cellence

PRODUKTY KARDIO

tradycje
FIRMY
Firma CYBEX zapewnia wszystko, czego oczekują klienci — od najmniejszej
siłowni do największego centrum fitness. Pomagamy zaprojektować salę,
szkolimy personel i dostarczamy materiały promocyjne. Rozumiemy, że kluby muszą
uwzględniać potrzeby szerokiej gamy ćwiczących — nasz sprzęt jest konstruowany
tak, aby maksymalizował wyniki zarówno początkujących, którzy chcą po prostu „usiąść
i ćwiczyć”, jak i tych, którzy ćwiczą pod okiem osobistych trenerów
Jednak wszystkie te usługi są drugorzędne wobec prawdziwej przewagi CYBEX — sposobu,
w jaki projektujemy i wytwarzamy nasze produkty, oraz badań naukowych, na których są oparte.
Marka CYBEX to symbol doskonałości. To obietnica, jaką właściciel klubu składa istniejącym oraz
potencjalnym członkom — że będą mogli ćwiczyć bezpiecznie i efektywnie
Dzisiaj CYBEX jest czołowym producentem sprzętu treningowego najwyższej klasy do
użytku komercyjnego i indywidualnego. Linia produktów obejmuje pełen zakres maszyn
do treningu siłowego i kardiologicznego sprzedawanych na całym świecie pod marką
CYBEX. Produkty i programy są projektowane tak, aby odzwierciedlały naturalne ruchy
ludzkiego ciała, a każdy użytkownik — od zawodowego sportowca do zupełnego
nowicjusza — mógł dzięki nim poprawić swoją kondycję i samopoczucie.

Instytut CYBEX

Szkolenia i edukacja

Instytut CYBEX — dział naukowy firmy CYBEX — skupia się

Instytut zarządza wewnętrznymi szkoleniami i edukacją, dzięki czemu

na pracach badawczo-rozwojowych, których rezultatem jest

przedstawiciele firmy CYBEX są najlepiej przygotowani do swojej roli.

innowacyjny, doskonały jakościowo sprzęt, a także materiały

Program edukacyjny Instytutu CYBEX, w ramach którego oferujemy

edukacyjne i szkoleniowe oraz programy ćwiczeń. Działalność

i sponsorujemy szkolenia w branży fitness, wiąże siłę marki CYBEX

instytutu CYBEX opiera się na następujących zasadach:

z naszymi badaniami naukowymi i sprzętem.

Odkrywanie prawdy — poprzez badania nad ćwiczeniami i

Programy ćwiczeń

ruchem, które mają na celu poprawę kondycji i wydolności.

Aby zwiększyć wartość istniejącego sprzętu i stworzyć teoretyczne
podstawy dla nowych linii urządzeń, Instytut opracowuje programy

Stosowanie prawdy — poprzez produkty i programy ćwiczeń,
które zwiększają sprawność fizyczną.
Głoszenie prawdy — poprzez szkolenia i publikacje skierowane
do jak najszerszego grona odbiorców.

ćwiczeń. Spełniamy potrzeby niszowych rynków, osób starszych
i specyficznych populacji, a także opracowujemy nowe moduły
treningowe dla naszego sprzętu kardio.
Instytut CYBEX stawia sobie unikatowe cele. Oferuje podstawy

Badania

naukowe nowych produktów, prowadzi badania i działalność

Instytut CYBEX jest ramieniem badawczym firmy CYBEX

edukacyjną oraz dostarcza programy ćwiczeń właścicielom klubów

International. Jego podstawowym zadaniem jest testowanie

i konsumentom, czego nie oferuje żaden z naszych konkurentów.

przyszłych koncepcji i istniejących produktów w celu

Właśnie dzięki zaangażowaniu w badania naukowe CYBEX może

zagwarantowania, że konstrukcje będą zoptymalizowane

produkować najdoskonalszy sprzęt treningowy na świecie.

pod kątem pożądanych rezultatów. Współpraca z uczelniami
wyższymo rozszerza nasze możliwości badawcze, a jako
producent sprzętu możemy natychmiast wykorzystać tę wiedzę
w praktyce.
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CYBEX

CYBEX inwestuje w produkcję najlepszych na świecie produktów fitness.
Zatrudniamy naukowców, konstruktorów oraz inżynierów i prowadzimy
szeroko zakrojone badania, aby nasze produkty zapewniały doskonałe
wyniki bez względu na wiek, zdolności i cele użytkownika.
Produkty kardio firmy CYBEX obejmują rodzinę trenażerów łukowych, która
składa się z wersji profesjonalnej, półprofesjonalnej i domowej. Oferujemy
też różnorodne bieżnie klasy podstawowej i profesjonalnej, rowery i stepper.
Wszystkie produkty zaprojektowano z myślą zarówno o potrzebach klubu,
jak i użytkownika. Od oszczędności miejsca do eleganckiej i wytrzymałej
konstrukcji, wszystkie aspekty naszego sprzętu kardio odróżniają Twój klub od
konkurencyjnych placówek i pozwalają użytkownikom osiągnąć następny poziom
zaawansowania, jednocześnie gwarantując wyjątkową trwałość i niezawodność.
Nieustanne dążenie do innowacji doprowadziło do opracowania nowej
serii produktów CYBEX 750, w tym trenażera łukowego, doskonałej bieżni
i równie imponującej linii rowerów, która obejmuje modele poziome i
pionowe. Rodzina CYBEX 750 oferuje nie tylko największą solidność, z której
znana jest firma CYBEX, ale teraz również całkowicie przeprojektowany,
stylowy i nowoczesny wygląd, który pasuje do każdego wnętrza. Podobnie
jak nowa rodzina produktów 750, każda maszyna CYBEX do ćwiczeń
kardio łączy najnowsze technologie z najwyższą skutecznością.

Bieżnie
ŚWIATOWEJ KLASY

Bieżnie

Produkty firmy CYBEX wywodzą się z badań nad
ćwiczeniami, medycyny sportowej i rehabilitacji.
Cały nasz sprzęt, w tym bieżnie, projektujemy tak,
aby zmaksymalizować efekt treningu,
a jednocześnie zminimalizować ryzyko przeciążenia.
Bieżnia CYBEX 750T oferuje członkom klubu
dużą efektywność ćwiczeń, a właścicielowi —
nowy standard niezawodności i jakości. Bieżnia
Pro3 to łatwe w użyciu urządzenie z niskim
profilem i udogodnieniami, których domagają się
użytkownicy. Sprawdzona wytrzymałość i nacisk
na bezpieczeństwo oznaczają więcej korzyści
dla właściciela klub fitness. Bieżnie 425T i 445T
zapewniają wysoki komfort, bezpieczeństwo oraz
funkcjonalność, a jednocześnie zajmują niezwykle
mało miejsca i mają zadziwiająco duży pas biegowy.

