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MARKI, O KTÓRE KLIENCI PYTAJĄ

Core Health & Fitness to największy na świecie sprzedawca i dystrybutor komercyjnych rozwiązań 
fitness, oferujący najlepsze marki dla każdej kategorii treningowej. Aby dowiedzieć się więcej o 

naszym portfolio marek i produktów fitness, odwiedź: corehealthandfitness.com
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JESTEŚMY TU, BY CIĘ WSPIERAĆ!

Dysponujemy szeroką gamą zasobów 

oraz treści, które można wykorzystać, w 

tym intuicyjną i bogatą w treści stroną 

internetową opisującą wszystkie cztery 

marki, stronę wsparcia technicznego 

i infolinię serwisową. Posiadamy 

także szeroki wybór kont mediów 

społecznościowych, dzięki którym 

możesz nawiązywać kontakty z innymi 

entuzjastami fitnessu, oglądać ważne 

filmy i być na bieżąco ze swoimi 

ulubionymi markami oraz nowościami 

branżowymi.

ŚLEDŹ NASZE SOCIAL MEDIA

Core Health & Fitness

Star Trac

StairMaster

Nautilus

Schwinn

WARTOŚCI CORE

GRAJ, BY WYGRAĆ
DZIAŁAMY POZYTYWNIE JAKO ZESPÓŁ.

UTRZYMUJ WYNIK
BY WIEDZIEĆ JAK WYGRAĆ, MUSIMY

WIEDZIEĆ NA CZYM STOIMY.

TRZYMAJ CAŁOŚĆ W GARŚCI
JESTEŚMY CAŁOŚCIOWO ODPOWIEDZIALNI ZA 

POWIERZANE NAM ZADANIA.

ZMIENIAJ
PLANUJ, ALE PRZYGOTOWYWUJ SIĘ

NA BYCIE ELASTYCZNYM.

DZIAŁAMY RAZEM
JESTEŚMY JEDNYM ZESPOŁEM.

ZNAJDŹ SPOSÓB
RÓB TO, CO JESTEŚ W STANIE ZROBIĆ.

 MYŚL WIELOWYMIAROWO. BEZ WYMÓWEK.

ZABIERAJ GŁOS
MÓW I POZWÓL NAM TO USŁYSZEĆ. PRAKTYKUJ 

SZCZERY,  PEŁEN SZACUNKU DIALOG

W Core wierzymy, że kultura pracy jest podstawą sukcesu,
wszyscy wierzymy, w nasze Wartości, które są zaprawą, spajającą

nas razem.

4 COMPANY INFORMATION

https://twitter.com/CoreHandF
https://twitter.com/StarTracFitness
https://twitter.com/StairMasterSays
https://twitter.com/NautilusEquip
https://twitter.com/SCHWINNtraining
https://www.linkedin.com/company/corehealthandfitness/
https://www.instagram.com/startracfitness/
https://www.instagram.com/stairmasterog
https://www.instagram.com/nautilusstrength
https://www.instagram.com/schwinnindoorcycling/
https://www.facebook.com/TeamCoreHF/
https://www.facebook.com/startracfitness/
https://www.facebook.com/StairMaster.Official/
https://www.facebook.com/NautilusStrength/
https://www.facebook.com/SchwinnIndoorCycling/
https://vimeo.com/user45979796
https://www.instagram.com/corehandf/
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TWÓJ GLOBALNY DOSTAWCA FITNESS

GLOBALNE CENTRUM WSPARCIA
4400 NE 77th Avenue, Suite 300
Vancouver, WA 98662
Tel: (360) 326-4090 • (888) 678-2476

GLOBALNE CENTRUM INNOWACJI
20 Empire Drive
Lake Forest, Kalifornia 92630
Tel: +1 (800) 228-6635

BRAZYLIA
Rua São Luiz Gonzaga, N. 1791, suite 1817
Benfica, Rio de Janeiro, 20910-065, Brazylia
Tel: +55 (19) 3837 3047

HISZPANIA
C/ Fructuòs Gelabert 6
08970 Barcelona, Hiszpania
Tel: +34 934808540

NIEMCY
Fraunhoferstr. 22
82152 Planegg, Niemcy
Tel: +49 89 2189800

POLSKA
Andersia Centre
1st Floor, Plac Andersa 7
61-894 Poznań, Polska
Tel: +48 616 683 855

CENTRUM WSPARCIA EMEA
Unit 4, The Gateway Centre, High Wycombe
Buckinghamshire HP12 3SU
Tel: +44 (0) 1494 688260

AZJA I PACYFIK
25 North 2nd Road
Xinglin, Jimei District
Xiamen, China 361022
Tel: +86 (0) 592 624 8296
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Zaangażowani w dzielenie się naszą pasją do sprawności fizycznej, w Core Health & Fitness rozszerzyliśmy swoją

działalność poza produkcję profesjonalnych urządzeń fitness. Stworzyliśmy globalną organizację 

Master Trenerów, pełnych pasji, którzy co roku kształcą tysiące instruktorów na całym świecie.

Master Trener Core Health & Fitness zapewni szkolenia dla instruktorów, aby zwiększyć doświadczenie personelu i członków

Twojego zespołu w zakresie sprzętu, certyfikować trenerów w różnych programach fitness (HIIT, Indoor Cycling, BoxMaster,

Trening siłowy itd.) oraz pomóc uruchomić i zoptymalizować nowe programy generujące przychody. Różne obiekty mają

różne potrzeby i dostosowujemy nasz program działań do tego, co jest najlepsze dla każdego klienta.

Master Trenerzy zapewniają profesjonalne programy, które uznawane są na całym świecie. Dajemy możliwość ciągłego

rozwoju proponując certyfikatyfikację i warsztaty, na żywo lub online. Nasz zespół postrzegamy jako rozszerzenie zespołu

ds. Sprzedaży i marketingu. Master Trenerzy posiadają rozległą wiedzę na temat naszych produktów, marek i informacji

wymaganych do osiągnięcia sukcesu i dalszego wzmacniania relacji między naszymi markami a klientami.

Oferując solidne zestawy wysokiej jakości programów fitness i światowej klasy szkolenia dla instruktorów, dajemy im

możliwość rozszerzenia bazy klientów, utrzymania zadowolenia dotychczasowych członków i stworzenia nowych

możliwości zarobkowych. Jesteśmy zaangażowani w opracowywanie nowatorskich programów i dostarczanie narzędzi, które

pomogą każdemu instruktorowi poprawić doznania płynące z uczestniczenia w zajęciach grupowych.

ZWIĘKSZ PRZYCHODY DZIĘKI EDUKACJI
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Trening na żywo 

Nasz zespół Master Trenerów oferuje szkolenia 

na żywo na całym świecie i jest dostępny dla 

obiektów, w których można zorganizować własne 

szkolenie. Nie ma lepszego sposobu na naukę,  

niż spotkanie na żywo naszego wielokrotnie 

nagradzanego zespołu Master Trenerów. 

Listę nadchodzących wydarzeń, możesz 

znaleźć na: www.corehandf.com/certifications

Trening online

Nasz kurs online, daje szansę instruktorom, 

którzy nie są w stanie uczestniczyć w szkoleniach 

na żywo, na uzyskania tego samego, wysokiej 

jakości szkolenia. Instruktorzy otrzymają 

narzędzia i wiedzę, których potrzebują, aby 

zostać instruktorem najwyższej jakości.

OFERTA EDUKACYJNA

Pakiety edukacyjne

Stworzyliśmy obszerne materiały, które 

pomogą Ci wspierać twoje programy fitness. 

Pakiety zawierają takie rzeczy jak podręcznik 

instruktora, przykładowe struktury zajęć 

grupowych, plakaty, promocyjne pocztówki i 

wiele więcej!
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Dzięki Star Trac® jesteśmy z Tobą i Twoimi klientami na każdym kroku. Wykraczmy poza oferowanie tylko produktów cardio. 

Chodzi o rozwiązania zaprojektowane dla użytkowników, aby pomóc w kształ towaniu nawyków na całe życie, dla zdrowia i 

kondycji. Dla operatorów obiektów budujemy relacje, które są równie silne i trwałe jak sprzęt noszący naszą nazwę.

OpenHub™

Rodzina konsol cardio
Większa efektywność
Pracuje tak ciężko, jak Ty

Komfort użytkowania
Wbudowany w każdą maszyn

MADE TO PERFORM

Skoncentrowane
na użytkowniku

Przekonujące 
udogodnienia

8 STAR TRAC CARDIO



KONSOLE OPENHUB

Nasze niedrogie, elastyczne i innowacyjne konsole OpenHub są 

dostępne w każdym egzemplarzu serii 10 i 8 od Star Trac. Oferują 

najlepszą w swojej klasie rozrywkę, rozwiązania do śledzenia 

kondycji i zarządzania aplikacjami. Możesz wybierać tylko te funkcje, 

które chcesz i dodawać nowe funkcje w przyszłości - ta otwarta 

platforma oferuje Ci to, czego potrzebujesz, w momencie, kiedy tego 

potrzebujesz.

NIEZRÓWNANY KOMFORT

Niezależnie od tego, czy chodzi o nasze wbudowane wentylatory, 

amortyzującą technologię Soft Trac® w bieżnikach i pedałach, czy o 

wygodę dostępnych uchwytów na bidony i elektronikę, sprzęty Star 

Trac Cardio zapewnią klientom radość z wygodnego treningu.

IMPONUJĄCY I UJEDNOLICONY DESIGN

Seria cardio nigdy nie wyglądała tak atrakcyjnie. Wszystkie maszyny 

Star Trac Cardio mają stylowy, nowoczesny wygląd, a każda dodatkowa 

część uzupełnia w spójny sposób całość. Dzięki ujednoliconemu 

wyglądowi i interfejsowi OpenHub, klienci poczują się jak w domu na 

dowolnej maszynie, z której będą chcieli skorzystać.

