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movement fitness
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Imagens meramente ilustrativas.
A Movement se reserva no direito de alterar seus produtos sem prévio
aviso. Confira as condições de garantia no manual de instruções.

movementfitness

Uma história
de sucesso
escrita
em verde
e amarelo

Com mais de 30 anos de tradição, a Movement
é uma empresa 100% nacional que desenvolve
e produz equipamentos de fitness que atendem
com eficiência as necessidades de lazer, bemestar e conforto físico. Uma divisão da Brudden
Equipamentos, a Movement oferece produtos,
serviços e soluções inovadoras que despertam
as pessoas para uma vida mais ativa e prazerosa.
A Movement ajuda a incentivar e a aperfeiçoar
a vocação do brasileiro para uma vida saudável.
Uma parceria que impulsiona as pessoas
a irem mais longe na trilha do bem-estar
e da qualidade de vida.

Vantagens
O diversificado mix de produtos
da Movement é composto por
equipamentos feitos para durar, com
tecnologia de ponta que atende aos
mais variados perfis de uso: academias,
clubes, clínicas, condomínios, hotéis
e residências.
Além disso, as soluções da Movement
têm uma baixa depreciação, o que
garante um valor de revenda acima dos
concorrentes e um ótimo retorno sobre
o investimento. A Movement é a única
marca de fitness do Brasil que é capaz
de conciliar todas essas vantagens em
sua linha de produtos.

Expertise: mais de 30 anos de tradição
industrial com processos modernos
e automatizados, garantindo total
padronização, qualidade e durabilidade.

Garantia Online: proteção de até 5 anos
para os produtos cadastrados em
www.movement.com.br/garantia

Parcerias: relação próxima e sólida com
organizações de destaque nos esportes,
na saúde e no design.

Estabilidade: menor oscilação de preços
(fabricação nacional).

Presença: ampla rede de atendimento,
de revendas e assistências técnicas
autorizadas espalhadas em todo o
território nacional, garantindo agilidade
e cobertura.

Parcerias
e conquistas

Instituto
Movement
Fundado pela Movement, o espaço tem o objetivo
de treinar e capacitar os representantes e usuários
da Movement no Brasil com programa que inclui
noções de saúde e educação física, ligadas aos
produtos da marca, até conceitos de marketing,
liderança e administração de empresas - de revendas
até academias.

USP
Parceria que investiu em estudos completos
de ergonomia com o Laboratório de Biomecânica
da Escola de Educação Física e Esportes da USP
e desenvolveu o sistema de controle para
absorção de impactos (Shock Absorber Control
ou SAC) na prática de exercícios, que funciona
apoiado em um software de última geração
inteligente para esteiras.

Indio da Costa
AUDT

Ao lado do designer Guto Indio da Costa
e sua equipe, foram desenvolvidas linhas que
contam com traços arrojados e inovadores
unindo estética, conforto e desempenho.
O projeto passou por estudos de ergonomia,
pelo aprimoramento estético das máquinas e
desenvolvimento da interface das telas touch.
Com essa parceria, a Movement fortalece
seu nome como um exemplo de marca
conceituada e moderna.

Prêmios
IDEA/Brasil
Edição Nacional do Idea Awards
Linha Next – 1º Lugar – Ouro
Museu da Casa Brasileira
Linha E – 1º Lugar Prêmio Design
IDEA
International Design Excellence Awards
Linha Next – Nomeação
Red Dot Design
Linha E – Participação do
Hall of Fame of Design
Fibo Innovation Award
Linha Next – Nomeação

nível de impacto
baixo

Inovações
SAC
Shock Absorber
Control
Shock Absorber Control é o sistema
exclusivo de absorção de impacto
da Movement, presente em diversas
esteiras das linhas E e RT.
Desenvolvido em conjunto com a Escola de
Educação Física e Esportes da Universidade
de São Paulo, o SAC é uma solução que
atende diversas necessidades e públicos,
como: terceira idade, obesos, portadores de
doenças crônico-degenerativas e atletas em
recuperação. Por fim, ajuda corredores que
buscam se exercitar em um equipamento
que permite o nível ideal de absorção de
impacto de acordo com seu peso, de forma
prática e precisa.