750T –
NAUKA
w służbie
sztuki
BIEGANIA
Prawdopodobnie myślisz, że wszystkie
bieżnie są do siebie podobne — bo
większość jest, ale bieżnia CYBEX 750T jest
wyjątkowa. Produkty firmy CYBEX wywodzą
się z badań nad ćwiczeniami, medycyny
sportowej i rehabilitacji. Cały nasz sprzęt
projektujemy tak, aby zmaksymalizować
efekt treningu, a jednocześnie
zminimalizować ryzyko przeciążenia. Dotyczy
to również bieżni. Model 750T oferuje
ćwiczącym wyjątkowo efektywny trening,
a właścicielom siłowni — najbardziej
niezawodny sprzęt fitness na rynku. CYBEX
750T wyznacza nowy standard bieżni.
Mocny silnik sprawia, że bieżnia 750T jest
wytrzymałą maszyną, która sprawdza się
nawet w najtrudniejszych środowiskach
komercyjnych. 750T to naprawdę model
z najwyższej półki.
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750T

Twarda sztuka
Bezszczotkowy silnik o mocy 6 koni mechanicznych, który napędza bieżnię
750T, został celowo powiększony, żeby mniej się nagrzewał oraz działał
płynniej i dłużej. Ma wyższą moc, niż potrzeba, więc zapewnia ćwiczącym
poczucie pewnego gruntu pod nogami, a właścicielom siłowni — największą
niezawodność.

Mniej w pasie
Dzięki obszernemu pasowi biegowemu (157 × 56 cm) i niewielkim rozmiarom
ogólnym (203 × 86 cm) bieżna 750T zajmuje mniejszą powierzchnię niż
konkurencyjne produkty, a oferuje większą swobodę ruchu. Właściciele klubów
cenią bieżnię 750T, ponieważ ćwiczący mają więcej miejsca do biegania, a klub
ma więcej miejsca dla ćwiczących.

Taka, jak trzeba
Podczas treningu na bieżni każdy ćwiczący chce tego samego —
komfortowej, stabilnej powierzchni do biegania. Nasi konkurenci amortyzują
cały pokład bieżni, powodując efekt „trampoliny”, który w rzeczywistości może
doprowadzić do urazu. Pokład bieżni 750T jest miękki w miejscu stawiania
stopy, twardy w środku i sztywny w punkcie unoszenia palców, a zatem
dokładnie odpowiada mechanice ciała biegacza. W bieżni zastosowano też
zaawansowany technologicznie elastomer, który łagodzi wstrząsy ciała. Ten
inteligentny system amortyzacji (Intelligent Suspension System, IS3) jest
dostępny tylko w urządzeniach CYBEX.

Po prostu doskonała
Choć konsola 750T jest wyposażona w najnowszą technologię, jej
najbardziej zaawansowaną cechą jest łatwość użycia. Ekran przyciąga
uwagę użytkowników i pozwala im wybrać jeden z dziewięciu programów,
w tym kontrolę rytmu serca z samodzielnie wybieranymi celami i testami
kondycyjnymi. Dostępna jest również funkcja Quick Start, która pozwala od
razu przystąpić do ćwiczeń. Wbudowany wentylator chłodzi ćwiczących
podczas wysiłku. Uzupełnieniem tego jedynego w swoim rodzaju
doświadczenia jest mechanizm CYBEX Safety SentryTM automatycznie kończy
sesję, jeśli użytkownik opuści działającą bieżnię.

Bieżnie
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PRO –
Twoi
KLIENCI
zawsze
o krok dalej
3

Bieżnia Pro3 to maszyna marzeń każdego
właściciela klubu fitness. Jej niezrównana
wytrzymałość przywodzi na myśl królika
z reklam baterii — bieżnia po prostu działa
i działa, kiedy urządzenia wielu naszych
konkurentów nie dają już rady.
Elegancka rama Pro3 wygląda doskonale
w sali ćwiczeń, a niski profil nie deprymuje
początkujących. Bieżnia CYBEX Pro3
oferuje szeroki wybór programów, które
usatysfakcjonują zaawansowanych biegaczy,
a zarazem jest prosta w obsłudze również
dla tych, którzy ćwiczą okazjonalnie.
Programy można zmieniać w locie, więc nie
trzeba zaczynać od początku, aby zwiększyć
lub zmniejszyć intensywność ćwiczeń.
Użytkownicy doceniają też podwójny uchwyt
na butelkę z wodą, podręczny pojemnik
i funkcję Quick Start.
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Pro3

Niski profil
Stylowy, solidny wygląd bieżni CYBEX Pro3 jest zasługą systemu zmiany
nachylenia, który chowa się w ramie. Podczas wchodzenia na bieżnię
wystarczy pokonać wysokość 19 centymetrów. To mniej, niż typowa wysokość
stopnia schodów.

W górę i w dół
Dlaczego dołączyliśmy możliwość nachylania pasa w dół? Kto wbiegnie na
górę, musi zbiec na dół. Bieżnia CYBEX Pro3 nadaje się idealnie dla trenujących
maratończyków, ponieważ symuluje rzeczywiste warunki, umożliwiając bieg
w dół.

Trwalsza
3-calowe rolki bieżni CYBEX Pro3 charakteryzują się dużą żywotnością
(400 000 kilometrów), a pokład można przekręcić i obrócić na drugą stronę,
uzyskując do czterech powierzchni roboczych. Stalowe pokrywy boczne nie
wyginają się i nie łamią. To bieżnia na długie lata.

Ekologiczna
Wydajny silnik na prąd stały ze sterowaniem PWM (modulacja szerokości
impulsu) zapewnia równomierną prędkość pasa i możliwość szybkiego biegu,
a zużywa mniej energii niż współczesne silniki na prąd zmienny.

Osobiste monitory rozrywkowe
Bieżnia jest dostępna z opcjonalnymi monitorami rozrywkowymi.

Bieżnie
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CX-445T –
DUŻA
wydajność
MAŁE
ROZMIARY
CX-445T to w pełni funkcjonalna,
komercyjna bieżnia, która nie nadweręża
budżetu i zajmuje niewiele miejsca.
Pomysłowa konstrukcja pozwoliła uzyskać
szeroko otwarty pas biegowy na niezwykle
małej podstawie. Wystarczy spojrzeć na
solidną, stalową ramę, aby stwierdzić, że tę
bieżnię zbudowano pod kątem trwałości.
Bieżnia CYBEX CX-445T oferuje jedną
z najbardziej pomysłowych konstrukcji
pokładu. Nogi biegacza nie uderzają
w przednią pokrywę, a system inteligentnej
amortyzacji zapewnia stabilny bieg bez
przeciążania kręgosłupa. Firma CYBEX
zawsze dba o bezpieczeństwo, dlatego
bieżnia jest wyposażona w funkcję, która
monitoruje nienadzorowane działanie.
CYBEX łączy naukę ze sztuką biegania
w bieżni, która jest kompaktowa
i ekonomiczna.
6
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CX-445T

Kompaktowa i komfortowa
Pełnowymiarowy pas biegowy znajduje się na kompaktowej podstawie,
a otwarta od przodu konstrukcja zapewnia maksimum miejsca do biegania.
Oznacza to, że pokrywa silnika nigdy nie zakłóca naturalnego kroku. Pokład
z inteligentną amortyzacją (IS3) w niczym nie przypomina tradycyjnych,
pływających rozwiązań, które mogą powodować niestabilność biegu. Pokład
IS3 absorbuje uderzenia stóp w sposób punktowy. Jest miękki w miejscu
stawiania stopy, twardy w środku i sztywny w punkcie unoszenia palców,
a zatem dokładnie odpowiada mechanice ciała biegacza.