WYRÓŻNIKI MARKI
Z CZEGO JESTEŚMY ZNANI

• Marka, z której korzystają entuzjaści

• Świetna w monitorowaniu postępów

• Tworzy produkty, które są przyjemne w użytku

• Godna zaufania firma
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POŁĄCZONA
WYDAJNOŚĆ
NADCHODZĄ NOWE  15” & 19” CALOWE 
MODELE KONSOL OPENHUB
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Nasza filozofia projektowania OpenHub była prosta: zapewnić elastyczną platformę, która łączy doświadczenie naszych partnerów, aby 

zapewnić rozwiązania dla każdego klienta na dziś i w przyszłości. OpenHub to inteligentne, niedrogie, konfigurowalne rozwiązanie. Dostępny 

w urządzeniach Cardio Star Trac® i StairMaster®, OpenHub jest wyposażony w rozwiązania rozrywkowe, monitoring fitness, grupowe 

wyświetlacze i rozwiązania do zarządzania aktywnościami. Niezależnie od tego, czy szukasz wbudowanego telewizora, streamingu wideo, 

odbiorników 800/900 mhz czy dodatkowego PVS, to wszystko jest dostępne w naszych rozwiązaniach. Najlepsze jest to, że dodajesz (i 

płacisz) tylko za to, co chcesz i kiedy chcesz mieć. Nowe, rozbudowane konsole 15 “i 19” zostały wzbogacone o piękne ekrany dotykowe 

HD, łączność internetową Wi-Fi i Ethernet, nowe ekscytujące programy treningowe. zintegrowane transmisje streamingowe, wiadomości oraz 

aplikacje społecznościowe. Wszystkie konsole OpenHub mogą łączyć się z wiodącymi technologiami i aplikacjami innych firm, dostarczając 

rozwiązania łączności dla użytkowników, aby łatwo śledzić, zapisywać i udostępniać wyniki swoich treningów. Przyszłością łączności 

klubowej jest OpenHub.

KONSOLE CARDIO OPENHUB™

DOSTĘPNE W:

TRZY WERSJE KONSOL
EKRAN DOTYKOWY 10”/19” EKRAN DOTYKOWY 10” EKRAN LCD

FE
AT

UR
ES

BLUETOOTH

ANT+

PORT ŁADUJĄCY USB

PORT HDMI

WBUDOWANY WENTYLATOR

TUNER TV (GLOBAL)

WBUDOWANA LAMPKA SERWISOWA

800/900MHZ RECEIVER

IPTV / SET TOP BOX CONTROL

DODATKOWY EKRAN DO OSOBISTEGO UŻYTKU

SYSTEM ECOFIT ASSET MANAGEMENT

WI-FI / ETHERNET

APPLE GYMKIT / NFC

RFID

FitMetrix, Broadcastvision Entertainment, ECOFIT, MYE, Performance IQ, Zwift, Runsocial, Apple i MyZone są zastrzeżonymi znakami towarowymi i / lub znakami 
usługowymi należącymi do innych firm, które nie są powiązane z Core Health & Fitness LLC i nie są własnością Core Health & Fitness LLC.

W OPCJIZAWIERANASI PARTNERZY:
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EKSKLUZYWNE PROGRAMY HIIT

Wbudowane konsole OpenHub oferują teraz ekscytujący i innowacyjny program HIIT opracowany 

przez rekordzistkę świata, uczestniczkę kwalifikacji olimpijskich i Master Trenerkę, Sonję 

Friend-Uhl. Trening interwałowy zapewnia udowodnione naukowo niesamowite korzyści, takie 

jak obniżenie ciśnienia krwi, wrażliwości na glukozę i spadek tkanki tłuszczowej, poprawia także 

wydolność tlenową oraz siłę mięśni. Wersja programu została stworzona dla każdego sprzętu 

cardio, z efektywnymi pod względem czasu treningami, które trwają tylko 20 minut i mogą 

być dostosowane do pracy na dowolnym poziomie sprawności fizycznej. Mnogość wariantów 

pozwala na setki różnych kombinacji ćwiczeń, utrzymując zaangażowanie uczestników, gdy 

przechodzą oni przez rangi na wyższy poziom wymaganego wysiłku. Uzyskaj maksymalne 

korzyści z treningu cardio przy mniejszym o 90% objętości treningu i w krótszym nawet o 67% 

czasie w porównaniu z innymi programami treningów interwałowych.

RUNTV

RunTV to wciągające doświadczenie w zakresie treningu fitness, 

zaprojektowane tak, aby pomóc zmotywować cię do maksymalnego 

wykorzystania potencjału wykonywanych ćwiczeń. Uzyskaj dostęp do 

wybranej kolekcji wir tualnych środowisk, aby wyświetlać i udostępniać 

filmy do obejrzenia, wszystko na wyciągnięcie ręki, podczas treningu. 

Weź udział w Tour de France, obejrzyj filmy poświęcone poprawie 

techniki, zainspiruj się historiami niezwykłych ludzkich czynów lub 

zatrać się w filmie fabularnym. Cokolwiek wybierzesz, RunTV umocni 

Cię w Twojej podróży.

PROGRAMY OPENHUB™

12

https://corehandf.com/product/8-series-pvs/


Hub Cap - Opcjonalny Uchwyt Na Tablet

Aby oglądać zawartość na urządzeniu osobistym podczas ćwiczeń, 

oferujemy również opcjonalny uchwyt na tablet, który można dodać do 

górnej części dowolnego ekranu LCD lub 10-calowej konsoli OpenHub 

™. Pomieści on tablety o przekątnej do 10,1 cala.

Łączność z Apple GymKit

GymKit pozwala OpenHub LCD i nowym 

konsolom 15 “/ 19” połączyć się bezpośrednio 

z Apple Watch w celu udostępniania danych 

w czasie rzeczywistym pomiędzy sprzętem 

i zegarkiem za pomocą technologii NFC, aby 

umożliwić proste parowanie.

Przyciski Szybkiego Wyboru

Szybka regulacja prędkości i nachylenia dzięki Przyciskom Szybkiego 

Wyboru na bieżni 8-TRx. Klienci mogą szybko poruszać się po elementach 

sterujących bieżni i regulować swój trening za pomocą szeregu dużych 

przycisków na konsoli LCD. Ta przyjazna dla użytkownika funkcja 

umożliwia łatwe dopasowanie treningu w ruchu.

SPECJALNE CECHY SERII 10 & 8

Streaming z Osobistych Urządzeń

Nasza wbudowana konsola 15 “i nasze wyświetlacze PVS dla serii 8 

umożliwiają użytkownikom strumieniowe przesyłanie zawartości z 

osobistego urządzenia na ekran. Wymaga to połączenia HDMI z naszym 

zintegrowanym portem HDMI za pomocą kabla odpowiedniego dla 

osobistego urządzenia użytkownika, np. Apple® lub Android ™. (Kable 

nie są w zestawie)

Zarządzanie Aktywami

Rozwiązania do zarządzania aktywami ECOFIT® pozwalają zobaczyć, 

poza podstawowymi danymi, które maszyny są najczęściej używane 

- otrzymasz też informacje, które pokażą, czy powinieneś zmieniać 

miejsca docelowe maszyn, aby ulepszyć planowanie konserwacji, 

zidentyfikować i zaplanować zapobiegawczą konserwację tak, aby 

sprzęt był zawsze dostępny dla Twoich klientów, a także wiele innych 

przydatnych danych.

Dodatkowy Zestaw PVS

Nasze 8-calowe wyświetlacze LCD, 10-calowe ekrany i 

wszystkie nasze produkty cardio z Serii S są wstępnie 

okablowane, w celu kompatybilności z dodatkowym ekranem 

osobistym HD o przekątnej 15,6 “, PVS montuje się do sprzętu 

bezproblemowo, a Cardio 8 Series zawiera zintegrowaną 

klawiaturę sterującą, umieszczoną z przodu ekranu cardio, 

dla łatwej kontroli.

Łączność z Tablicą Wyników 

Otrzymuj wizualne informacje zwrotne, przeprowadzaj 

angażujące konkursy i motywuj klientów, łącząc OpenHub z 

MyZone lub podobnymi systemami liderów.

Bezprzewodowy Odbiornik Audio

Opcjonalne,  zintegrowane odbiorniki bezprzewodowe o 

częstotliwości 800/900 MHz są kompatybilne z systemem 

ogólnoświatowym i zapewniają dźwięk z dowolnego telewizora 

sufitowego lub ściennego. (Wymaga bezprzewodowego 

nadajnika audio)

Konsole STB Ready

Połącz się z usługami IPTV, satelitarnymi lub kablowymi. 

Jeśli system używa STB lub może go użyć, połączy się z 

naszymi nowymi ekranami cardio z wbudowanym STB Ready. 

Połączenie jest p łynne, a kontrola użytkownika nad wyborem 

kanału i głośnością odbywa się za pomocą zintegrowanych 

elementów sterujących na wyświetlaczu. Nie jest wymagane 

stosowanie dodatkowej klawiatury Dowolny STB na świecie. 

Proste.

