxada baixa, puxada longa, graviton de joelhos, roldana com ajuste de 
altura alta/baixa 

Outras configurações
• CW2137: puxada baixa, puxada longa, roldana com ajuste de altura alta/baixa (2)
• CW2151: puxada baixa (2), roldana com ajuste de altura alta/baixa, graviton de joelhos
• CW2163: puxada baixa, puxada longa, puxador de tríceps, graviton de joelhos
• CW2168: puxada baixa, puxada longa, puxador de tríceps,  

roldana com ajuste de altura alta/baixa
• CW2180: crossover de cabo, puxada baixa, graviton de joelhos
• CW2190: crossover de cabo, puxada baixa, puxada longa

CW2131 4 pilhas de contrapesoCW2004 2 pilhas de contrapeso

Puxada baixa, puxada longa 

Outras configurações
• CW2006: puxada longa (2)
• CW2008: puxada baixa (2)

Crossover de cabo, puxada baixa, puxada longa, graviton de joelhos 

Outras configurações
• CW2200: crossover de cabo, puxada baixa, puxada longa,  

roldana com ajuste de altura alta/baixa
• CW2205: crossover de cabo, puxada baixa, puxada longa,  

roldana com ajuste de altura alta/baixa

CW2201 5 pilhas de contrapeso

Graviton de joelhos, crossover de cabo

CW2055 3 pilhas de contrapeso

820 Multifuncional
• Dimensões (C x L x A):  

465 x 402 x 234 cm
•  Peso: 1475 kg
•  Pesos adicionais opcionais

Multiestações

Os revestimentos da pilha de pesos da multiestação da série Icarian® não estão disponíveis
O crossover de cabo possui duas estações de polia com ajuste de altura alta/baixa ligadas a uma trave superior com barra de elevações
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CW2912 12 pilhas de contrapeso

Crossover de cabo, puxada baixa, puxada longa, roldana com ajuste  
de altura alta/baixa, graviton de joelhos 

Configurações
• CW2223: crossover de cabo, puxada baixa, puxada longa,  

roldana com ajuste de altura alta/baixa, graviton de joelhos
• CW2224: crossover de cabo, puxada baixa, puxada longa,  

roldana com ajuste de altura alta/baixa, puxada baixa
• CW2270: crossover de cabo, puxada longa, puxador de tríceps, puxada baixa, graviton de joelhos
• CW2275: crossover de cabo, puxada longa, puxador de tríceps, puxada baixa, graviton de joelhos

CW2505 8 pilhas de contrapesoCW2222 6 pilhas de contrapeso

Crossover de cabo, puxada baixa (2), puxada longa (2), roldana com ajuste de altura alta/baixa (2) 

Configurações
• CW2501: crossover de cabo, puxada longa, puxador de tríceps, graviton de joelhos, puxada baixa (2),  

roldana com ajuste de altura alta/baixa
• CW2502: crossover de cabo, puxada longa (2), puxador de tríceps, graviton de joelhos, puxada baixa (2)
• CW2503: crossover de cabo, puxada longa (2), puxador de tríceps, graviton de joelhos, puxada baixa,  

roldana com ajuste de altura alta/baixa
• CW2504: crossover de cabo, puxada baixa (2), puxada longa (2), graviton de joelhos,  

roldana com ajuste de altura alta/baixa

Crossover de cabo (2), puxada longa (2), puxador de tríceps (2), roldana com ajuste de altura 
alta/baixa, puxada baixa (2), graviton de joelhos 

Configurações
• CW2913: crossover de cabo (2), puxada longa (3), puxador de tríceps (2), puxada baixa (3)

Os revestimentos da pilha de pesos da multiestação da série Icarian® não estão disponíveis
O crossover de cabo possui duas estações de polia com ajuste de altura alta/baixa ligadas a uma trave superior com barra de elevações
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TRONCO E ALONGAMENTOS

Ab-X
O design único de «pino central flutuante» do Ab-X cria o movimento 
«abdominal» ideal, enquanto os estofos com linhas de contorno 
ergonómico minimizam a tensão no pescoço e nos ombros.

V-Crunch
Recorrendo ao peso do próprio corpo como força de alavanca, 
o V-Crunch permite que os utilizadores executem elevações de 
pernas com uma resistência inferior ao seu peso corporal.

StretchTrainer 240i
O StretchTrainer 240i permite que os utilizadores preparem 
os corpos para um treino mais intenso que resulte numa maior 
satisfação.