sem sac

alto

com sac

menos
Risco de lesões e dores

mais
Conforto, segurança,
desempenho e bem-estar

para todos
os perfis
. Idosos
. Atletas
. Usuários em reabilitação
ou sobrepeso

Volta ao Mundo
A partir de informações de GPS, este recurso leva o corredor
a lugares como Nova York, Paris e Tóquio sem que ele saia
do lugar. Os percursos são simulados com o máximo de
fidelidade, reproduzindo os percursos, inclinações e distâncias
de maratonas, corridas e parques de várias partes do mundo
para treinamento indoor seguro e confortável. Com interface
amigável, o Volta ao Mundo oferece diferentes níveis de
dificuldade, monitoramento de dados sobre a performance,
opção de TV e ainda disponibiliza um relatório final de
desempenho. Presente em modelos das linhas E e RT,
é um recurso que utiliza tecnologia aplicada para otimizar
o treinamento e tornar o tempo gasto mais prazeroso e eficiente.

Linha E

Spinnings

Cardio
E740

E750

E720
e610

E540

e520

Linha RT
tour s

rt350 Gii

rt250 gii

rt150 Gii
rt240

rt230

rt220

Linha LX

tour
LX160 GIIIi

lx160 giii

LX160 Gii

lx150 gii

lx140

lx130

lx120

Linha RT Musculação

Força

Articulados

abdutor

adutor

bíceps

desenvolvimento

Glúteo

remada

supino

banco ajustável

banco abdominal

puxADa Alta

supino inclinado

supino declinado

Pesos livres
puxada alta

glúteo

leg press

crossover

banco Reto

abdominal

puxada baixa

banco 90

PRANCHA abdominal

suporte agachamento

supino reto

graviton

remada

Multi-estação
supino declinado
cross 45

extensora

desenvolvimento

flexora

flexora deitada

peitoral

supino inclinado

banco bíceps

suporte anilhas ajustável

suporte halteres

suporte dumbbells

supino

tríceps

w45

graviton livre

banco lombar

banco romano

banco panturrilha

leg press 45

hack 45

smith machine

Comparativo Técnico (Cardio)
Esteiras
RT350 GII
MÓDULO
MULTIFUNCIONAL
PROGRAMAS DE
TREINAMENTO

RT250 GII

RT150 GII

LCD colorido com backlight e de fácil operação.
Velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias.
Touch screen opcional com novo pacote de interatividade

E750

E740

E720

LX160 GIIIi

LX160 GIII

LX160 GII / 150 GII

LCD 15” interativo com touch screen - tela
sensível ao toque, programa Simulador de
Percursos, TV/Vídeo, entrada USB e MP3

Display LED nas cores verde e vermelho.
Velocidade, distância, cronômetro,
monitoramento cardíaco e calorias

Display LED nas cores verde e vermelho.
Velocidade, distância, cronômetro,
monitoramento cardíaco e calorias

LCD colorido com backlight e de fácil
operação. Velocidade, distância, cronômetro,
monitoramento cardíaco e calorias

Display LCD. Velocidade, distância,
cronômetro, monitoramento cardíaco
e calorias

Display LCD. Velocidade, distância,
cronômetro, monitoramento cardíaco
e calorias

LCD: 11 programas (Fatburn, Cardio, Target, Custom, Velocidade, Inclinação, Distância e Tempo)
Touch screen: 13 programas pré-definidos e 1 totalmente customizável e Simulador de Percursos
Volta ao Mundo

LCD: 8 programas
Touch screen: 13 programas pré-definidos
e 1 totalmente customizável e Simulador de
Percursos Volta ao Mundo

13 programas além de
1 totalmente customizável

15 programas de exercícios

—

15 programas de exercícios

—

—

SISTEMA DE
AMORTECIMENTO

Coxins elásticos
Shock Absorber Control (opcional)

Coxins elásticos
Shock Absorber Control (opcional)

Coxins elásticos
Shock Absorber Control (opcional)

Shock Absorber Control

Coxins elásticos
Shock Absorber Control (opcional)

Coxins elásticos

Coxins elásticos

Coxins elásticos

Coxins elásticos

SIMULAÇÃO DE PISO

3 opções: Soft, Optimum e Hard (opcional)

3 opções: Soft, Optimum e Hard (opcional)

3 opções: Soft, Optimum e Hard (opcional)