OPCJE ROZRYWKOWE
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FreeRunner™ 10TRx
• Rewolucyjne doznanie dla biegaczy, dzięki technologii HexDeck, 

opatentowanej powierzchni pasa bieżni wspieranej przez heksagonalny, 
polimerowy system zawieszenia. W rezultacie mamy do czynienia z 
bieżnią o niespotykanej wcześniej responsywności i amortyzacji 

• Maksymalne wzniesienie: 20% | Maksymalna prędkość: 24 km/h

• Cieszący się popularnością wentylator Star Trac przeznaczony do 
wyłącznego użytku ćwiczącego, zapewnia większy komfor t treningu 

• Zintegrowany por t USB do ładowania urządzeń przenośnych

• Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika: 227 kg

• Telemetria i czujniki tętna, działające na dotyk

• Wysokość wejścia: 25.4 cm

Waga ogólna 
576 lb (261 kg) 

Szerokość 
34.8” (88 cm) 

Długość 
81.5” (207 cm) 

Wysokość  
60” (152 cm)

Powierzchnia do 
biegu  

61” x 22”
(155 x 55 cm)

Bieżnia 8TRx
• Trójkomorowy system wytłumiania Sof t Trac® zapewnia maksymalną 

amortyzację, dzięki czemu cała powierzchnia do biegania jest jak dywan 

• Maksymalne wzniesienie: 20% | Maksymalna prędkość: 24 km/h

• Cieszący się popularnością wentylator Star Trac przeznaczony do 
wyłącznego użytku ćwiczącego, zapewnia większy komfor t treningu 

• Zintegrowany por t USB do ładowania urządzeń przenośnych

• Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika: 227 kg

• Telemetria i czujniki tętna, działające na dotyk

• Wysokość wejścia: 25.4 cm

• Lżejsza niż zwykle aluminiowa rama, zapewniająca maksymalną ochronę 
przed korozją

Waga ogólna 
447 lb (203 kg) 

Szerokość 
36” (91 cm) 

Długość 
85” (215 cm) 

Wysokość  
60” (152 cm)

Powierzchnia do 
biegu  

60” x 22”
(152 x 55 cm)

10”

19”

LCD

19”

LCD

PVS

PVS

WYPOSAŻONE W:

NOWOŚĆ

14 STAR TRAC CARDIO
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https://corehandf.com/product/8-series-pvs/
https://corehandf.com/media-videos/?v=307796629


Treadmill 8TR
• Trójkomorowy system wytłumiania Sof t Trac® zapewnia maksymalną 

amortyzację

• Maksymalne wzniesienie: 15% | Maksymalna prędkość: 20 km/h

• Cieszący się popularnością wentylator Star Trac przeznaczony do 
wyłącznego użytku ćwiczącego, zapewnia większy komfor t treningu

• Zintegrowany por t USB do ładowania urządzeń przenośnych

• Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika: 227 kg

• Telemetria i czujniki tętna, działające na dotyk

• Wysokość wejścia: 23 cm

Waga ogólna 
576 lb (261 kg) 

Szerokość 
32” (81 cm) 

Długość 
81” (206 cm) 

Wysokość  
60” (152 cm)

Powierzchnia do 
biegu  

60” x 22”
(152 x 55 cm)

Trail Hiker 8TH
• Dzięki opatentowanemu designowi i mechanice, pozwala spalić nawet 

do 2x więcej kalorii niż chodzenie po p łaskiej bieżni, przy taki samym 
wysiłku

• Dynamiczne uchwyty dają poczucie faktycznej wędrówki z użyciem 
kijków trekkingowych

• Cieszący się popularnością wentylator Star Trac przeznaczony do 
wyłącznego użytku ćwiczącego, zapewnia większy komfor t treningu

• Zintegrowany por t USB do ładowania urządzeń przenośnych

• Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika: 159 kg

• Telemetria i czujniki tętna, działające na dotyk

• Wysokość wejścia: 31 cm

Waga ogólna 
719 lb (326 kg) 

Szerokość 
36” (91 cm) 

Długość 
83” (211 cm) 

Wysokość  
83” (211 cm)

Walking Surface
52” x 9” x 2

(132 x 23 cm) x 2

VersaStrider™ 8VS
• Zastosowana w VersaStrider technologia MyStride pozwala 

użytkownikom dynamicznie zmieniać długość kroku - nie trzeba używać 
w tym celu żadnych przycisków.

• Przyciski sterowania oporem są wbudowane w ruchome ramiona – można 
dostosować opór, nie puszczając ramion

• Dzięki wbudowanemu z tyłu urządzenia kó łku, jedna osoba może je łatwo 
przesunąć, aby umieścić je we właściwym miejscu lub przeprowadzić 
prace serwisowe 

• Ruchome ramiona poruszają się zbieżnie w sposób ściśle dopasowany do 
naturalnego ruchu ludzkiego ciała

• Długość kroku od 25 cm do 81cm

• Cieszący się popularnością wentylator Star Trac przeznaczony do 
wyłącznego użytku ćwiczącego, zapewnia większy komfor t treningu

• Zintegrowany por t USB do ładowania urządzeń przenośnych

• Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika: 159 kg

Waga ogólna 
694 lb (315 kg) 

Szerokość 
35” (89 cm) 

Długość 
 89” (226 cm) 

Wysokość  
69” (175 cm)

Cross Trainer 8CT
• Ergonomiczny design oraz łatwo dostępna i stabilna plat forma z 

minimalną odległością pedałów od podłoża zapewniającą wygodne 
wejście z każdej strony 

• Pedały Sof t Trac® zapewniają najlepsze t łumienie wstrząsów i wygodę 
przez cały czas treningu 

• Długość kroku: 47 cm

• Cieszący się popularnością wentylator Star Trac przeznaczony do 
wyłącznego użytku ćwiczącego, zapewnia większy komfor t treningu

• Zintegrowany por t USB do ładowania urządzeń przenośnych

• Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika: 159 kg

• Telemetria i czujniki tętna, działające na dotyk

Waga ogólna 
456 lb (207 kg) 

Szerokość 
30” (76 cm) 

Długość 
76” (193 cm) 

Wysokość  
72” (182 cm)

PVS

10”

LCD

PVS

LCD

PVS

10”

15”

LCD

PVS

10”

15”

LCD
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https://corehandf.com/product/startrac-8tr-commercial-treadmill/
https://corehandf.com/product/star-trac-8th-trail-hiker/
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https://corehandf.com/media-videos/?v=235436935
https://corehandf.com/media-videos/?v=272882024


Rear Drive Elliptical 8RDE
• Ergonomiczne uchwyty umożliwiają ułożenie ręki na wiele sposobów

• Przegubowe płozy dają spory komfor t i zapewniają naturalną trajektorię 
ruchu

• Pedały Sof t Trac® zapewniają najlepsze t łumienie wstrząsów i wygodę 
przez cały czas treningu

• Długość kroku: 47 cm

• Cieszące się popularnością wentylatory Star Trac przeznaczone do 
wyłącznego użytku ćwiczącego zapewniają większy komfor t treningu 

• Zintegrowany por t USB do ładowania urządzeń przenośnych

• Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika: 159 kg

• Telemetria i czujniki tętna, działające na dotyk

Waga ogólna 
380 lb (172 kg) 

Szerokość 
36” (91 cm) 

Długość 
86” (218.44 cm) 

Wysokość  
73” (185 in)

Rower Pionowy 8UB
• Dwustronne pedały z paskami zębatkowymi umożliwiają użytkownikowi 

trening z bezpiecznie zamocowaną lub swobodną stopą

• Łatwo modyfikowalne ustawienie pozycji siodełka

• Stożek Morsa zastosowany w suporcie i systemie pedałów zapewnia ich 
wyjątkową trwałość 

• Cieszący się popularnością wentylator Star Trac przeznaczony do 
wyłącznego użytku ćwiczącego, zapewnia większy komfor t treningu 

• Zintegrowany por t USB do ładowania urządzeń przenośnych

• Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika: 159 kg

• Telemetria i czujniki tętna, działające na dotyk

• Lżejsza niż zwykle aluminiowa rama, zapewniająca maksymalną ochronę 
przed korozją

Waga ogólna 
152 lb (69 kg) 

Szerokość 
25” (64 cm) 

Długość 
51” (130 cm) 

Wysokość  
58” (147 cm)

Rower Poziomy 8RB
• Dwustronne pedały z paskami zębatkowymi umożliwiają użytkownikowi 

trening z bezpiecznie zamocowaną lub swobodną stopą

• Wyprofilowane oparcie dla większego przepływu powietrza i wygody

• Podłokietniki łagodzą napięcie w barkach i pozwalają na bardziej 
zrelaksowaną postawę

• Stożek Morsa zastosowany w suporcie i systemie pedałów zapewnia ich 
wyjątkową trwałość 

• Dynamiczny monitoring tętna dostosowuje intensywność treningu 
interwałowego do częstości skurczów serca użytkownika 

• Cieszący się popularnością wentylator Star Trac przeznaczony do 
wyłącznego użytku ćwiczącego, zapewnia większy komfor t treningu 

• Zintegrowany por t USB do ładowania urządzeń przenośnych

• Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika: 159 kg

• Telemetria i czujniki tętna, działające na dotyk

• Lżejsza niż zwykle aluminiowa rama, zapewniająca maksymalną 
ochronęed korozją

Waga ogólna 
189 lb (86 kg) 

Szerokość 
28” (71 cm) 

Długość 
66” (167 cm) 

Wysokość  
60” (154 cm)

Bieżnia STRc
• Trójkomorowy system wytłumiania Sof t Trac® zapewnia maksymalną 

amortyzację 

• Maksymalne wzniesienie: 15% | Maksymalna prędkość: 20 km/h

• Cieszące się popularnością wentylatory Star Trac przeznaczone do 
wyłącznego użytku ćwiczącego zapewniają większy komfor t treningu 

• Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika: 227 kg

• Telemetria i czujniki tętna, działające na dotyk

• Wysokość wejścia: 17.7 cm

Waga ogólna 
533 lb (242 kg) 

Szerokość 
32” (81 cm) 

Długość 
81” (206 cm) 

Wysokość  
58” (147 cm)

Powierzchnia do 
biegu  

60” x 22” 
(152 cm x 55 cm)

PVS

10”

15”

LCD

PVS

10”

15”

LCD

PVS

10”

15”

LCD

PVS
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https://corehandf.com/product/startrac-8rde-rear-drive-elliptical/
https://corehandf.com/product/startrac-8ub-upright-bike/
https://corehandf.com/product/startrac-8rb-recumbent-bike/
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https://corehandf.com/product/s-series-pvs/


Bieżnia STRx
• Trójkomorowy system wytłumiania Sof t Trac® zapewnia maksymalną 

amortyzację, dzięki czemu biega się niezwykle przyjemnie

• Maksymalne nachylenie: 15% | Maksymalna prędkość: 20 km/h

• Cieszący się popularnością wentylator Star Trac przeznaczony do 
wyłącznego użytku ćwiczącego, zapewnia większy komfor t treningu

• Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika: 159 kg

• Telemetria i czujniki tętna, działające na dotyk

• Wysokość wejścia: 17,7 cm

Waga ogólna 
514 lb (233 kg) 