Estrutura Estofos

Gloss Metallic Silver 
(Prata metálico 
brilhante)

Black  
(Preto)

Opções de cores

• As cores podem variar.
• Cores personalizadas disponíveis. Entre em 

contacto com um representante de vendas Precor.

Ab-X
• Dimensões (C x L x A):  

173 x 90 x 97 cm
•  Peso: 68 kg

V-Crunch
• Dimensões (C x L x A):  

127 x 71 x 160 cm
•  Peso: 93 kg (205 lb)

StretchTrainer 240i
• Dimensões (C x L x A):  

132 x 71 x 91 cm
•  Peso: 68 kg
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«Quando estava a planear o meu clube 

queria optar por uma marca estabelecida 

e reconhecida a nível nacional que 

fornecesse não só equipamento de ponta, 

mas também o serviço para o manter. 

Obtive orçamentos e falei com vários 

vendedores e fabricantes de equipamento. 

A Precor destacou-se entre a multidão como 

a melhor das melhores. O serviço que me 

proporcionaram foi inigualável, são incríveis 

e acompanham-nos em cada passo na 

abertura do nosso clube.»

Austin Wright, proprietário

El Segundo, CA

SERVIÇOS
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FINANCIAMENTO E ALUGUER 
A forma inteligente para obter melhores 
condições de negócio

Temos a noção de que cada negócio é único, pelo que contamos com 
profissionais dedicados e com experiência que colaboram consigo. 
Através de parcerias estratégicas com várias instituições financeiras, 
irão ajudá-lo a criar um pacote de financiamento e aluguer que vá ao 
encontro das necessidades do seu negócio. 

•  Contamos com uma equipa altamente competente e experiente 
dedicada a ajudá-lo a tomar as decisões corretas para o seu negócio

•  Estamos dispostos a oferecer uma variedade de soluções financeiras

•  Comprometemo-nos a fornecer-lhe uma experiência de 

financiamento rápida, eficiente e agradável. 

Para obter mais informações, contacte o seu representante de 
vendas Precor ou algum profissional da equipa de financiamento/
aluguer da Precor. 

PLANEAMENTO E DESIGN 
Criação de ambientes de treino 
de excelência

A nossa abordagem exaustiva e customizada do design permite-lhe 
criar um ambiente de fitness totalmente único que reflete o seu perfil 
de inscrição e representa as aspirações do seu negócio.

Oferecemos um serviço de design abrangente  
que inclui:

•  Gestão integral do design e do projeto

•  Visualização com recurso a gráficos 2D e 3D

•  Aproveitamento inspirado do espaço e da luz natural

•  Design adaptado à medida dos requisitos individuais

•  Acesso e acessibilidade conforme definido pela Lei  

dos Americanos Portadores de Deficiência (ADA)

•  Planeamento de material áudio e vídeo
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1Pesquisas realizadas por TNS, 2015

SERVIÇO E ASSISTÊNCIA 
Adicionar previsibilidade à sua experiência 
de propriedade de equipamento

Para nós, ajudar a manter o bom funcionamento do seu negócio 
é uma prioridade máxima. As nossas garantias e garantias alargadas 
proporcionam uma cobertura abrangente desde o início. A adição 
de  manutenção preventiva mantém o seu equipamento a funcionar 
em excelentes condições e quando a sua garantia expirar nós 
oferecemos  opções de contratos de serviço que mantêm o seu 
equipamento a trabalhar  com qualidade. Os nossos programas de 
pagamento eliminam  as surpresas e as conjeturas relativamente 
à  manutenção e reparação do seu equipamento.

Sobre o nosso serviço:

•  Garantimos que o trabalho é realizado pelos nossos técnicos certificados
•  97% dos pedidos de serviço são fornecidos dentro de 24 horas
••  Mais de 90% dos nossos clientes classificaram a sua experiência 

de serviço como boa, muito boa ou excelente.1

•  A nossa disponibilidade de peças em stock é de 97%

ENTREGA E INSTALAÇÃO 
Atenção profissional dedicada ao detalhe

A partir do momento em que faz a sua encomenda, damos início ao 
processo de assegurar de que fica totalmente satisfeito. Desde estudos 
de local antes da instalação à formação e documentação relativa ao 
equipamento durante a instalação, a nossa equipa proporciona uma 
comunicação e atenção ao detalhe de primeira classe.