Niezawodna i trwała
Silnik o mocy 3 KM ze sterowaniem PWM (modulacja szerokości impulsu)
połączono z solidnymi, 3-calowymi rolkami, aby zapewnić niezwykle płynne
i niezawodne przesuwanie pasa przy każdej prędkości. Pokład z woskowanego,
twardego drewna jest dwustronny — co wydłuża jego żywotność — i nie
wymaga zewnętrznego smarowania.

Łatwa w użyciu
Udoskonalony panel sterowania umożliwia bezpośrednie włączenie
funkcji Quick Start i zapewnia intuicyjny dostęp do dziewięciu dostępnych
programów. Funkcja Cool Down za jednym naciśnięciem przycisku rozpoczyna
dwuminutowe schłodzenie. Dzięki podwójnemu uchwytowi na wodę
i podręcznej półce przedmioty potrzebne biegaczom są zawsze w zasięgu ręki.

Osobiste monitory rozrywkowe
Bieżnia jest dostępna z opcjonalnymi monitorami rozrywkowymi.

Bieżnie
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LCX-425T –
intensywny
TRENING
na małej
PRZESTRZENI
LCX-425T to bieżnia, która oferuje ćwiczącym
wysoki komfort, bezpieczeństwo
i funkcjonalność, a jednocześnie ma
niezwykle małą podstawę i zadziwiająco duży
pas biegowy. Jest idealna do dużego domu
lub rezydencji, ale wystarczająco trwała do
hotelowej siłowni.
Bieżnia CYBEX LCX-425T to pas biegowy
komercyjnej wielkości w kompaktowej
ramie. Kombinacja solidnych rolek i mocnego
silnika zapewnia poczucie pewnego
gruntu pod nogami, którego zazwyczaj
można doświadczyć tylko na najdroższych,
komercyjnych bieżniach. Liczne udogodnienia
sprawiają, że LCX-425T jest doskonałą bieżnią
dla hotelów i ośrodków spa, a także dla
entuzjastów ćwiczeń, którzy chcą cieszyć
się sztuką biegania opartą na solidnych
podstawach naukowych.
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LCX-425T

Oszczędność miejsca
Pas biegowy o komercyjnej wielkości w kompaktowej ramie. Otwarta od przodu
konstrukcja oznacza, że pokrywa silnika nigdy nie zakłóca naturalnego kroku,
i zapewnia maksimum miejsca do biegania.

Płynność i moc
Silnik o mocy 3 KM ze sterowaniem PWM (modulacja szerokości impulsu)
połączono z solidnymi, 2,75-calowymi rolkami, aby zapewnić niezwykle płynne
i niezawodne przesuwanie pasa przy każdej prędkości. Stalowa konstrukcja
zapobiega wibracjom i stwarza poczucie stabilności.

Inteligentna amortyzacja CYBEX
Pokład z inteligentną amortyzacją (IS3) w niczym nie przypomina tradycyjnych,
pływających rozwiązań, które mogą powodować niestabilność biegu. Pokład IS3
absorbuje uderzenia stóp w sposób punktowy. Jest miękki w miejscu stawiania
stopy, twardy w środku i sztywny w punkcie unoszenia palców, a zatem dokładnie
odpowiada mechanice ciała biegacza... a dwupoziomowa konstrukcja bieżni CYBEX
LCX-425T pozwala obejrzeć IS3 w działaniu.

Zaprojektowana pod kątem wygody
Bieżnia jest wyposażona w (dopasowane do sposobu, w jaki korzysta się z bieżni),
dwa uchwyty na butelki, półkę na gazety oraz podręczny pojemnik.

Programy i nie tylko
9 programów z 10 poziomami, w których zmienia się zarówno nachylenie,
jak i opór, zapewnia wiele różnorodnych opcji ćwiczeń. Ponadto dostępna jest
kontrola tętna (z wartością docelową wybieraną przez użytkownika), funkcja Quick
Start i tryb ręczny.

Osobiste monitory rozrywkowe
Bieżnia jest dostępna z opcjonalnymi monitorami rozrywkowymi.

Bieżnie
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Trenażery łukowe

World-Class
PRZEWAGA
trenażera
Treadmills
łukowego

Unikatowy wzorzec ruchu trenażera łukowego
CYBEX has its foundations in exercise science,
CYBEX równoważy obciążenie biodra i kolana,
sports medicine and rehabilitation. We engineer
zapewniając największą wydajność i skuteczność
all our equipment including treadmills to
ćwiczeń. Trening zajmuje mniej czasu przy
maximize the exercise training effect while
mniej odczuwalnym wysiłku, mniejszym
minimizing the potential for overstress.
obciążeniu stawów i lepszych wynikach.
The CYBEXłukowy
750T treadmill
the ultimateszeroki
in giving
Trenażer
oferuje teżis wyjątkowo
members
an effective
and efficient
zakres
oporu,
więc ćwiczenia
mogą workout
być tak while
gym owners
getintensywne,
a new standard
in reliability
łagodne
lub tak
jak zażyczy
sobie
3
and performance.
Proprodukt
Treadmill
provides
użytkownik.
DziękiThe
temu
nadaje
się
club usersdlawith
an easy grona
to usećwiczących,
treadmill with
idealnie
szerokiego
od low
step-up anddothe
precise amenities
demanded.
młodzieży
sportowców
i osób starszych.
The health club owner benefits with proven high
Trenażer łukowy łączy elementy ćwiczeń
durability and attention to safety. The 425T and
wspinaczkowych, marszowych i narciarskich.
445T Treadmills provide runners and walkers
Każdy użytkownik może skupić się na własnych,
with all of the comfort, security and features they
specyficznych potrzebach i trenować te same
demand while providing an amazingly small
obszary na różne sposoby, aby wzmocnić
footprint and a surprisingly large running surface.
mięśnie, spalić kalorie albo uzyskać oba te efekty.
Trenażer łukowy to najbardziej wszechstronne
urządzenie do treningu przekrojowego, jakie
jest dostępne na rynku, oferujące szeroką gamę
możliwości niemal każdemu użytkownikowi.
Trenażer łukowy CYBEX — trening
przekrojowy nowej generacji!

750AT i 750A –
NAUKA
u podstaw
TRENINGU
przekrojowego
CYBEX 750AT i 750A, profesjonalne
trenażery zaprojektowane z myślą
o najbardziej wymagających użytkownikach
i największych obciążeniach, wnoszą
szereg technologicznych innowacji do
sztuki fitnessu. Dzięki niedoścignionej
wszechstronności trenażerów łukowych
CYBEX właściciel klubu może nabyć jeden
produkt, które będzie preferowanym
urządzeniem treningowym dla szerokiego
grona użytkowników. Trenażer łukowy
CYBEX jest napędzany siłą mięśni, więc
można go ustawić w dowolnym miejscu sali,
ponieważ nie wymaga kabla zasilającego.
Trenażer łukowy CYBEX doceniają nie tylko
ćwiczący, ale również właściciele klubów.
Trzy wzorce ćwiczeń w jednej maszynie
to oszczędność miejsca i pieniędzy.
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750AT

Zależny od obciążenia
Trenażer łukowy jest zależny od obciążenia, co oznacza, że jego opór jest
skalowany do wagi użytkownika. Dwoje ćwiczących, mężczyzna o wadze
100 kg i kobieta ważąca 55 kg, będzie trenować równie intensywnie, jeśli
wprowadzą ten sam poziom programu i własną wagę. Idealny trening...
tylko na urządzeniach CYBEX.