Szerokość 
32” (81 cm) 

Długość 
81” (206 cm) 

Wysokość  
58” (147 cm)

Powierzchnia do 
biegu  

60” x 20”
(152 x 51 cm)

Cross Trainer SCTx
• Ergonomiczny design oraz łatwo dostępna i stabilna plat forma z 

minimalną odległością pedałów od podłoża zapewniającą wygodne 
wejście z każdej strony 

• Długość kroku: 47 cm

• Cieszący się popularnością wentylator Star Trac przeznaczony do 
wyłącznego użytku ćwiczącego, zapewnia większy komfor t treningu

• Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika: 159 kg

• Telemetria i czujniki tętna, działające na dotyk

Waga ogólna 
483 lb (219 kg) 

Szerokość 
30” (76 cm) 

Długość 
76” (193 cm) 

Wysokość  
72” (183 cm)

Rower Pionowy SUBx
• Dwustronne pedały z paskami zębatkowymi umożliwiają użytkownikowi 

trening z bezpiecznie zamocowaną lub swobodną stopą

• Łatwo modyfikowalne ustawienie pozycji siodełka

• Stożek Morsa zastosowany w suporcie i systemie pedałów 

• Cieszący się popularnością wentylator Star Trac przeznaczony do 
wyłącznego użytku ćwiczącego, zapewnia większy komfor t treningu

• Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika: 159 kg

• Telemetria i czujniki tętna, działające na dotyk

Waga ogólna 
157 lb (71 kg) 

Szerokość 
23” (58 cm) 

Długość 
46” (117 cm) 

Wysokość  
57” (145 cm)

Rower Poziomy SRBx
• Otwarta konstrukcja i intuicyjna, dostępna z każdej strony regulacja 

siedziska umożliwiają użytkownikom łatwe wejście na urządzenie i 
zmianę położenia siedziska 

• Dwustronne pedały z paskami zębatkowymi umożliwiają użytkownikowi 
trening z bezpiecznie zamocowaną lub swobodną stopą

• Podłokietniki łagodzą napięcie w barkach i pozwalają na bardziej 
zrelaksowaną postawę

• Intuicyjna regulacja pozycji siedziska

• Stożek Morsa zastosowany w suporcie i systemie pedałów zapewnia ich 
wyjątkową trwałość 

• Cieszący się popularnością wentylator Star Trac przeznaczony do 
wyłącznego użytku ćwiczącego, zapewnia większy komfor t treningu

• Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika: 159 kg

• Telemetria i czujniki tętna, działające na dotyk

Waga ogólna 
212 lb (96 kg) 

Szerokość 
26” (66 cm) 

Długość 
66” (168 cm) 

Wysokość  
53” (135 cm)PVS

PVS

PVS

PVS
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https://corehandf.com/product/startrac-strx-treadmill/
https://corehandf.com/product/startrac-sctx-cross-trainer/
https://corehandf.com/product/startrac-subx-upright-bike/
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Seria 4 Cardio
Seria cardio 4 marki Star Trac jest idealnym rozwiązaniem, między innymi, dla branży hotelarskiej i rynku 

budownictwa wielorodzinnego, czy też siłowni domowych. Z kolorowymi, płaskimi wyświetlaczami, przyciskami 

szybkiego wyboru i opcjonalnym ekranem do oglądania telewizji, seria 4 jest doskonałym wariantem dla mniejszych 

placówek, o wyglądzie i wydajności w pełni komercyjnych produktów.

NOWOŚĆ
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Bieżnia 4TR
• Maksymalne nachylenie: 15% | Maksymalna prędkość: 20 km/h

• Kolorowy wyświetlacz LCD z p łaskim ekranem zapewnia najwyższy 
komfor t użytkowania

• Przyciski szybkiego wyboru prędkości i nachylenia 

• Cieszący się popularnością wentylator Star Trac przeznaczony do 
wyłącznego użytku ćwiczącego, zapewnia większy komfor t treningu

• Zintegrowany por t USB do ładowania urządzeń przenośnych

• Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika: 227 kg

• Telemetria i czujniki tętna, działające na dotyk

• Wysokość wejścia: 17.7 cm

Waga ogólna 
450 lb (205 kg) 

Szerokość 
32 in (81 cm) 

Długość 
81” (206 cm) 

Wysokość  
60 in (152 cm)

Powierzchnia do 
biegu  

60” x 22” 
(152 cm x 55 cm)

Cross Trainer 4CT
• Ergonomiczny design oraz łatwo dostępna i stabilna plat forma z 

minimalną odległością pedałów od podłoża zapewniającą wygodne 
wejście z każdej strony 

• Pedały Sof t Trac® zapewniają najlepsze t łumienie wstrząsów i wygodę 
przez cały czas treningu 

• Długość kroku: 51 cm

• Kolorowy wyświetlacz LCD z p łaskim ekranem zapewnia najwyższy 
komfor t użytkowania

• Przyciski szybkiego wyboru umożliwiają wygodną zmianę poziomu 
trudności w trakcie treningu

• Cieszący się popularnością wentylator Star Trac przeznaczony do 
wyłącznego użytku ćwiczącego, zapewnia większy komfor t treningu

• Zintegrowany por t USB do ładowania urządzeń przenośnych

• Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika: 159 kg

• Telemetria i czujniki tętna, działające na dotyk

Waga ogólna 
483 lb (219 kg) 

Szerokość 
30 in (76 cm) 

Długość 
76 in (193 cm) 

Wysokość  
72 in (183 cm)

Rower Poziomy 4RB
• Otwarta konstrukcja i intuicyjna, dostępna z każdej strony regulacja 

siedziska umożliwiają użytkownikom łatwe wejście na urządzenie i 
zmianę położenia siedziska 

• Kolorowy wyświetlacz LCD z p łaskim ekranem zapewnia najwyższy 
komfor t użytkowania

• Przyciski szybkiego wyboru umożliwiają wygodną zmianę poziomu 
trudności w trakcie jazdy

• Cieszący się popularnością wentylator Star Trac przeznaczony do 
wyłącznego użytku ćwiczącego, zapewnia większy komfor t treningu

• Zintegrowany por t USB do ładowania urządzeń przenośnych

• Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika: 159 kg

• Telemetria i czujniki tętna, działające na dotyk

Waga ogólna 
212 lb (96 kg) 

Szerokość 
26” (66 cm) 

Długość 
66” (168 cm) 

Wysokość  
53” (135 cm)

Rower Pionowy 4UB
• Kolorowy wyświetlacz LCD z p łaskim ekranem zapewnia najwyższy 

komfor t użytkowania

• Przyciski szybkiego wyboru umożliwiają wygodną zmianę poziomu 
trudności w trakcie jazdy

• Cieszący się popularnością wentylator Star Trac przeznaczony do 
wyłącznego użytku ćwiczącego, zapewnia większy komfor t treningu

• Zintegrowany por t USB do ładowania urządzeń przenośnych

• Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika: 159 kg

• Telemetria i czujniki tętna, działające na dotyk

Waga ogólna 
157 lb (71 kg) 

Szerokość 
23” (58 cm) 

Długość 
46” (117 cm) 

Wysokość  
57” (145 cm)PVS

PVS

PVS

PVS
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Minęły dekady odkąd wprowadziliśmy urządzenia do pionierskiego, najtrudniejszego treningu na siłowni. Nasze maszyny 

wciąż są tymi, na których  trenujący decydują się na przekraczenie granic swojej wytrzymałości. Dzisiaj dodajemy nowe 

produkty do portfolio StairMaster, które sprawiają, że serca biją mocniej, płuca płoną, motywując klientów do powracania do 

treningów, które pokochają do bólu.

StairMaster®

Konsole HIIT w wybranych produktach

Skoncentrowane na 
użytkowniku

Przekonujące udogodnienia

Najcięższe Treningi
Które klienci pokochają do bólu

Stwórz Kompletną 
Ścieżkę

Zbuduj kompletną sekcję HIIT 
z jednakowymi konsolami i 

komplementarnymi szkoleniami 
HIIT

THIS IS HIIT

STAIRMASTER HIGH INTENSITY20



BEST IN THE BOX

Nowa linia produktów StairMaster® HIIT, zapewniajaca treningi, które kocha 

się do bólu, będzie działać jeszcze mocniej i mądrzej niż kiedykolwiek 

wcześniej. Przetestowane na imprezach CrossFit ™ i współpracujące ze 

Spartan Race, sprzęty i program StairMaster High Intensity sprawią, że Twoje 

serce zacznie bić mocniej, Twoje płuca będą płonąć, a Ty będziesz błagać o 

więcej.

SZKOLENIA HIIT

Wiedza, doświadczenie i umiejętności najlepszych trenerów, wspierane 

naukowo, pozwoliły nam stworzyć doskonały program treningów interwałowych 

o wysokiej intensywności - HIIT. Niech twoi trenerzy uzyskają certyfikat od 

naszych Master Trenerów, skorzystaj z naszych wyjątkowych produktów HIIT, 

aby przyciągnąć członków i nauczyć się sprzedawać swój własny ekscytujący 

program HIIT, aby stworzyć nowe źródło przychodów dla Twojej placówki.