3 opções: Soft, Optimum e Hard

—

—

—

—

—

SISTEMA DE INCLINAÇÃO

Eletrônica: 0% a 15%

Eletrônica: 0% a 15%

—

Eletrônica: -5% a 15% ou 0 a 20%

Eletrônica: -5% a 15% ou 0 a 20%

Manual: 0 a 5%

Eletrônica: 0% a 12%

—

LX160 GII: Manual: 0% ou 5%
LX150 GII: não possui

SISTEMA DE EMERGÊNCIA

Botão de emergência

Botão de emergência

Botão de emergência

Botão de emergência e chave de segurança

Botão de emergência e chave de segurança

Botão de emergência e chave de segurança

Botão de emergência

Botão de emergência
e chave de segurança

Botão de emergência
e chave de segurança

LUBRIFICAÇÃO

Automática opcional

Manual

Manual

Automática

Automática

Manual

Manual

Manual

Manual

VERIFICAÇÃO CARDÍACA

Handgrip e receptor para cinta torácica

Handgrip e receptor para cinta torácica

Handgrip e receptor para cinta torácica

Handgrip e receptor para cinta torácica

Handgrip e receptor para cinta torácica

Handgrip e receptor para cinta torácica

Handgrip

Handgrip

Sensor de lóbulo de orelha

ESTRUTURA

Chassi de aço revestido
com pintura eletrostática

Chassi de aço revestido
com pintura eletrostática

Chassi de aço revestido
com pintura eletrostática

Em aço revestida com alumínio
estrutural anodizado

Em aço revestida com alumínio
estrutural anodizado

Em aço revestida com alumínio
estrutural anodizado

Chassi de aço revestido
com pintura eletrostática

Chassi de aço revestido
com pintura eletrostática

Chassi de aço revestido
com pintura eletrostática

MOTOR

3 HP AC

2 HP AC

2 HP AC

3 HP AC

3 HP AC

2 HP AC

2 HP AC

2 HP AC

2 HP AC / 1,2 HP AC

VELOCIDADE

1,2 a 25 km/h

1,2 a 18 km/h

1,2 a 18 km/h

0.9 a 16 MPH / 1,5 a 25 km/h

0.9 a 16 MPH / 1,5 a 25 km/h

1,5 a 18 km/h

1,2 a 18 km/h

1,5 a 18 km/h

1,2 a 18 km/h / 1,0 a 12 km/h

ÁREA DE CORRIDA

148 cm x 50 cm (CxL)

148 cm x 50 cm (CxL)

148 cm x 50 cm (CxL)

149 cm x 50 cm (CxL)
58,6” x 19,7” (LxW)

149 cm x 50 cm (CxL)
58,6” x 19,7” (LxW)

149 cm x 50 cm (CxL)
58,6” x 19,7” (LxW)

138 cm x 46 cm (CxL)

138 cm x 46 cm (CxL)

134 cm x 42 cm (CxL)
120 cm x 42 cm (CxL)

ALINHAMENTO DE LONA

Rolos autocentrantes

Rolos autocentrantes

Rolos autocentrantes

Contínuo e rolos autocentrantes

Contínuo e rolos autocentrantes

Contínuo e rolos autocentrantes

Rolos autocentrantes

Rolos autocentrantes

Rolos autocentrantes

CAPACIDADE DE USO

330 lbs / 150 kg

330 lbs / 150 kg

330 lbs / 150 kg

330 lbs / 150 kg

330 lbs / 150 kg

330 lbs / 150 kg

330 lbs / 150 kg

330 lbs / 150 kg

330 lbs / 150 kg | 229 lbs / 120 kg

DIMENSÕES

212 cm x 86 cm x 145 cm (CxLxA)

212 cm x 86 cm x 145 cm (CxLxA)

212 cm x 86 cm x 145 cm (CxLxA)

203 cm x 91 cm x 145 cm (CxLxA)

203 cm x 91 cm x 145 cm (CxLxA)

203 cm x 91 cm x 145 cm (CxLxA)

185 cm x 81 cm x 146 cm (CxLxA)

185 cm x 81 cm x 146 cm (CxLxA)

180 cm x 79 cm x 142 cm (CxLxA)
160 cm x 79 cm x 144 cm (CxLxA)