Ruch po odwrotnym łuku
Właśnie ze względu na tę opatentowaną, zaawansowaną technologię
urządzenie nosi nazwę trenażera „łukowego”. W unikatowym ruchu po
odwrotnym łuku duży palec stopy nigdy nie znajduje się za kolanem (czyli
w pozycji, która powoduje znacznie większe obciążenie stawu kolanowego).
W ruchu po odwrotnym łuku nogi poruszają się po anatomicznie prawidłowej
ścieżce, co ogranicza obciążenie kolan, a jednocześnie zapewnia pełen zakres
ruchu w stawie kolanowym i biodrowym.

Wybór docelowych mięśni
750A

Wykorzystanie zarówno oporu, jak i nachylenia zapewnia unikatową
możliwość ćwiczenia specyficznych grup mięśniowych. Mięśnie czworogłowe
pracują najmocniej przy największym nachyleniu, a pośladkowe przy
najniższym.

Programy
8 programów predefiniowanych, 9 niestandardowych, 2 zaawansowane
oraz kontrola tętna zapewniają szeroki wybór ćwiczeń dopasowanych do
indywidualnych potrzeb. Lubisz wzgórza? Wypróbuj program P4 — Pikes
Peak. Chcesz wykonywać zarówno ćwiczenia siłowe, jak i kardio? Wypróbuj
program zaawansowany nr 2 — Adaptive Power Training. Naciskaj tak mocno
jak chcesz, a program stawi Ci odpowiedni opór. Zmniejsz tempo marszu, aby
odzyskać siły, a potem przyspiesz ponownie!

Osobiste monitory rozrywkowe
Trenażer jest dostępny z opcjonalnymi monitorami rozrywkowymi.

Trenażery łukowe
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425A –
lekki
PROJEKT
mocna
KONSTRUKCJA
CYBEX opracował trenażer łukowy, który doskonale
nadaje się do hoteli, firmowych siłowni oraz
budynków mieszkalnych, czyli środowisk mniej
wymagających od komercyjnych klubów fitness.
Model 425A oferuje najwyższą elastyczność, z
której znane są trenażery łukowe CYBEX, a także
technologię Same Side Forward (SSF), ale zajmuje
mniej miejsca.
CYBEX nie zwraca uwagi na współczesne trendy,
ale oferuje nowe, uczciwe podejście do treningu
przekrojowego — „właściwy sposób ćwiczeń”.
Serię trenażerów łukowych zaprojektowano pod
kątem „prawidłowego łuku ruchu”, przyjaznej dla
użytkownika ścieżki, która odzwierciedla najnowsze
ustalenia biomechaniki. Urządzenie zapewnia
bezpieczny, efektywny trening oparty na podstawach
naukowych, a nie na przelotnych modach. Trenażer
łukowy CYBEX — zdobywca tytułu „Produkt roku”
przed dwa lata z rzędu — jest biomechanicznie
dostosowany do ludzkiego ciała, aby użytkownicy
szybciej uzyskiwali lepsze rezultaty.
14
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425A

Docelowe grupy mięśni przy różnych
ustawieniach oporu i nachylenia

Najwyższa elastyczność
Dzięki regulacji oporu i nachylenia trenażer łukowy zapewnia prawdziwy
trening przekrojowy, oferując niedoścignioną liczbę kombinacji ćwiczeń.

INTENSYWNOŚĆ

Trenażer łączy elementy ćwiczeń wspinaczkowych, marszowych i narciarskich,
więc każdy użytkownik może skupić się na własnych, specyficznych potrzebach
i trenować te same obszary na różne sposoby, aby wzmocnić mięśnie, spalić
kalorie albo uzyskać oba te efekty.

Spalaj kalorie bez uczucia wypalenia
Trenażer łukowy pozwala użytkownikom spalić więcej kalorii i intensywniej
ćwiczyć mięśnie przy mniejszym odczuwalnym wysiłku. Unikatowy wzorzec
ruchu gwarantuje, że wektor siły znajduje się przed biodrem i za kolanem,
zapewniając równomierny układ dźwigni i zrównoważony wkład
w generowanie ruchu. Ta równowaga sił prowadzi do optymalnego obciążenia
biodra i kolana, minimalizacji naprężenia stawów i maksymalizacji pracy

DUŻE NACHYLENIE

wykonywanej przez mięśnie.

Trening całego ciała
MAŁY OPÓR

DUŻY OPÓR

Technologia Same Side Forward (SSF) umożliwia wspólny, wspomagany
ruch ręki i nogi. Zapewnia to niedoścignioną wszechstronność treningu,
umożliwiając różnicowanie intensywności ćwiczeń między górnymi a dolnymi
partiami ciała. Dzięki temu trenażer równoważy ogólne obciążenie i jako jedyny
na rynku umożliwia prawdziwy trening górnej części ciała.

Kompaktowe rozmiary
MAŁE NACHYLENIE

Niewielkie rozmiary oszczędzają miejsce, a elegancka konstrukcja pasuje do
każdego wnętrza.

Osobiste monitory rozrywkowe
Trenażer jest dostępny z opcjonalnymi monitorami rozrywkowymi.

Trenażery łukowe
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Rowery i stepper

World-Class
BEZKOMPROMISOWA
Treadmills
wydajność
i wyniki

CYBEX has its foundations in exercise science,
Rowery z serii CYBEX 750 to unikatowy i atrakcyjny
sports medicine and rehabilitation. We engineer
sposób na zwiększenie efektywności ćwiczeń, bez
all our equipment including treadmills to
względu na to, czy użytkownik wybierze model
maximize the exercise training effect while
750C, żeby przygotować się do triatlonu, czy też
minimizing the potential for overstress.
750R, aby zacząć podróż do zdrowszego życia.
Pionowe
roweryis750
jedynein na
The CYBEXi poziome
750T treadmill
thejako
ultimate
giving
rynku
oferują
trzy trybyand
oporu.
Zapewniają
members
an effective
efficient
workoutwięcej
while
funkcji,
których
się użytkownicy,
gym owners
getdomagają
a new standard
in reliabilityod
bardzo
niskich obciążeń
początkujących
and performance.
The Prodla3 Treadmill
providesdo
wysokich
(20 – 900with
W),low
club usersdla
withzaawansowanych
an easy to use treadmill
astep-up
także wszechstronne
tryby oporu.
and the preciseprogramy
amenitiesi trzy
demanded.
The health club owner benefits with proven high
Stepper Cyclone stanowi część rodziny produktów
durability and attention to safety. The 425T and
CYBEX zaprojektowanych z myślą o wyższej
445T Treadmills provide runners and walkers
efektywności i lepszych rezultatach. Cyclone-S
with all of the comfort, security and features they
jest bardzo wytrzymały i potrafi sprostać
demand while providing an amazingly small
każdemu obciążeniu w środowisku komercyjnym.
footprint and a surprisingly large running surface.
Urządzenie wygląda atrakcyjnie, działa
płynnie i cicho — to znakomite uzupełnienie
oferty kardio w każdym klubie fitness.