KONSOLA HIIT

Konsola StairMaster® HIIT sprawia, że wymagające treningi HIIT są 

jeszcze bardziej efektywne. Śledź trening ze szczegółowymi metrykami, 

używaj jednego z wbudowanych programów treningowych i podłącz telefon 

przez Bluetooth, aby zapisać i udostępniać trening. Konsola jest również 

wyposażona w system ANT +, dzięki czemu można sparować się z trackerami 

tętna i połączyć się z wyświetlaczami grupowymi. Konsola HIIT jest teraz 

standardem w produktach StairMaster HIIT

Z CZEGO JESTEŚMY ZNANI

• Marka #1 w kategorii cardio

• Znana z treningów o wysokiej intensywności

• Znana z niezawodnych produktów

• Dostarcza szybkich rezultatów

• Renomowana, godna zaufania firma

WYRÓŻNIKI MARKI
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• Prosty, czytelny i podświetlany wyświetlacz

• Łatwe w użyciu programy zorientowane na czas, dystans, spalane kalorie i 
czas interwału

• Łączność Bluetooth dla prawidłowego przesyłania wyników to Twojej ulubionej 
aplikacji

• Wyświetla tętno przy pomocy ANT+ lub 5kHz pasa do mierzenia częstotliwości 
pracy serca

• ANT + pozwala wyświetlać tabele wyników za pomocą oprogramowania 
śledzącego postępy w treningu

• W standardzie dla HIIT Rower, HIITMill, HIITMill X, HIIT Bike & HIIT UBE

Konsola HIIT

TRENING SPARTAN™ 
Społeczność Spartan Race nie zna pojęcia bólu,  więc  

współpraca Spartan ze StairMasterem, najtrudniejszym 

treningiem na siłowni, jest czymś naturalnym. Sprint, 

Super i Beast to seria trudnych wyścigów Spartan 

organizowanych każdego roku na całym świecie. W ubiegłym 

roku odbyło się ponad 200 imprez na całym świecie, a 

Spartan Race Championships były transmitowane w NBC 

w USA. Ekskluzywnie, na 15-calowych i 10-calowych  

wbudowanych wyświetlaczach Gauntlet, otrzymasz 6 

różnych spartańskich programów wyścigowych, które 

rzucają klientom mordercze wyzwanie fitness. Poznaj 

Sprint, Super i Beast na StairMaster Gauntlet i dowiedz się, 

czy jesteś wystarczająco twardy, aby być Spartaninem.

LANDMARK CHALLENGE 
Landmark Challenge na StairMaster Gauntlet pozwala 

wspiąć się na rozmaite, słynne punkty orientacyjne. 

Sprawdź, czy możesz wspiąć się na Wieżę Eif fla, 

budynek Empire State, Burdż Chalifa lub jedną z wielu 

innych atrakcji wybranych z całego świata.

PROGRAMY OPENHUB™

STAIRMASTER HIGH INTENSITY22



HIIT ROWER 9BM-9404
• Konsola StairMaster HI IT

• Izokinetyczny opór generowany przez wentylator oferuje nieograniczone 
możliwości treningowe

• System tłumienia zapewnia zintensyfikowany lub lżejszy trening przy 
takim samym tempie wios łowani

• Uchwyt na bidon i akcesoria ulokowany pod miejscem na stopy w celu 
bezpiecznego przechowywania

• Łatwość w przechowywaniu sprzętu w trakcie jego nieużywania, dzięki 
opcji postawienia sprzętu do pionu lub rozdzielenie jego części w 
centralnym punkcie

• Maksymalna waga użytkownika 227 kg testowane przez CORE / 159 kg 
przy testach EN 20957-7

• Zasilanie dwoma bateriami D lub opcjonalnym, dostępnym na 
zamówieniem zasilaczem

• Napęd łańcuchowy z niklowanej stali

Waga ogólna 
66 lb (29.9 kg) 

Szerokość 
26.5” (68 cm) 

Długość 
 96” (244 cm) 

Wysokość  
43” (109 cm)

Gauntlet™ 8G
• Dostępny z trzema opcjami konsol OpenHub™ 

• Zawiera program Landmark Challenge wraz ze standardowymi 
programami na konsoli. Programy Spar tan dostęne na konsolach 10” i 
15” calowych

• Panel Hot Bar z przyciskiem stop, kontaktowym czujnikiem tętna i 
regulacją intensywności treningu 

• Elektronicznie sterowany alternator, hamulec i łańcuch napędowy 
kontrolują prędkość poruszania się schodów, pozwalając użytkownikom o 
bardzo różnych predyspozycjach na p łynny trening w strefie komfor tu 

• Schody obrotowe z ośmioma stopniami - wysokość 20 cm, głębokość 23 
cm, szerokość 56 cm 

• Zasięg częstotliwości schodów: 24-162 schodów na minutę

• Maksymalna waga użytkownika: 159 kg

Waga ogólna 
343 lb (156 kg) 

Szerokość 
34” (86 cm) 

Długość 
58” (147 cm) 

Wysokość  
89” (226 cm)PVS

15”

10”

LCD

NOWOŚĆ
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FreeClimber™ 8FC
• Dostępny z trzema opcjami konsol OpenHub™ 

• 10 programów - Quick Star t, Manual, Fat Burner, Calorie Burner, Speed 
Intervals, Custom Intervals, Random Intervals, Hear t Rate Intervals, 
Calorie Goal, Hear t Rate Zone Trainer

• Elektronicznie sterowany alternator, hamulec i łańcuch napędowy 
kontrolują prędkość poruszania się schodów, pozwalając użytkownikom o 
bardzo różnych predyspozycjach na p łynny trening w strefie komfor tu 

• Opatentowana, niezależna geometria pedałów połączonych przy pomocy 
czworoboku przegubowego utrzymuje pedały w położeniu poziomym, 
zapewniając bezpieczny i biomechanicznie poprawny ruch 

• Zakres kroku od 2,5 cm do 36cm 

• Częstotliwość kroków od 26 do 174 kroków/minutę

Waga ogólna 
271 lb (123 kg) 

Szerokość 
27” (69 cm) 

Długość 
43” (110 cm) 

Wysokość  
68” (173 cm)

HIIT Bike™ 9-4650
• Podwójny opór z użyciem wiatru umożliwiający przeprowadzenie bardziej 

satysfakcjonującego treningu

• Konsola HI IT z podświetlanym wyświetlaczem, łączność Bluetooth & 
ANT+ , interwałowe programy na dystans, kalorie, czas i dystans

• Wytrzymała, spawana stalowa konstrukcja 

• StairMaster HI IT Bike™ to oficjalny sprzęt, używany na CrossFit Games, 
gdzie swoją wytrzymałość testują najlepsi crossfitowcy na świecie

• Pełna gwarancja komercyjna

• Kompatybilna dla ludzi o wzroście od 150 do 203 cm

• Maksymalna waga użytkownika: 159 kg

Waga ogólna 
124 lb (56 kg) 

Szerokość 
29” (74 cm) 

Długość 
51” (130 cm) 

Wysokość  
58” (147 cm)

HIIT UBE™ 9-4660
• Modyfkowalna wieża daje możliwość różnych rodzajów treningu osobom 

o różnym wzroście

• Zintegrowana ławka do ćwiczeń na siedząco mogą być usunięte, by 
dopasować się do treningu na stojąco lub na wóżku inwalidzkim

• Dostosujące się do intensywności i trajektorii ruchu korby

• Konsola HI IT z przyjaznym dla użytkownika, podświetlanym 
wyświetlaczem, łącznością z Bluetooth & ANT+ , i programami 
interwałowymi na dystans, kalorie, czas i czas interwału

• Rampa na wózki inwalidzkie spełnia normy ADA. Można ją łatwo 
wymontować, a dodaje ona zaledwie 56 cm do całkowitej długości 
maszyny

• Maksymalna waga użytkownika: 159 kg

Waga ogólna 
320 lb (145 kg) 

Szerokość 
36” (92 cm) 

Długość 
70” (178 cm) 

Max Wysokość  
 73” (178 cm)

HIITMill™ 9-4670
• Samonapędzająca się maszyna do biegania, pchania i chodzenia

• Hamulec magnetyczny z dźwignią kontroli oporu

• Uchwyty umożliwiające różne ułożenie dłoni

• Kompaktowy design

• Uchwyt na bidon i telefon

• Accessory at tachment points (straps and tubing not included)

• Dzięki swojej szerokości, pas Extra-WIDE 23” świetnie nadaje się do 
treningu bokiem i zapewnia maksymalną stabilność w czasie treningu z 
obciążeniem

• Konsola HI IT z przyjaznym dla użytkownika, podświetlanym 
wyświetlaczem, łącznością z Bluetooth & ANT+ , i programami 
interwałowymi na dystans, kalorie, czas i czas interwału

Waga ogólna 
390 lb (177 kg) 

Szerokość 
38” (95 cm)) 

Długość 
78” (197 cm) 

Wysokość  
66” (167 cm)

PVS

15”

10”

LCD

STAIRMASTER HIGH INTENSITY24

https://corehandf.com/product/stairmaster-freeclimber-8fc/
https://corehandf.com/product/stairmaster-hiit-bike/
https://corehandf.com/product/stairmaster-hiit-ube/
https://corehandf.com/product/stairmaster-hiitmill/
https://corehandf.com/product/8-series-pvs/
https://corehandf.com/product/stairmaster-15-embedded-touchscreen/
https://corehandf.com/product/stairmaster-10-embedded-touchscreen/
https://corehandf.com/product/stairmaster-lcd-upright-console/
https://corehandf.com/media-videos/?v=263354146
https://corehandf.com/media-videos/?v=263354080


HIITMill X™ 9-4680
• Samonapędzająca się maszyna do biegania, pchania i chodzenia

• Hamulec magnetyczny

• Uchwyty umożliwiające różne ułożenie dłoni

• Kompaktowy design

• Uchwyt na bidon i telefon

• Sprzęt HI ITMill x wyposażony jest w ramiona do spaceru farmera i 3 mm 
wytłumiony pas zapewniający dodatkową trwałość i przyczepność

• Konsola HI IT z przyjaznym dla użytkownika, podświetlanym 
wyświetlaczem, łącznością z Bluetooth & ANT+ , i programami 
interwałowymi na dystans, kalorie, czas i czas interwału

Waga ogólna 
430 lb (195 kg) 

Szerokość 
55” (140 cm) 

Długość 
78” (197 cm) 

Wysokość  
66” (167 cm)

BoxMaster® 9BM-9401
• 12 precyzyjnie umieszczonych tarcz umożliwiających wyprowadzenie 

różnorodnych ciosów

• Autorski projekt systemu sprężyn zapewnia optymalną amortyzację 
uderzeń, co przekłada się na maksymalną skuteczność treningu i 
zapobiega urazom

• Regulacja wysokości i po łożenia tarcz sprawia, że BoxMaster jest 
idealnym sprzętem dla osób o wzroście od 152,4 cm do 208 cm