PESO

161 kg

161 kg

136 kg

385 lbs / 175 kg

385 lbs / 175 kg

330 lbs / 150 kg

118 kg

107 kg

105,6 kg / 84 kg

IDIOMAS

Português, Inglês ou espanhol

Português, Inglês ou espanhol

Português, Inglês ou espanhol

Português, Inglês ou espanhol

Português, Inglês ou espanhol

Português, Inglês ou espanhol

Português, Inglês ou espanhol

Português, Inglês ou espanhol

Português, Inglês ou espanhol

TENSÃO

220 VAC

110 ou 220 VAC

110 ou 220 VAC

220 VAC

220 VAC

110 ou 220 VAC

110 ou 220 VAC

110 ou 220 VAC

110 ou 220 VAC

GARANTIA

Até 5 anos

Até 5 anos

Até 5 anos

Até 5 anos

Até 5 anos

Até 5 anos

Até 5 anos

Até 5 anos

LX160 GII: Até 5 anos
LX150 GII: Até 3 anos

Comparativo Técnico (Cardio)
Elípticos

MÓDULO
MULTIFUNCIONAL

IDIOMAS

VERIFICAÇÃO CARDÍACA

PROGRAMAS

Bikes

Spinnings

E610

RT240

LX140

RT230

RT220

E540

E520

LX130

LX120

LED nas cores verde e vermelho. Velocidade, distância,
cronômetro, monitoramento
cardíaco, calorias e nível de
resistência

LCD colorido com backlight. Velocidade, distância,
cronômetro, monitoramento
cardíaco, calorias e nível de
resistência

Eletrônico multifuncional em
LCD. Velocidade distância,
cronômetro, monitoramento
cardíaco, calorias e nível de
resistência

LCD colorido com backlight.
Velocidade, distância,
cronômetro, monitoramento
cardíaco, calorias e nível de
resistência

LCD colorido com backlight.
Velocidade, distância,
cronômetro, monitoramento
cardíaco, calorias e nível
de resistência

LED nas cores verde e
vermelho. Velocidade, distância,
cronômetro, monitoramento
cardíaco, calorias e nível
de resistência

LED nas cores verde e vermelho.
Velocidade, distância, cronômetro,
monitoramento cardíaco, calorias e
nível de resistência

Módulo eletrônico em LCD.
Velocidade, distância, cronômetro,
monitoramento cardíaco, calorias e
nível de resistência

Módulo eletrônico em LCD.
Velocidade, distância, cronômetro,
monitoramento cardíaco, calorias
e nível de resistência

Português, Inglês ou Espanhol

Português, Inglês ou Espanhol

Português, Inglês ou Espanhol

Português, Inglês ou Espanhol

Português, Inglês ou Espanhol

Português, Inglês ou Espanhol

Português, Inglês ou Espanhol

Português, Inglês ou Espanhol

Português, Inglês ou Espanhol

Handgrip e receptor
para cinta torácica

Handgrip e receptor
para cinta torácica

Handgrip

Handgrip e receptor
para cinta torácica

Handgrip e receptor
para cinta torácica

Handgrip e receptor
para cinta torácica

Handgrip e receptor
para cinta torácica

Handgrip

Handgrip

10 programas de exercícios

11 programas de exercícios

—

11 programas de exercícios

11 programas de exercícios
programas de exercícios

10 programas de exercícios

10 programas de exercícios

—

—

TOUR S

TOUR

SISTEMA
DE TRANSMISSÃO

Correia

Corrente

PESO
VOLANTE DE INÉRCIA

30 kg

19 kg

ACABAMEnt O v OLAnt E

Hard chrome

Ferro fundido com detalhe
em hard chrome

FREIO

Lateral duplo

Lateral duplo

MOVIMENTO CENTRAL

Eixo com rolamento

Eixo com rolamento

CARENAGEM

Injetada

Injetada

GUIDÃO

Texturizado e com formato que permite ampla gama de variações de exercícios

REGULAGEM DE ALTURA
DO GUIDÃO

Knob

Knob

REGULAGEM DE
DISTÂNCIA DO GUIDÃO

Microregulagem

Microregulagem

SISTEMA DE RESISTÊNCIA

Eletromagnético

Eletromagnético

Magnético

Eletromagnético

Eletromagnético

Eletromagnético

Eletromagnético

Magnético

Magnético

CAPACIDADE DE USO

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

NÍVEIS DE RESISTÊNCIA

16 níveis

8 níveis

8 níveis

8 níveis

8 níveis

16 níveis

16 níveis

8 níveis

8 níveis

NÍVEIS DE CARGA

0 a 450 W

500 W

300 W

500 W

500 W

0 a 450 W

0 a 450 W

400 W

400 W

DIMENSÕES

121 cm x 60 cm x 168 cm
(CxLxA)