750C & 750R –
optymalna
KONSTRUKCJA
i doskonała
JAKOŚĆ
Użytkownicy, którzy domagają się
niedoścignionej wydajności i wyników,
znajdą je tylko w rowerach z serii CYBEX
750. Trzy tryby oporu i zakres mocy od
20 do 900 W sprawiają, że rowery te są
idealne zarówno dla nowicjuszy, jak i dla
doświadczonych sportowców. Rowery
należą do rodziny 750, która cechuje
się świeżym, stylowym i nowoczesnym
wyglądem. Są wyposażone w ekran znany
z innych urządzeń z rodziny 750, a także
najnowocześniejsze opcje rozrywkowe.
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750C

Od nowicjusza do olimpijczyka
Zarówno osoby, które nigdy wcześniej nie jeździły dla rowerze, jak
i sportowcy przygotowujący się do startu w Igrzyskach przekonają
się, że dzięki szerokiemu zakresowi oporu rower CYBEX 750 jest
idealnym urządzeniem treningowym. Dlaczego? Ze względu na nasz
samonapinający się pas. Wysokie napięcie pasa jest ważne w każdym
urządzeniu do intensywnego treningu. Ale napięcie pasa stwarza
opór — a opór może zwiększać tętno początkujących rowerzystów, co
stanowi problem. Rozwiązanie? Samonapinający się pas firmy CYBEX.

Jeden rower do wszystkich zastosowań
Jest to najbardziej unikatowy rower w branży. Dzięki trzem trybom pracy
i programom podzielonym na 21 poziomów można ćwiczyć na nim do
Tour de France albo udać się na niedzielną „przejażdżkę po parku”.

Wielofunkcyjna konstrukcja
Wielopozycyjna konstrukcja uchwytów uwzględnia różne style
jazdy, od pozycji wyprostowanej do aerodynamicznej. Dwa
750R

zestawy czujników dotykowych na uchwytach umożliwiają
monitorowanie tętna w każdej pozycji. Otwarta konstrukcja i
uchwyty pod ekranem ułatwiają wsiadanie i zsiadanie. Uchwyty
zamontowane pod siedzeniem zawierają czujniki dotykowe, które
umożliwiają wygodne monitorowanie tętna podczas ćwiczeń.

Sprawdzona wytrzymałość
Rowery CYBEX 750 mają spawaną ramę z kutej stali oraz
trzyczęściowe pedały w stylu roweru górskiego, przystosowane
do pracy przy dużych obciążeniach. W środowisku siłowni taka
konstrukcja przekłada się na minimalną konserwację.

Osobiste monitory rozrywkowe
Rowery są dostępne z opcjonalnymi monitorami rozrywkowymi.

Rowery i stepper
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CYCLONE-S –
niewiarygodna
SZYBKOŚĆ
I KOMFORT
Stepper CYBEX, popularny we wszystkich
grupach wiekowych, zapewnia
ćwiczącym płynny i praktycznie
bezgłośny trening ze zróżnicowanymi
programami. To urządzenie doskonale
uzupełnia ofertę ćwiczeń kardio
w każdym klubie fitness.

Dzięki bardzo szerokiemu zakresowi
prędkości stepper Cyclone zapewnia
komfortowy trening praktycznie
każdemu ćwiczącemu. Oznacza to
zarazem, że najbardziej wymagający
użytkownicy mogą w pełni przetestować
swoje umiejętności.
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530S

Płynny i cichy
To, że steppery Cyclone są nieustannie okupowane, podczas gdy inne
urządzenia stoją bezczynnie, ma wiele wspólnego z komfortem ćwiczeń.
Kablowy napęd oznacza brak wstrząsów i wibracji, a zatem płynny trening.

Program „zapobiegania nudzie”
Bez względu na to, jak entuzjaści fitness uwielbiają ćwiczyć, potrzebują
odrobiny zróżnicowania, żeby kontynuować trening i wyznaczać sobie
nowe cele. CYBEX to wie. Nasze produkty przeszły test „zapobiegania
nudzie” zaprojektowany przez naszych inżynierów i przeprowadzony przez
wewnętrzny personel! Dziewięć predefiniowanych programów obejmuje
szeroki zakres ćwiczeń, a tryb ręczny pozwala na bieżąco regulować
parametry terningu. 29 poziomów do wyboru.

Wyjątkowa stabilność
Wytrzymała, spawana rama stalowa cechuje się wyjątkową stabilnością,
a proszkowe wykończenie zapewnia dodatkową ochronę.

Samowyrównujące się stopnie
Podobnie jak schody w domu, stopnie steppera Cyclone przez cały czas
pozostają równoległe do podłoża, aby zapewnić bardziej naturalny ruch.

System hamowania
Opatentowany system hamowania oznacza praktycznie bezgłośne działanie.
Nawet kiedy jednocześnie pracuje cały rząd stepperów CYCLONE-S, nadal
słychać brzęczenie muchy.

Osobiste monitory rozrywkowe
Stepper jest dostępny z opcjonalnymi monitorami rozrywkowymi.

Rowery i stepper
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Total Access

Fitness dla KAŻDEGO
World-Class
Total
Access to linia produktów zgodnych
Treadmills

z normą Stage 2 IFI (Inclusive Fitness Initiative),
CYBEX
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sports
medicine andmogą
rehabilitation.
engineer
jak i pełnosprawni
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comfort,
security
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footprint
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a surprisingly
large
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jeden zestaw urządzeń, a wszyscy klienci
mogą ćwiczyć obok siebie na tych samych
maszynach z jednakowym komfortem.

Stage 2 IFI –
TOTAL
ACCESS
firmy
CYBEX
CYBEX wytwarza produkty, które spełniają
potrzeby niepełnosprawnych, a także
aktywnych osób starszych poprzez eliminację
barier, które poprzednio uniemożliwiały
im udział w korzystnych dla zdrowia
ćwiczeniach. Ta linia produktów nosi nazwę
Total Access i obejmuje zarówno urządzenia
do treningu kardiologicznego, jak i siłowego.
CYBEX rozumie potrzeby osób
niepełnosprawnych, bez względu na to, czy
ich zaburzenia dotyczą sfery poznawczej,
zmysłowej czy też fizycznej. Nasz sprzęt Total
Access jest jednak również odpowiedni
i przyjazny również dla osób pełnosprawnych.
Dzięki temu klub fitness może zakupić
jeden zestaw urządzeń, a wszyscy klienci
mogą ćwiczyć obok siebie na tych samych
maszynach.
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750C IFI

750AT IFI

750T IFI

750R IFI

Wypukłe ikony na kontrolkach
głównej konsoli (A)
Starsi użytkownicy mogą łatwo identyfikować podstawowe kontrolki dzięki
A

kolorom, dużym przyciskom i napisom, a użytkownicy z wadami wzroku —
dzięki wypukłym ikonom.