• Całościowy trening wytrzymałościowy w systemie 7 rundowym / 30 
minutowa sesja

• Doskonały dla małych i rentownych programów grupowych 

• Zestaw zawiera wszechstronny program treningu bokserskiego, dzięki 
któremu jeden trener może pracować skutecznie z wieloma klientami

• Opcjonalna wieża i tarcze do kopnięć (sprzedawane osobno)

Waga ogólna 
246 lb (112 kg) 

Szerokość 
33” (84 cm) 

Długość 
 30” (76 cm) 

Wysokość  
82” (208 cm)

BoxMaster Quad® 9BM-9404
• 12 precyzyjnie umieszczonych tarcz umożliwiających wyprowadzenie 

różnorodnych ciosów

• 4 wieże do przeprowadzania efektywnego treningu w małych grupach

• Autorski projekt systemu sprężyn zapewnia optymalną amortyzację 
uderzeń, co przekłada się na maksymalną skuteczność treningu i 
zapobiega urazom

• Regulacja wysokości i po łożenia tarcz sprawia, że BoxMaster jest 
idealnym sprzętem dla osób o wzroście od 152,4 cm do 208 cm

• Całościowy trening wytrzymałościowy w systemie 7 rundowym / 30 
minutowa sesja

• Doskonały dla małych i rentownych programów grupowych 

• Zestaw zawiera wszechstronny program treningu bokserskiego, dzięki 
któremu jeden trener może pracować skutecznie z wieloma klientami

Waga ogólna 
1305 lb (593 kg) 

Szerokość 
75” (185 cm) 

Długość 
 73” (183 cm) 

Wysokość  
82” (200 cm)

Stepmill 3 SM3
• Kompaktowy design

• Podświetlana konsola LCD

• Niski pierwszy stopień dla komfor tu wchodzenia i schodzenia z maszyny

• Do lekkiego użytku komercyjnego lub użytku domowego

• Napięcie wejściowe 100-240 VAC 5060 Hz 100 VA

• Podświetlana konsola LCD

• Elektronicznie sterowany alternator, hamulec i łańcuch napędowy 
kontrolują prędkość poruszania się schodów, pozwalając użytkownikom o 
bardzo różnych predyspozycjach na p łynny trening w strefie komfor tu

• Schody obrotowe z sześcioma stopniami - wysokość 15 cm, głębokość 
23 cm, szerokość 43 cm

Waga ogólna 
227 lb (103 kg) 

Szerokość 
29” (74 cm) 

Długość 
46” (117 cm) 

Wysokość  
 73” (185 cm)
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Nautilus® wynalazł całą nowoczesną kategorię treningu siłowego ponad 40 lat temu i od tamtej pory redefiniuje ją na 

nowo. Nigdy nie wprowadzamy innowacji ze względu na modę, ale po to, aby zapewnić doświadczenie fitness, które 

pasuje do naturalnych ludzkich ruchów. Nie zadowalalibyśmy się niczym innym, Ty też byś tego nie zrobił.

Personalizacja
Spersonalizowane opcje dla ram, 
tapicerki i osłon dla większości 

modeli

Przyjazny design
Przyjazne funkcje, takie jak uchwyty na
kubki, tablice instruktażowe, intuicyjny

wybór wagi i wiele innych.

Jednolity wygląd
Imponujący, znajomy wygląd, 

który obejmuje całą linię siłową

TRUSTED STRENGTH
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INNOWACYJNY WYBÓR OBCIĄŻENIA

Linia maszyn siłowych Nautilus ma jedne z najbardziej innowacyjnych i łatwych w 

użyciu systemów do wyboru obciążenia. Zarówno Lock N Load®, jak i pokrętło wagowe 

eliminują potrzebę bolców które można łatwo zgubić lub złamać, co oznacza mniej 

problemów podczas konserwacji sprzętu. Klubowicze pokochają intuicyjną regulację 

ciężaru, do której wystarczy wciśnięcie przełącznika lub przekręcenie pokrętła.

PERSONALIZOWANA SIŁA NAUTILUSA

Zrób mocniejsze pierwsze wrażenie dzięki niestandardowemu sprzętowi siłowemu 

firmy Nautilus. Dysponujemy szeroką gamą opcji, które pomogą Ci dopasować wygląd 

Twoich maszyn do osobistej marki, z możliwością tworzenia niestandardowej kolorowej 

tapicerki, ramy, a nawet projektowania niestandardowych osłon z logo, na wybranych 

produktach siłowych.

EKSPANSYWNY WYBÓR

Nautilus zaspokaja wszystkie Twoje potrzeby si łowe. Niezależnie od tego, czy 

szukasz podstawowego siłowego treningu obwodowego, wolnych ciężarów, maszyn 

obciążanych talerzami, ławek i stojaków, czy też treningu funkcjonalnego. Nautilus 

ma linię dopasowaną do potrzeb Twoich i Twoich klientów.

WYRÓŻNIKI MARKI
Z CZEGO JESTEŚMY ZNANI

• Wysoka jakość sprzętu treningowego

• Firma godna zaufania

• Solidne produkty o wysokiej odporności

• Maszyny, z których korzystają prawdziwi entuzjaści

• Sprzęt używany w prestiżowych siłowniach
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Bardziej Osobiste Doznanie
Teraz możesz spersonalizować swój sprzęt siłowy za 

pomocą niestandardowych kolorowych ram i tapicerki. 

Możesz nawet dodać swoje logo, aby wybrać sprzęt, 

który pomoże zwiększyć świadomość Twojej marki 

wśród klientów. Skorzystaj z najwyższej jakości sprzętu 

od Nautilus!

ZRÓB SILNIEJSZE WRAŻENIE

NAUTILUS STRENGTH28



WYBIERZ “ONE” I OSIĄGNIJ NIESPOTYKANE WCZEŚNIEJ REZULTATY

Linia Nautilus One™ łączy w sobie rewolucyjny stos obciążeń z najbardziej intuicyjną i przyjazną dla użytkownika metodą 

wyboru ciężaru, jaką kiedykolwiek wymyślono, czyli pokrętłem . Nasz wyjątkowy system łączeń z czworobokiem przegubowym 

i specjalną krzywką zapewnia gładki opór i właściwe obciążenie mięśni dzięki pełnemu zakresowi ruchu, a mniejsza liczba 

drążków prowadzących, krzywek i krążków sprawia, że urządzenie nadaje się do użytkowania o wiele dłużej niż inne maszyny.

Innowacyjne pokrętło do 
wyboru obciążenia jest łatwe 

w użyciu i ułatwia konserwację 
sprzętu

Nowoczesny, kompaktowy i jednolity
design wieży z obciążeniami

Wsparcie mięśni i komfort 
dzięki niestandardowej, ręcznie 

wykonanej tapicerce

TM
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Leg Press

Model S6LP

WO 1,332 lb (605 kg)

WS 441 lb (200 kg)

SZ 51” (130 cm)

D 72” (183 cm)

W 57” (144 cm)

Leg Extension

Model S6LE

WO 829 lb (377 kg)

WS  255 lb (116 kg)

SZ 52” (132 cm)

D 53” (135 cm)

W 49” (124 cm)

Seated Leg Curl

Model S6LC

WO  855 lb (389 kg)

WS  255 lb (116 kg)

SZ  52” (132 cm)

D 64” (163 cm)

W 49” (124 cm)

Hip Abduction/Adduction

Model S6A A

WO 857 lb (390 kg)

WS  255 lb (116 kg)

SZ 41” (104 cm)

D  87” (221 cm)

W 48” (122 cm)

Chest Press

Model S6CP

WO  852 lb (387 kg)

WS 255 lb (116 kg)

SZ 64” (163 cm)

D  58” (147 cm)

W 75” (191 cm)

Pec Fly

Model S6PF

WO  821 lb (373 kg)

WS 255 lb (116 kg)

SZ  74” (188 cm)

D  57” (145 cm)

W 54” (137 cm)

Lat Pulldown

Model S6LATP

WO 890 lb (405 kg)

WS 255 lb (116 kg)

SZ 51” (130 cm)

D  72” (183 cm)

W 87” (221 cm)

Row

Model S6MR

WO  860 lb (391 kg)

WS 255 lb (116 kg)

SZ 54” (137 cm)

D  62” (157 cm)

W 47” (119 cm)

Shoulder Press

Model S6SP

WO   854 lb (388 kg)

WS 255 lb (116 kg)

SZ  64” (163 cm)

D 59” (150 cm)

W 62” (157 cm)

Lateral Raise

Model S6LR

WO  860 lb (391 kg)

WS 255 lb (116 kg)

SZ  57” (145 cm)

D  46” (117 cm)

W 57” (145 cm)
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Biceps Curl

Model S6BC

WO 795 lb (361 kg)

WS 255 lb (116 kg)

SZ  63” (160 cm)

D 51” (130 cm)

W 51” (130 cm)

Triceps Press

Model S6TP

WO 801 lb (364 kg)

WS  255 lb (116 kg)

SZ  58” (147 cm)

D  59” (150 cm)

W 47” (119 cm)

Triceps Extension

Model S6TE

WO 880 lb (400 kg)

WS 255 lb (116 kg)

SZ  62” (157 cm)

D 48” (122 cm)

W 54” (137 cm)

Abdominal Crunch

Model S6AB

WO  859 lb (390 kg)

WS  255 lb (116 kg)

SZ  55” (140 cm)

D  53” (135 cm)

W 59” (150 cm)

Rotary Torso

Model S6RT

WO  782 lb (355 kg)

WS  255 lb (116 kg)

SZ  41” (104 cm)

D  71” (180 cm)

W 47” (119 cm)

Low Back

Model S6LB

WO  824 lb (375 kg)

WS  255 lb (116 kg)

SZ  51” (130 cm)

D  50” (127 cm)

W 49” (124 cm)

Four-Way Neck Machine

Model S6FWN

WO 772 lb (351 kg)

WS 255 lb (116 kg)

SZ  64” (163 cm)

D  46” (117 cm)

W 57” (145 cm)

Wieże w Nautilus One® są genialne w swojej 

prostocie. W przeciwieństwie do tradycyjnych 

stosów wagowych, płyty są układane obok siebie 

przy minimalnym użyciu pasów. Dzięki temu,

trening na maszynie izolowanej zapewnia naturalny 

i gładki ruch jak na maszynie z półwolnym ciężarem.