194 cm x 59 cm x 174 cm
(CxLxA)

194 cm x 59 cm x 174 cm
(CxLxA)

163 cm x 56 cm x 122 cm
(CxLxA)

101 cm x 56 cm x 150 cm (CxLxA) 152 cm x 64 cm x 123 cm (CxLxA)

119 cm x 63 cm x 158 cm (CxLxA)

163 cm x 56 cm x 122 cm (CxLxA)

101 cm x 56 cm x 150 cm (CxLxA)

REGULAGEM DE
ALt URA d O BAn CO

Knob

Knob

AMPLITUDE DA PASSADA

480 mm

460 mm

460 mm

—

—

—

—

—

—

REGULAGEM DE
d Istân CIA d O BAn CO

Microregulagem

Knob

CARENAGEM

—

—

—

Rotomoldada em polietileno

Rotomoldada em polietileno

Rotomoldada em polietileno

Rotomoldada em polietileno

Rotomoldada em polietileno

Rotomoldada em polietileno

BAn CO

Ergogel

Anatômico em PU

PESO

105 kg

92 kg

92 kg

42 kg

42 kg

77 kg

65 kg

42 kg

42 kg

PORt A-OBj Et Os

Porta-squeeze lateral

Porta-squeeze lateral

ESTRUTURA

Em aço revestida com
alumínio estrutural anodizado

Em aço carbono com
pintura eletrostática a pó

Em aço carbono com
pintura eletrostática a pó

Em aço carbono com
pintura eletrostática

Em aço carbono com
pintura eletrostática

Em aço carbono revestida com
alumínio estrutural anodizado

Em aço carbono revestida com
alumínio estrutural anodizado

Em aço carbono
com pintura eletrostática

Em aço carbono
com pintura eletrostática

CAPACIDADE DE USO

150 kg

150 kg

DIMENSÕES

125 cm x 54 cm x 130 cm (CxLxA)

137 cm x 54 cm x 130 cm (CxLxA)

PESO

62 kg

53 kg

ESTRUTURA

Em aço carbono com pintura eletrostática a pó

GARANTIA

Chassi – 3 anos – chassi / Pintura e demais peças – 1 ano

TRANSPORTE
GARANTIA

Pés dianteiros com rodas
Até 3 anos

Pés traseiros com rodas
Até 3 anos

Pés traseiros com rodas
Até 3 anos

Pés dianteiros com rodas
Até 3 anos

Pés dianteiros com rodas
Até 3 anos

Pés dianteiros com rodas
Até 3 anos

Pés traseiros com rodas
Até 3 anos

Pés dianteiros com rodas
Até 3 anos

Pés dianteiros com rodas
Até 3 anos

Especificações Técnicas (Força)
DIMENSÕES (cm)

CARGA MÁXIMA

PESO DO
EQUIPAMENTO

LINHA RT

DIMENSÕES (cm)

CARGA MÁXIMA

PESO DO
EQUIPAMENTO

CARACTERÍSTICAS RT

ARTICULADOS

RT ABDOMINAL

148 x 86 x 145,5 (CxLxA)

107,5 kg

240 kg

REMADA

145 x 164 x 134 (CxLxA)

300 kg

138 kg

RT ABDUTOR

153 x 75 x 145,5 (CxLxA)

127,5 kg

240 kg

SUPINO

193 x 119 x 175 (CxLxA)

300 kg

139 kg

RT ADUTOR

153 x 75 x 145,5 (CxLxA)

127,5 kg

240 kg

GLÚTEO

129 x 117 x 167 (CxLxA)

300 kg

123 kg

RT BÍCEPS

124 x 97,5 x 145,5 (CxLxA)