A nossa rede extensa de equipamento e de instaladores AV estende-se 
por todo o mundo. Colocamos à disposição um serviço e formação 
técnica contínuos para que possa estar seguro quanto aos nossos 
padrões elevados para uma instalação de qualidade.
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Aviso relativo à marca comercial
AMT, Advanced Movement Design, Série Assurance, Cardio Theater, CrossRamp, EFX, 
Série Experience, Ground Effects, Icarian, Precor, Preva e Queenax são marcas comerciais 
registadas da Precor Incorporated.
Adaptive Motion Trainer, Discovery, Elliptical Fitness Crosstainer, Integrated Footplant 
Technology, IFT, MyUI, Open Stride, StretchTrainer, Superfunctional e Vitality são marcas 
comerciais registadas da Precor Incorporated.
Spin®, Spinner®, Spinning®, o logótipo Spinning® e CrossCore® são marcas registadas 
pertencentes à Mad Dogg Athletics, Inc.
Chrono, Climb, Rally, Ride e Shift são marcas registadas pertencentes à Mad Dogg Athletics, Inc. 
Arc’teryx é uma marca comercial registada da Amer Sports Canada Inc.
Atomic é uma marca comercial registada da Atomic Áustria GmbH
Mavic é uma marca comercial registada da Mavic SAS
Movescount é uma marca comercial registada da Suunto Oy
Salomon é uma marca comercial registada da Salomon S.A.S. 
Suunto é uma marca comercial registada da Suunto Oy
Wilson é uma marca comercial registada da Wilson Sporting Goods Co.
ClubCom é uma marca comercial registada da ClubCom, LLC
eGym é uma marca comercial registada da eGym GmbH
EveryMove é uma marca comercial registada da EveryMove, Inc.
Health Vault é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation 
SPD é uma marca comercial registada da Shimano Inc.
Shimano Pedaling Dynamics é uma marca comercial registada da Shimano Inc. 
A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas pertencentes 
à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Precor é feita sob licença. 
Outros nomes neste documento e em todos os documentos incluídos neste catálogo podem 
ser marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos seus respetivos proprietários.

Aviso de propriedade intelectual
A Precor é mundialmente reconhecida pelos seus designs premiados e inovadores 
de equipamento de exercício físico. A Precor procura ativamente obter patentes norte-
americanas e mundiais para a construção mecânica e para os aspetos visuais do seu design 
de produtos. Qualquer parte que contemple a utilização de designs de produtos Precor fica 
por este meio avisada que a Precor considera a apropriação não autorizada dos seus direitos 
proprietários um assunto muito grave. A Precor irá processar ativamente toda a apropriação 
não autorizada dos seus direitos proprietários.

Para obter tabelas de especificação de produto, visite  
go.precor.com/spectables



PRECOR USA

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

PRECOR FRANCE 

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

PRECOR MIDDLE EAST 

Precor Middle East
RS Fitness LLC 
Office 913
Grosvenor Business Tower
TECOM, Dubai
EAU 
Tel.: +971 4 4416721 
E-mail: info@precor.com
www.precor.com 

PRECOR AUSTRALIA 

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

PRECOR GERMANY 

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

PRECOR SPAIN 

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 
Tel.: +34 (0) 93-262-5100 
Fax: +34 (0) 93-262-5101 
E-mail: info.spain@precor.com
www.precor.com 

PRECOR AUSTRIA 

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

PRECOR ITALY 

Amer Sports Italia S.p.A.
Via Chiesa, 30 
31020 Lancenigo di Villorba (TV) 
Itália 
Tel.: +39 (0) 422 5291 
Fax: +39 (0) 422 529199 
E-mail: info.precor.italia@amersports.com  
www.precor.it 

PRECOR SWITZERLAND 

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

PRECOR BENELUX 

Amer Sports Países Bajos B.V.s
Handelsweg 6
3707 NH Zeist
Países Baixos

NL:
T: +31 (0)33 2030119 
E: info@precor.nl
www.precor.nl

BE:
T: +32 (0)12 3456789
E: info@precor.be
www.precor.be

BE:
PRECOR JAPAN 

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

PRECOR UK & EMEA 

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

PRECOR CHINA & APAC 

Precor Asia Pacific
3F, Building 2 
Lujiazui Century Financial Plaza
759 Yang Gao Road(S) 
Pudong New Area
Shanghai, 
República Popular da China 200127
Tel.: +86 21 51165288
Fax: +86 21 51165299 
E-mail: precorinfo.ap@precor.com
www.precor.com

PRECOR LATINOAMÉRICA 

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

©Precor Incorporated 2018. A informação contida neste catálogo é correta à data da sua impressão. Precor reserva-se o direito de fazer qualquer tipo de alterações sem aviso prévio.
   Precor é uma marca da Amer Sports Corporation. Para mais informações, consulte www.amersports.com. 
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