*Pokazana na zdjęciu linia zawiera opcjonalną czarną obudowę.
WO - waga ogólna
WS - waga stosu
SZ - szerokość
D - długość

W - wysokość
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https://corehandf.com/product/nautilus-one-tricep-extension/
https://corehandf.com/product/nautilus-abdominal-crunch/
https://corehandf.com/product/nautilus-one-rotary-torso/
https://corehandf.com/product/nautilus-one-low-back/
https://corehandf.com/product/nautilus-one-four-way-neck-machine/


TM

SILNIEJSZE PIERWSZE WRAŻENIE

Sztandarowa linia Nautilus Inspiration Strength® to wyjątkowa linia maszyn siłowych. Przeprojektowany z piękną, nowoczesną 

stylistyką i jednolitymi wieżami, Nautilus Inspiration robi silne pierwsze wrażenie, które zostaje na długo. Każda maszyna 

rejestruje istotę naturalnego ruchu. Klienci z pewnością docenią wiele ułatwień, takich jak nasz opatentowany system doboru 

ciężaru Lock N Load®, regulowana pozycja fotela, plakietki z soczewkowym obrazem i wiele elementów sterowania ruchem 

zaprojektowanych w celu zapewnienia wyjątkowych doznań dla każdego ćwiczącego.

 
System wyboru obciążeń

Lock N Load®

Nowoczesna konstrukcja
wieży z personalizowanymi

osłonami

Dostępna personalizacja ram i
tapicerek
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https://corehandf.com/media-videos/?v=146934089


Leg Press

Model IPLP3

WO 1,227 lb (558 kg)

WS 400 lb (181 kg)

SZ  54” (137 cm)

D  74” (187 cm)

W 64” (163 cm)

Leg Extension

Model IPLE3

WO 729 lb (331 kg)

WS  240 lb (109 kg)

SZ 48” (122 cm)

D  53” (135 cm)

W 64” (163 cm)

Leg Curl

Model IPLC3

WO 817 lb (371 kg)

WS 240 lb (109 kg)

SZ  46” (117 cm)

D  64” (163 cm)

W 64” (163 cm)

Abduction / Adduction

Model IPA A3

WO   835 lb (380 kg)

WS  200 lb (91 kg)

SZ  55” (140 cm)

D  56” (142 cm)

W 64” (163 cm)

Glute Press

Model IPGM3

WO  729 lb (331 kg)

WS  240 lb (109 kg)

SZ 45” (114 cm)

D 75” (191 cm)

W 64” (163 cm)

Chest Press

Model IPVP3

WO  877 lb (399 kg)

WS  240 lb (109 kg)

SZ  59” (150 cm)

D 43” (109 cm)

W 76” (193 cm)

Lat Pull Down

Model IPPD3

WO  872 lb (396 kg)

WS 240 lb (109 kg)

SZ  55” (140 cm)

D  55” (140 cm)

W 77” (196 cm)

Vertical Row

Model IPVR3

WO  824 lb (375 kg)

WS  240 lb (109 kg)

SZ  50” (127 cm)

D  45” (114 cm)

W 77” (196 cm)

Pull Over

Model IPPO3

WO  701 lb (318 kg)

WS 200 lb (91 kg)

SZ  58” (147 cm)

D  58” (147 cm)

W 64” (163 cm)

Legendarny ruch pullover od Nautilus jest znów 

dostępny w nowej linii Inspiration. Nazywany  przez 

założyciela Nautilusa, Arthura Jonesa “Przysiadem 

górnych partii ciała” pullover to potężna maszyna 

umożliwia rotację ramion o 250°, wzmacniając mięśnie 

grzbietu, klatki piersiowej i mięśnie brzucha.
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https://corehandf.com/product/nautilus-inspiration-leg-press/
https://corehandf.com/product/nautilus-inspiration-leg-extension/
https://corehandf.com/product/nautilus-inspiration-leg-curl/
https://corehandf.com/product/nautilus-inspiration-abduction-adduction/
https://corehandf.com/product/nautilus-inspiration-glute-press/
https://corehandf.com/product/nautilus-inspiration-chest-press/
https://corehandf.com/product/nautilus-inspiration-lat-pull-down/
https://corehandf.com/product/nautilus-inspiration-vertical-row/


Pec Fly / Rear Deltoid

Model IPPF3

WO 882 lb (401 kg)

WS 240 lb (109 kg)

SZ 58” (147 cm)

D  46” (117 cm)

W 80” (203 cm)

Shoulder Press

Model IPSP3

WO  775 lb (352 kg)

WS 200 lb (91 kg)

SZ 58” (147 cm)

D  60” (152 cm)

W 64” (163 cm)

Deltoid Raise

Model IPDR3

WO 690 lb (314 kg)

WS 200 lb (91 kg)

SZ  52” (132 cm)

D  47” (119 cm)

W 64” (163 cm)

Biceps Curl

Model IPBC3

WO  690 lb (314 kg)

WS 200 lb (91 kg)

SZ 56” (142 cm)

D  45” (114 cm)

W 64” (163 cm)

Bilateral Arm Curl

Model IPBA3

WO 690 lb (314 kg)

WS  200 lb (91 kg)

SZ  56” (142 cm)

D  45” (114 cm)

W 64” (163 cm)

Tricep Dip

Model IPTD3

WO  906 lb (412 kg)

WS 240 lb (109 kg)

SZ  53” (135 cm)

D  54” (137 cm)

W 64” (163 cm)

Tricep Extension

Model IPTE3

WO 690 lb (314 kg)

WS  200 lb (91 kg)

SZ  56” (142 cm)

D  43” (109 cm)

W 64” (163 cm)

Abdominal Crunch

Model IPAC3

WO 684 lb (310 kg)

WS 200 lb (91 kg)

SZ  52” (132 cm)

D 51” (130 cm)

W 64” (163 cm)

Back Extension

Model IPBE3

WO 560 lb (255 kg)

WS 200 lb (91 kg)

SZ 51” (130 cm)

D  50” (127 cm)

W 64” (163 cm)

Dual Adjustable Pulley

Model IPDA3

WO 1,439 lb (654 kg)

WS  
2 x 400 lb (2 x 181 kg)
2 x 100 lb (at handle)

SZ  62” (157 cm)

D 46” (117 cm)

W 91” (231 cm)
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https://corehandf.com/product/nautilus-inspiration-pec-fly-rear-deltoid/
https://corehandf.com/product/nautilus-inspiration-shoulder-press/
https://corehandf.com/product/nautilus-inspiration-deltoid-raise/
https://corehandf.com/product/nautilus-inspiration-biceps-curl/
https://corehandf.com/product/nautilus-inspiration-bilateral-arm-curl/
https://corehandf.com/product/nautilus-inspiration-tricep-dip/
https://corehandf.com/product/nautilus-inspiration-triceps-extension/
https://corehandf.com/product/nautilus-inspiration-abdominal-crunch/
https://corehandf.com/product/nautilus-inspiration-back-extension/
https://corehandf.com/product/nautilus-inspiration-dual-adjustable-pulley/


SPRAWDZONE. INTELIGENTNE. EFEKTYWNE.

Linia Impact Strength® wprowadza wiele subtelnych innowacji, które usprawnią Twój następny trening siłowy. To ewolucja 

sprawdzonych rozwiązań biomechanicznych, dzięki którym linia produktów do treningu siłowego jest solidnym i konkurencyjnym 

produktem. Linia zachowuje wszystkie wyjątkowe i sprawdzone cechy projektu, które klienci uznali za doskonałe, takie jak 

regulacja ustawienia początkowego, wspomaganie początkowego ruchu, wybór zakresu ruchu oraz stopniowe i standardowe 

stosy obciążenia. Linia Impact Strength® oferuje nową estetykę i funkcje biomechaniczne, którymi zapracowała na miano 

konkurencyjnej i różnorodnej linii produktów siłowych.

System wyboru obciążeń
Lock N Load®

Zapadkowa regulacja siedzenia w 
pionie

Prosta gama pinów
regulujących zakres ruchu

TM
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Seated Leg Press

Model 9NA-S1305

OW  825 lb (374kg)

SW  360 lb (180 kg)

W  47” (119 cm)

L  74” (187 cm)

H 65” (165 cm)

Leg Extension

Model 9NA-S1312

WO  530 lb (241 kg)

WS 260 lb (130 kg)

SZ  38” (97 cm)

D  57” (145 cm)

W 60” (152 cm)

Seated Leg Curl

Model 9NA-S1313

OW  630 lb (286 kg)

SW  260 lb (130 kg)

W  39” (99 cm)

L  70” (178 cm)

H 60” (152 cm)

Leg Curl

Model 9NA-S1301

WO  440 lb (200 kg)

WS  180 lb (90 kg)

SZ  38” (97 cm)

D  71” (180 cm)

W 60” (152 cm)

Kneeling Leg Curl

Model 9NA-S1311

OW  360 lb (164 kg)

SW  130 lb (65 kg)

W  44” (112 cm)

L  51” (130 cm)

H 60” (152 cm)

Adductor

Model 9NA-S1308

WO 430 lb (195 kg)

WS  180 lb (90 kg)

SZ  48” (122 cm)

D  58” (147 cm)

W 60” (152 cm)

Abductor

Model 9NA-S1307

OW  430 lb (195 kg)

SW  180 lb (90 kg)

W  48” (122 cm)

L  58” (147 cm)

H 60” (152 cm)

Standing Calf

Model 9NA-S1309

WO  485 lb (220 kg)

WS  260 lb (130 kg)

SZ 49” (124 cm)

D 41” (104 cm)

W 62” (151 cm)

Chest Press

Model 9NA-S4301

OW  545 lb (248 kg)