Kontrastowe kolory pasa i pokładu (B)
Kontrastowe kolory pokładu i pasa umożliwiają łatwe odróżnienie
ruchomych i nieruchomych części bieżni.

Kontrastowe, łatwo dostępne uchwyty (C)
Uchwyty zapewniają swobodny dostęp oraz łatwość identyfikacji i pewne
oparcie podczas wchodzenia i schodzenia z urządzenia.
B

Duże pedały do wchodzenia i schodzenia
z urządzenia (D)
Duże, kontrastowe pedały gwarantują łatwą identyfikację podczas
wchodzenia i schodzenia z urządzenia.
Na naszej stronie internetowej można znaleźć więcej informacji o funkcjach
i zaletach sprzętu fitness uwzględniającego potrzeby osób niepełnosprawnych
— od wypukłych ikon i kontrastowych uchwytów dla osób z wadami
wzroku do przekręcanych na bok siedzeń oraz jednoręcznej obsługi dla osób

C

na wózkach inwalidzkich. W firmie CYBEX można zamówić dostosowane
rozwiązania, które przekroczą oczekiwania klientów klubu.

D

Total Access
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Opcje rozrywkowe

Aby ćwiczenia nie były
World-Class
Treadmills
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Dane techniczne / 750T
Numer produktu

751T

Wymiary (D × S)

203 cm × 86 cm

Prędkość
Zalres nachylenia
Obszar biegowy (D × S)
Maks. waga użytkownika
Zasilanie

Silnik

157 cm × 56 cm
181 kg
Uziemiony, oddzielny obwód; 100 VAC ±5, 50/60 Hz, oddzielna linia 20 A; 115 VAC ±5, 60 Hz,oddzielna linia 20 A, wtyczka
NEMA 5-20, przesunięcie 45 stopni, wtyk z kątem prostym; 220 VAC, 60 Hz, oddzielna linia 15 A, wtyczka NEMA 6-15,
przesunięcie 45 stopni, wtyk z kątem prostym; 230 VAC ±5, 50 Hz, oddzielna linia 15 A, wtyczka CEE 7/7; 230 VAC ±5,50 Hz,
oddzielna linia 13 A, standardowa wtyczka brytyjska
Bezszczotkowy silnik na prąd zmienny o mocy ciągłej 3 KM, szczytowej 6 KM
Graficzny wyświetlacz LED z matrycą 10 × 15 punktów. Wyświetlanie odległości, kalorii, kalorii na godzinę, równoważnika
metabolicznego, tempa, tętna, czasu, nachylenia i poziomu prędkości

Programy

Szybki start, ręczny, odchudzanie, falujące wzgórza, szczyt góry, wzgórza z interwałem 1:1, wzgórza z interwałem 1:2,
wzgórza z interwałem 1:3 oraz kardio, każdy z dziesięcioma poziomami; program kontroli tętna umożliwia użytkownikowi
wybór docelowej wartości; dziewięć programów niestandardowych

3

750T i PRO

-3 do 15%

Wyświetlacz

Monitorowanie tętna
Łączność
Kolor

Kontaktowe i Polar® (bezprzewodowe, pas piersiowy nie jest dołączony). Wyświetlacz wskazuje zakres tętna za pomocą
kolorów
CSAFE (certyfikat Fitlinxx®)
Urządzenie dostępne w pięciu kolorach standardowych i praktycznie nieograniczonej liczbie
niestandardowych kolorów ramy z szarymi osłonami

Dane techniczne / PRO3
Numer produktu

550T

Wymiary (D × S)

206 cm × 81 cm

Prędkość
Zakres nachylenia
Obszar biegowy (D × S)
Maks. waga użytkownika
Zasilanie
Silnik
Wyświetlacz
Programy
Monitorowanie tętna
Łączność
Zgodność z normami
Bezpieczeństwo
Kolor
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0,8 km/h – 25 km/h

Dane techniczne

0,8 km/h – 20 km/h
-2 do 15%
152 cm × 50 cm
181 kg
115V (+/-5%), 60Hz, oddzielnia linia 20 A; 208/220V (+/-5%), 60Hz, oddzielnia linia 15A;
230V (+/-5%), 50Hz, oddzielna linia 15A
Silnik na prąd stały o mocy ciągłej 3 KM z radialnym wentylatorem i wydajnym sterowaniem PWM (modulacja szerokości
impulsu)
Duży, jednocalowy, mozaikowy wyświetlacz LED pokazuje odległość, kalorie, równoważnik metaboliczny, tempo i tętno;
wyświetlanie prędkości i dwufunkcyjne wyświetlanie czasu i nachylenia
Szybki start, ręczny, bieg na 5 km (10 poziomów), 9 dołków (10 poziomów), kontrola tętna (wartość docelowa wybierana
przez użytkownika), kardio (10 poziomów), odchudzanie (10 poziomów)
Wbudowany bezprzewodowy odbiornik rytmu serca Polar® i kontaktowe monitorowanie tętna (nadajnik bezprzewodowy nie
jest dołączony)
CSAFE (certyfikat Fitlinxx®)
CE, ETL (wg UL) 1647, FCC, ASTM
Linka bezpieczeństwa E-stop oraz funkcja Safety SentryTM
Urządzenie dostępne w pięciu kolorach standardowych i praktycznie nieograniczonej
liczbie niestandardowych kolorów ramy z szarymi osłonami

Dane techniczne / CX-445T
Wymiary (D × S × W)
Waga urządzenia
Obszar biegowy (D × S)
Zakres prędkości
Zakres nachylenia
Maks. waga użytkownika
Wyświetlacz
Programy

Monitorowanie tętna
Bezpieczeństwo
Łączność
Zgodność z normami
Kolor

445T
183 cm × 81 cm × 155 cm
145 kg
152 cm × 51 cm
0,8 km/h – 17,6 km/h
0% – 15%
159 kg
Graficzne wyświetlanie programu, odległości, kalorii, kalorii na godzinę, równoważnika metabolicznego, tempa, tętna,
czasu, nachylenia i prędkości
Szybki start, ręczny, kontrola tętna (wartość docelowa wybierana przez użytkownika), prędkość interwałowa 1, prędkość
interwałowa 2, kardio, odchudzanie, wzgórza interwałowe, wzgórza falujące, wzgórza i szczyt góry; programy mają
10 poziomów i definiują zarówno nachylenie, jak i prędkość
Kontaktowe i Polar® (bezprzewodowe, pas piersiowy nie jest dołączony); wielokolorowy wyświetlacz LCD w kształcie serca
informuje o bieżącym tętnie

445T i 425T

Numer produktu

Zamocowana na stałe linka z odłączanym przyciskiem, unikatowa funkcja CYBEX Safety Sentry™
CSAFE
ETL wg UL 1647
Urządzenie dostępne w pięciu kolorach standardowych i praktycznie nieograniczonej
liczbie niestandardowych kolorów ramy z szarymi osłonami

Dane techniczne / LCX-425T
Numer produktu
Wymiary (D × S × W)
Waga urządzenia
Obszar biegowy (D × S)
Zakres prędkości
Zakres nachylenia
Maks. waga uytkownika
Wyświetlacz
Programy