107,5 kg

196 kg

SUPINO DECLINADO

141 x 200 x 176 (CxLxA)

300 kg

150 kg

RT CROSSOVER

340,5 x 77,5 x 226 (CxLxA)

120 kg (cada torre)

438 kg

SUPINO INCLINADO

195 x 110 x 170 (CxLxA)

300 kg

137 Kg

RT CROSSOVER 45º

164,5 x 125 x 227,5 (CxLxA)

120 kg (cada lado)

465 kg

PUXADA ALTA

182 x 131 x 202 (CxLxA)

300 kg

141 kg

RT DESENVOLVIMENTO

169 x 143,5 x 145,5 (CxLxA)

240 kg

125 kg

DESENVOLVIMENTO

124 x 128 x 156 (CxLxA)

300 kg

125 kg

RT EXTENSORA

120 x 97 x 145,5 (CxLxA)

127,5 kg

260 kg

RT FLEXORA

149 x 97 x 145,5 (CxLxA)

127,5 kg

260 kg

RT FLEXORA DEITADA

150 x 88 x 145 (CxLxA)

107,5 kg

215 kg

RT GLÚTEO

180 x 83 x 145,5 (CxLxA)

97,5 kg

271 kg

SMITH MACHINE

250 x 131 x 242,5 (CxLxA)

360 kg

180 kg

RT GRAVITON

187 x 108 x 234 (CxLxA)

120 kg

255 kg

BANCO ABDOMINAL

111,8 x 61 x 45,7 (CxLxA)

135 kg

22,3 kg

RT LEG PRESS

179,5 x 102,5 x 145,5 (CxLxA)

107,5 kg

226 kg

162,6 x 127 x 182,9 (CxLxA)

135 kg

90,9 kg

RT PEITORAL

129 x 103 x 148 (CxLxA)

127,5 kg

245 kg

SUPORTE
AGACHAMENTO

RT PUXADA ALTA

121,5 x 118 x 230 (CxLxA)

107,5 kg

255 kg

BANCO AJUSTÁVEL

137,2 x 73,7 x 43,2 (CxLxA)

225 kg

31,8 kg

RT PUXADA BAIXA

209,5 x 77,5 x 206 (CxLxA)

117,5 kg

255 kg

BANCO BÍCEPS

106,7 x 61 x 86,4 (CxLxA)

235 kg

35 kg

RT REMADA

147,5 x 115 x 145,5 (CxLxA)

97,5 kg

232 kg

BANCO 90

61 x 61 x 88,9 (CxLxA)

225 kg

20,9 kg

RT SUPINO

109,5 x 131 x 145,5 (CxLxA)

107,5 kg

224 kg

BANCO LOMBAR

121,9 x 88,9 x 114,3(CxLxA)

135 kg

44,1 kg

RT TRÍCEPS

133,5 x 91,5 x 145,5 (CxLxA)

107,5 kg

214 kg

BANCO PANTURRILHA

139,9 x 61 x 86,4 (CxLxA)

235 kg

51,4 kg

BANCO RETO

121,9 x 61 x 43,2 (CxLxA)

225 kg

21,4 kg

BANCO ROMANO

137,2 x 61 x 86,4 (CxLxA)

135 kg

30,5 kg

PRANCHA ABDOMINAL

132,1 x 91,4 x 109,2 (CxLxA)

135 kg

41,8 kg

HACK 45º

239 x 96 x 148 (CxLxA)

360 kg

160 kg

SUPINO RETO

148,5 x 174,5 x 134 (CxLxA)

250 kg

70 kg

SUPINO DECLINADO

179 x 174,5 x 134 (CxLxA)

250 kg

70 kg

SUPINO INCLINADO

143 x 174,5 x 134 (CxLxA)

250 kg

70 kg

LEG PRESS 45º

270 x 150 x 195 (CxLxA)

720 kg

180 kg

SUPORTE ANILHAS

96,5 x 71,1 x 124,5 (CxLxA)

—

20,9 kg

SUPORTE DUMBBELLS

132,1 x 66 x 91,4 (CxLxA)

250 kg
(125 kg cada prateleira)

45 kg

SUPORTE HALTERES

94 x 73,7x 99,1 (CxLxA)

—

54,5 kg

GRAVITON LIVRE

116,8 x 111,8 x 91,4 (CxLxA)

135 Kg

41,8 Kg

MULTI-ESTAÇÃO
W45

90,2 x 162 x 227 (CxLxA)

50 kg (cada lado)

186 kg

CARACTERÍSTICAS RT

ESTRUTURA

Estrutura tubular com espessura de 3 a 6 mm.
Estrutura em chapas de aço com espessura de 3 a 8 mm.
Sistema robotizado com corte a laser.