Monitorowanie tętna
Bezpieczeństwo
Łączność
Zgodność z normami
Kolor

425T
183 cm × 81 cm × 155 cm
145 kg
152 cm × 50 cm
0,8 km/h – 17,7 km/h
0% – 15%
159 kg
Graficzne wyświetlanie programu, odległości, kalorii, kalorii na godzinę, równoważnika metabolicznego, tempa, tętna,
czasu, nachylenia i prędkości
Szybki start, ręczny, kontrola tętna (wartość docelowa wybierana przez użytkownika), prędkość interwałowa 1, prędkość
interwałowa 2, kardio, odchudzanie, wzgórza interwałowe, wzgórza falujące, wzgórza i szczyt góry; programy mają 10
poziomów i definiują zarówno nachylenie, jak i prędkość
Kontaktowe i Polar® (bezprzewodowe, pas piersiowy nie jest dołączony); wielokolorowy wyświetlacz LCD w kształcie serca
informuje o bieżącym tętnie
Zamocowana na stałe linka z odłączanym przyciskiem
CSAFE
CE, ETL wg UL 1647, ASTM, CSA, FCC
Urządzenie dostępne w pięciu kolorach standardowych i praktycznie nieograniczonej
liczbie niestandardowych kolorów ramy z szarymi osłonami

Dane techniczne
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Dane techniczne / 750AT i 750A
Numer produktu
Wymiary (D × S × W)
Zakres oporu
Poziomy nachylenia
Maks. waga użytkownika
Zasilanie

750AT / 750A i 425A

Długość kroku

750AT: 196 cm × 93 cm × 159 cm przy górnych uchwytach, 196 cm × 72 cm × 59 cm przy podstawie;
750A: 196 cm × 72 cm × 59 cm
Do 900 W
21 poziomów
181 kg
Urządzenie zasilane siłą mięśni, hybrydowy hamulec na prądy wirowe z generatorem i dwustopniowym napędem
61 cm

Przenośność

Kółka z przodu do łatwego przemieszczania urządzenia

Typ napędu

Napęd dwustopniowy

Wyświetlacz

Graficzny wyświetlacz LED 10 × 15; dodatkowy pasek wyświetlający komunikaty lub dane; do wyboru wyświetlanie
odległości, kalorii, kalorii na godzinę, równoważnika metabolicznego, watów, kroków na minutę i tętna, łącznie
z wielokolorową sygnalizacją zakresu tętna; dolny ekran pokazuje czas, nachylenie i opór

Programy

Programy podstawowe: szybki start, ręczny, wzgórza, wzgórza interwałowe, interwał 1:1, interwał 1:2, szczyt góry,
odchudzanie, kardio, siła i kontrola tętna. Programy mają 10 poziomów i definiują zarówno nachylenie, jak i opór.
Programy zaawansowane: ręczny ze stałą mocą, adaptacyjny trening siłowy oraz test kondycji. Dziewięć programów
niestandardowych.

Monitorowanie tętna
Łączność
Kolor

Kontaktowe i Polar® (bezprzewodowe)
Podwójne złącze CSAFE RJ-45 (Fitlinxx® Level 3)
Urządzenie dostępne w pięciu kolorach standardowych i praktycznie nieograniczonej
liczbie niestandardowych kolorów ramy z szarymi osłonami

Dane techniczne / 425A
Numer produktu
Wymiary (D × S × W)
Waga urządzenia
Poziomy nachylenia
Długość kroku
Zakres oporu
Hamulec
Maks. waga użytkownika
Zasilanie
Wyświetlacz
Programy

425A
175 cm × 73 cm × 157 cm
172 kg
11
58 cm
Do 600 W
Hamulec na prądy wirowe
136 kg
115V, 60Hz; 230V, 50Hz
Graficzne wyświetlanie odległości, kalorii, kalorii na godzinę, równoważnika metabolicznego, watów, kroków na minutę,
tętna, czasu, nachylenia i oporu
Szybki start, ręczny i 10 predefiniowanych programów; każdy program ma 10 poziomów i definiuje zarówno nachylenie, jak
i opór

Monitorowanie tętna

Kontaktowe i Polar® (bezprzewodowe, pas piersiowy nie jest dołączony); wskaźnik tętna sygnalizuje różne zakresy tętna za
pomocą różnych kolorów

Zgodność z normami

CE, ETL wg UL 1647, ASTM, CSA, FCC

Kolor

30

750A — trenażer łukowy kończyn dolnych, 750AT — trenażer łukowy całego ciała

Dane techniczne

Urządzenie dostępne w pięciu kolorach standardowych i praktycznie nieograniczonej
liczbie niestandardowych kolorów ramy z szarymi osłonami

Dane techniczne

31

750AT / 750A i 425A
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Dane techniczne

750C / 750R i 530S

Dane techniczne / 750C i 750R
Wymiary (D × S × W)
Waga urządzenia
Tryby pracy
Zakres oporu
Typ napędu
Maks. waga użytkownika
Zasilanie
Wyświetlacz

Programy

Monitorowanie tętna
Łączność
Zgodność z normami
Kolor

750C — rower pionowy; 750R — rower poziomy
750C: 122 cm × 58 cm × 155 cm
750R: 161 cm × 64 cm × 126 cm
750C: 64 kg; 750R: 81 kg
Tryb rowerowy, stała moc, izokinetyczny
Minimalny — 20 W w trybie samozasilania; maksymalny — 900 W
Jednostopniowy z samonapinającymi się kołami pasowymi — minimalny opór mechaniczny, minimum konserwacji
181 kg
Zasilany siłą mięśni; opcjonalny zasilacz sieciowy do ciągłej pracy ekranu
Graficzny wyświetlacz LED 10 × 15; górny wyświetlacz może pokazywać odległość, kalorie, kalorie na godzinę,
równoważnik metaboliczny, waty, obroty na minutę i tętno, łącznie z wielokolorową sygnalizacją zakresu tętna;
dolny ekran pokazuje czas, prędkość i poziom
Tryb rowerowy: szybki start i ręczny; stała moc: dziewięć programów (21 poziomów każdy plus kontrola tętna).
Funkcje zaawansowane: ręczny tryb izokinetyczny, ręczny tryb stałej mocy, test kondycji YMCA i dziewięć programów
niestandardowych
Kontaktowe i Polar® (bezprzewodowe)
Podwójne złącze CSAFE RJ-45 (Fitlinxx® Level 3)
ETL wg UL1647, ASTM, EN 957, dyrektywa CE Low Voltage, FCC Class B
Urządzenie dostępne w pięciu kolorach standardowych i praktycznie nieograniczonej
liczbie niestandardowych kolorów ramy z szarymi osłonami

Dane techniczne / 530S
Numer produktu
Wymiary (D × S × W)

530S
109 cm × 79 cm × 188 cm

Waga urządzenia

60 kg

Zakres prędkości

3 – 46 m/min

Typ oporu
Typ napędu

Pas i koło zamachowe
Mechaniczny hamulec z przełożeniem kablowym

Maks. wysokość kroku

41 cm

Maks. waga użytkownika

159 kg

Zasilanie
Wyświetlacz
Programy
Monitorowanie tętna

Łączność
Zgodność z normami
Kolor

1/2A @115V, 1/4A @230V, 50/60Hz; do jednego gniazda 10 A można podłączyć szeregowo do 10 urządzeń

750C / 750R i 530S

Numer produktu

Graficzne wyświetlanie programu, profilu, odległości, pięter, kalorii, kalorii na godzinę, równoważnika metabolicznego,
prędkości tętna, czasu i prędkości/poziomu
Szybki start, ręczny, 9 predefiniowanych programów i test kondycyjny, a także program oparty na tętnie
Kontaktowe i Polar® (bezprzewodowe); do wyboru wbudowany bezprzewodowy odbiornik (pas piersiowy
nie jest dołączony) albo wygodne monitorowanie kontaktowe; program kontroli tętna pozwala utrzymywać
docelowe tętno
CSAFE
FCC, ETL wg UL 1647, CE, ASTM, CSA
Urządzenie dostępne w pięciu kolorach standardowych i praktycznie nieograniczonej
liczbie niestandardowych kolorów ramy z szarymi osłonami

Dane techniczne
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Dane techniczne / 750AT IFI
Numer produktu
Wymiary (D × S × W)
Poziomy nachylenia
Opór

750AT IFI
206 cm × 96 cm × 153 cm przy górnych uchwytach; 72 przy podstawie
21
Do 900 W

Długość kroku

61 cm

Maks. waga użytkownika

181 kg

Total Access

Dane techniczne / 750T IFI
Numer produktu
Wymiary (D × S × W)
Zakres prędkości
Zakres nachylenia
Powierzchnia biegowa
Maks. waga użytkownika

203 cm × 86 cm × 159 cm
0,8 km/h – 17,6 km/h
-3% do 15%
157 cm × 56 cm
181 kg

Dane techniczne / 750R IFI
Numer produktu
Wymiary (D × S × W)
Opór
Max User Weight

750R IFI
161 cm × 64 cm × 126 cm
Do 900 W
181 kg

Dane techniczne / 750C IFI
Numer produktu
Wymiary (D × S × W)
Opór
Maks. waga użytkownika
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751T IFI

Dane techniczne

750C IFI
122 cm × 58 cm × 155 cm
Do 900 W
181 kg

doskonałość

INŻYNIERSKA
Klienci domagają się wyników, a rozwiązania CYBEX je zapewniają. Każde urządzenie CYBEX jest
projektowane z uwzględnieniem właściwych ruchów i układu ciała oraz prawidłowej biomechaniki.
Oznacza to lepsze rezultaty w krótszym czasie i przy mniejszym ryzyku urazu. Nasze konstrukcje
opierają się na badaniach czołowych światowych ekspertów w dziedzinie biomechaniki i fizjologii
ćwiczeń — na twardych dowodach naukowych, a nie na opiniach. Wyniki przekraczają oczekiwania
klientów, a to przekłada się na wzrost lojalności.
CYBEX używa unikatowych, najnowocześniejszych metod produkcji i testowania, a także surowców

Współrzędnościowa maszyna
pomiarowa (CMM)

najwyższej jakości, aby dostarczać produkty przewyższające branżowe standardy.
Pionowa integracja: CYBEX zarządza procesem wytwarzania swoich produktów od zaopatrzenia
w surowce do wysyłki, przez co zachowuje nad nim ścisłą kontrolę. Jesteśmy wielopoziomowym,
zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem wytwórczym, które wykorzystuje najnowocześniejsze
technologie produkcyjne.
Cięcie laserowe				

Gięcie trzpieniowe

Zrobotyzowane spawanie impulsowe		

Malowanie proszkowe

Niestandardowa tapicerka CNC			

Lasery próżniowe

CMM (współrzędnościowa maszyna pomiarowa)
Surowce najwyższej jakości: CYBEX zamawia stal i inne surowce bezpośrednio w hutach zgodnie
Impulsowy robot spawalniczy

z własnymi specyfikacjami i parametrami chemicznymi. Zapewnia to najwyższą klasę materiałów
wykorzystywanych w wewnętrznych procesach produkcyjnych. Rezultatem jest doskonała jakość
naszych urządzeń.
Filozofia progresywnego budowania na zamówienie: zautomatyzowane techniki
produkcyjne firmy CYBEX zapewniają pełną kontrolę nad jakością, zapasami i przepływem pracy. Ta
progresywna filozofia oznacza najwyższą elastyczność oraz zdolność do przekraczania oczekiwań
naszych klientów w zakresie jakości, dostosowywania oraz czasu realizacji zamówień.
Przywiązanie do jakości: dowodem zaangażowania w wytwarzanie urządzeń wysokiej jakości
i stałego ulepszania obsługi klienta jest certyfikat ISO 9001:2000 dla procesów produkcyjnych,
projektowych i biznesowych firmy CYBEX.

Laser arkuszowy

dostosowywanie
Tapicerka
niestandardowa

Standardowe kolory tapicerki
dove grey
charcoal
Naklejki
niestandardowe

black
burgundy
navy
hunter green
grotto
royal blue

pomagamy Ci
ZBUDOWAĆ
WŁASNĄ MARKĘ

azure
crocus
cranberry
american beauty red
wheat
suede

Daj się ponieść wyobraźni i wykorzystaj szeroką gamę opcji
Standardowe kolory ramy

black chrome
platinum sparkle
metaltone gold
black texture

dostosowywania każdego urządzenia CYBEX. Masz do wyboru
praktycznie nieograniczoną liczbę kolorów ramy i tapicerki,
więc możesz dopasować sprzęt do unikatowego wystroju
swojego klubu. Logo klubu może być wyszyte na tapicerce albo
naklejone na ramie — bez względu na to, co postanowisz,
CYBEX połączy zaawansowane technologie personalizacji
urządzeń, aby Twój klub nabrał osobistego wyrazu.

white texture

lepsze wyniki

		 W KRÓTSZYM CZASIE
We współczesnym świecie liczy się przede wszystkim skuteczność. Twoi
klienci domagają się wyników, Twoja działalność od nich zależy, a CYBEX
gwarantuje, że je osiągniesz. Wspólnie z firmami CYBEX i Accuro-Sumer
opracuj rozwiązanie, które przekroczy oczekiwania klientów Twojego
klubu!

ul. Kolejowa 15/17 01-217 Warszawa
tel. 0-22 423 28 12, 423 32 68
e-mail: biuro@accuro-sumer.pl

www.accuro-sumer.pl

CYBEX GLOBAL HEADQUARTERS
10 Trotter Drive • Medway • MA 02053 USA • T +1.508.533.4300 • F +1.508.533.5500
CYBEX INTERNATIONAL, UK LTD.
Oak Tree House • Atherstone Road • Measham • Derbyshire • DE12 7EL UK
Tel. +44.845.606.0228 • Faks +44.845.606.0227

www.cybexintl.com
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Technologia monitorowania tętna EMG/ECG firmy BIOSIG INSTRUMENTS, INC., patent USA nr 5,337,753 i patent kanadyjski nr 2,033,014. iPod to znak towarowy Apple Inc. zastrzeżony w USA i innych krajach.
“Made for iPod” oznacza, że urządzenie elektroniczne zostało zaprojektowane specjalnie pod kątem współpracy z odtwarzaczem iPod i spełnia standardy firmy Apple.
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