PINTURA

Tratamento de superfície com 8 banhos (desengraxante,
decapante, ativador/refinador, fosfato de zinco e passivador).
Pintura eletrostática a pó com espessura de 110 un.
Cura feita em forno de dois estágios a 235 ºC.

SOLDA

Solda TIG / MIG robotizada que garante qualidade
em aparência e resistência.

FIXAÇÃO DOS ENCOSTOS
E ASSENTOS

Sistema de porca-garra de fácil ajuste e alta resistência.

ASSENTOS

Encostos e assentos com espuma injetada de poliuretano expandido
com densidade controlada para garantir conforto e durabilidade.
Encosto com formato anatômico que estabiliza a coluna durante o exercício.
Revestimento em couro ecológico e costura reforçada.

MANOLAS

Manoplas anatômicas em borracha que garantem um toque macio.

APOIO PARA PÉS

Base de apoio para os pés em aço, com cobertura em chapa alumínio
e com textura anti-derrapante para maior segurança.

PORTA-ANILHAS

Porta-anilhas em cromo duro de alta durabilidade. Possibilidade
de adaptação para porta-anilhas com furação olímpica.

FACILIDADES

Porta-objetos com amplo espaço (260 mm x 80 mm x 40 mm [CxLxA])
para armazenar objetos como: celular, Ficha de Treino, Chaves e MP3 Player.
Porta-squeeze / Coqueteleira.
Porta Higienizador.

INSTRUÇÕES

Adesivos bem localizados com instruções de utilização
e músculos recrutados.

CORES

Linha RT
Três opções de cores de estrutura metálica: Prata geada, preto
e cinza Movement (Inox).
Duas opções de cores para encostos e assentos: Preto e cinza.
Três opções de cores da carenagem de torre: Preto, Translúcido e cinza.

PESOS LIVRES
COURO ECOLÓGICO

Superfície impermeável (exceto na costura).
Tratamento UV para maior vida útil.
Espessura: 0,67 mm.
Tensão de ruptura longitudinal: 436 N / 5 cm.
Tensão de ruptura transversal: 233 N / 5 cm.
Resistência ao rasgo longitudinal: 44 N.
Resistência ao rasgo transversal: 30 N.
Flamabilidade: auto-extinguível.

CARGA

Torre de carga composta por placas de pesos com 10 kg.
Sistema de carga adicional fracionada que permite
incrementos de 2,5 kg, 5 kg ou 7,5 kg.
Ideal para treinamentos iniciantes, reabilitação, idosos e alto rendimento.

HASTE SELETORA DE CARGA

Haste em aço temperado de alta resistência.

BARRAS-GUIA DOS PESOS

Barra guia das torres de pesos em aço revestidas em cromo duro.
Sistema flexível de auto-alinhamento das hastes que garante
facilidade de montagem e evita travamento dos pesos.
Buchas deslizantes em polímero com aditivo em teflon
garante um movimento agradável.

CABO DE AÇO

Cabo de aço com espessura de 6 mm.
Acabamento com proteção termoplástica
em nylon 6,6 na cor preta de alta durabilidade.
Cabo de aço com limite de ruptura de 1500 kg.

ACABAMENTO / ENCOSTO

Carenagem traseira do encosto com alta resistência mecânica
em Polietileno Rotomoldado.

SISTEMA DE AJUSTE

Sistema de ajuste e regulagem bem sinalizado, de fácil identificação
e manuseio.
Sistema de seleção de carga bem identificado em alumínio
anodizado imantado.
Limitador de pino em cabo elástico em espiral que evita perda
do pino de seleção.
Numeração nas regulagens.

Pesos Livres (Smith Machine, Hack 45º e Leg Press 45º)
Três opções de cores para estrutura metálica: Prata geada, preto
e cinza Movement.
Duas opções de cores para encostos e assentos: Preto e cinza.