SW  260 lb (130 kg)

W  52” (132 cm)

L  50” (127 cm)

H 60” (152 cm)

Incline Press

Model 9NA-S2301

WO 570 lb (259 kg)

WS  260 lb (130 kg)

SZ 51” (130 cm)

D 75” (191 cm)

W 60” (152 cm)
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https://corehandf.com/product/nautilus-impact-seated-leg-press/
https://corehandf.com/product/nautilus-impact-leg-extension/
https://corehandf.com/product/nautilus-impact-seated-leg-curl/
https://corehandf.com/product/nautilus-impact-leg-curl/
https://corehandf.com/product/nautilus-impact-kneeling-leg-curl/
https://corehandf.com/product/nautilus-impact-abductor/
https://corehandf.com/product/nautilus-impact-adductor/
https://corehandf.com/product/nautilus-impact-standing-calf/
https://corehandf.com/product/nautilus-impact-chest-press/
https://corehandf.com/product/nautilus-impact-incline-press/


Deltoid  Fly

Model 9NA-S4304

WO  450 lb (205 kg)

WS  220 lb (110 kg)

SZ 30” (76 cm)

D  50” (127 cm)

W 79” (201 cm)

Fixed Lat Pull Down

Model 9NA-S3303

WO 700 lb (318 kg)

WS 260 lb (130 kg)

SZ  43” (109 cm)

D  64” (163 cm)

W 80” (203 cm)

Lat Pull Down

Model 9NA-S3305

WO  435 lb (197 kg)

WS  260 lb (130 kg)

SZ  55” (140 cm)

D  47” (119 cm)

W 98” (249 cm)

Vertical Row

Model 9NA-S3301

WO  575 lb (261 kg)

WS  260 lb (130 kg)

SZ  45” (114 cm)

D 62” (157 cm)

W 60” (152 cm)

Low Row

Model 9NA-S3306

WO  585 lb (266 kg)

WS 260 lb (130 kg)

SZ  29” (72 cm)

D 90” (119 cm)

W 86” (218 cm)

Shoulder Press

Model 9NA-S4307

OW  530 lb (241 kg)

SW  260 lb (130 kg)

W  53” (135 cm)

L  64” (163 cm)

H 60” (152 cm)

Deltoid Raise

Model 9NA-S4302

WO 430 lb (195 kg)

WS  130 lb (65 kg)

SZ  46” (117 cm)

D  51” (130 cm)

W 60” (152 cm)

Biceps Curl

Model 9NA-S5301

OW  460 lb (209 kg)

SW  180 lb (90 kg)

W  46” (117 cm)

L  58” (147 cm)

H 60” (152 cm)

Tricep Extension

Model 9NA-S5302

WO  460 lb (209 kg)

WS  180 lb (90 kg)

SZ  46” (117 cm)

D 47” (119 cm)

W 60” (152 cm)

Dip Machine

Model 9NA-S5303

OW  655 lb (297 kg)

SW  260 lb (130 kg)

W  42” (107 cm)

L  55” (140 cm)

H 65” (165 cm)
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https://corehandf.com/product/nautilus-impact-deltoid-fly/
https://corehandf.com/product/nautilus-impact-fixed-lat-pull-down/
https://corehandf.com/product/nautilus-impact-lat-pull-down/
https://corehandf.com/product/nautilus-impact-vertical-row/
https://corehandf.com/product/nautilus-impact-low-row/
https://corehandf.com/product/nautilus-impact-shoulder-press/
https://corehandf.com/product/nautilus-impact-deltoid-raise/
https://corehandf.com/product/nautilus-impact-biceps-curl/
https://corehandf.com/product/nautilus-impact-triceps-extension/
https://corehandf.com/product/nautilus-impact-dip-machine/


Chin Dip Assist

Model 9NA-S6334

WO 650 lb (295 kg)

WS 200 lb (100 kg)

SZ 60” (152 cm)

D 50” (127 cm)

W 91” (231 cm)

Low Back

Model 9NA-S3302

WO 680 lb (308 kg)

WS 260 lb (130 kg)

SZ 46” (117 cm)

D  53” (135 cm)

W 60” (152 cm)

Abdominal

Model 9NA-S6301

WO  365 lb (166 kg)

WS  130 lb (65 kg)

SZ 43” (109 cm)

D 59” (150 cm)

W 60” (152 cm)

Chin Dip Assist stał się flagowym produktem, ponieważ 

pozwala użytkownikowi dostosować pożądany balans wagi 

i zbudować mięśnie potrzebne do wykonywania ćwiczeń. 

Dzięki innowacyjnemu mechanizmowi doboru obciążenia 

Lock N Load® i aktualizacjom zapewniającym jeszcze 

bardziej trwałą konstrukcję, maszyna ta będzie wizytówką 

każdego prestiżowego klubu fitness.
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https://corehandf.com/product/nautilus-impact-chin-dip-assist/
https://corehandf.com/product/nautilus-impact-low-back/
https://corehandf.com/product/nautilus-impact-abdominal/


PROSTA OBSŁUGA NA MAŁEJ PRZESTRZENI

Bez względu na to czy jesteś doświadczonym czy początkującym sportowcem, wszyscy chcą ćwiczyć szybko, dobrze i 

kompleksowo. I właśnie to daje linia Instinct® Strength. Każdy sprzęt przyciąga użytkowników na wszystkich poziomach 

zaawansowania możliwością łatwej regulacji zapewniającej skuteczny trening. Doskonale dopasowany do podstawowych 

linii siłowych lub systemu obwodowego, Instinct to efektywne dopełnienie bardziej specjalistycznych linii. Użytkownicy mogą 

wykonać cały cykl ćwiczeń samodzielnie lub z pomocą trenera zaledwie w 30 minut. Instinct ® Strength oferuje urządzenia 

z jedną i dwiema funkcjami dostosowane do wymagań każdej przestrzeni i klubu.  Ponieważ urządzenia linii Instinct zajmują 

mało miejsca, można je wszechstronnie zastosować nawet w niewielkich pomieszczeniach i dopasować płynnie do naszej linii 

urządzeń do treningu wydolnościowego, nadając sali ćwiczeń spójny wygląd.

System wyboru obciążenia
Lock N Load®

Zwiększona widoczność
poprzez przezroczystą wieżę na 

obciążenia

Kewlarowy pas transmisyjny dla 
większej żywotności maszyny i 

łatwej ewentualnej wymiany

TM

CORE HEALTH & FITNESS  |  KATALOG PRODUKTOWY 2019 39



Leg Extension

Model 9NL-S1010

WO 436 lb (198 kg)

WS  190 lb (86 kg)

SZ  37” (94 cm)

D  41” (104 cm)

W 55” (140 cm)

Leg Curl

Model 9NL-S1011

WO  469 lb (213 kg)

WS  190 lb (86 kg)

SZ  37” (94 cm)

D 56” (140 cm)

W 55” (140 cm)

Dual Leg Extension / Leg Curl

Model 9NL-D1014

WO  484 lb (220 kg)

WS 190 lb (86 kg)

SZ 37” (94 cm)

D 56” (142 cm)

W  55” (140 cm)

Dual Leg Press / Calf Raise

Model 9NL-D1013

WO  689 lb (313 kg)

WS  235 lb (107 kg)

SZ  39” (99 cm)

D  74” (188 cm)

W  55” (140 cm)

Dual Inner / Outer Thigh

Model 9NL-01015

WO 498 lb (226 kg)

WS  150 lb (68 kg)

SZ 27” (69 cm)

D 57” (145 cm)

W 55” (140 cm)

Glute Press

Model 9NL-S1012

WO  354 lb (161 kg)

WS 120 lb (55 kg)

SZ 37” (94 cm)

D 67” (170 cm)

W 55” (140 cm)

Chest Press

Model 9NL-S2100

WO 477 lb (217 kg)

WS 235 lb (107 kg)

SZ  28” (71 cm)

D  49” (124 cm)

W 55” (140 cm)

Dual Multi-Press

Model 9NL-02120

WO 539 lb (244 kg)

WS 235 lb (107 kg)

SZ 55” (140 cm)

D  74” (188 cm)

W 55” (140 cm)

Dual Lat Pull Down / Vertical Row

Model 9NL-D3340

WO 513 lb (233 kg)

WS 235 lb (107 kg)

SZ 47” (119 cm)

D  50” (127 cm)

W 84” (213 cm)

Maszyny dwufunkcyjne pozwalają placówkom z 

ograniczoną przestrzenią na sprzęt na umożlwienie swoim 

klientom przeprowadzenie bardziej kompleksowego 

treningu na mniejszej przestrzeni. Z wieloma uchwytami, 

innowacyjnym systemem Lock N Load i łatwą opcją zmiany 

rodzaju ćwiczenia na jednej maszynie, Instinct daje Ci 

najwięcej, potrzebując do tego niewielkiej przestrzeni.
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https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-leg-extension/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-leg-curl/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-dual-leg-extension-leg-curl/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-dual-leg-press-calf-raise/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-dual-inner-outer-thigh/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-glute-press/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-chest-press/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-dual-multi-press/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-dual-lat-pull-down-vertical-row/


Lat Pull Down

Model 9NL-S3310

WO  554 lb (252 kg)

WS 235 lb (107 kg)

SZ  47” (119 cm)

D  60” (152 cm)

W  73” (185 cm)

Vertical Row

Model 9NL-S3320

WO  460 lb (209 kg)

WS  235 lb (107 kg)

SZ 46” (117 cm)

D  48” (122 cm)

W 55” (140 cm)

Shoulder Press

Model 9NL-S4100

WO 460 lb (209 kg)

WS  190 lb (86 kg)

SZ  53” (135 cm)

D  58” (147 cm)

W 55” (140 cm)

Dual Pectoral Fly / Rear Deltoid

Model 9NL-D2110

WO  473 lb (215 kg)

WS 190 lb (86 kg)

SZ 50” (127 cm)

D 54” (137 cm)

W 79” (201 cm)

Biceps Curl

Model 9NL-S5100

WO  416 lb (189 kg)

WS 190 lb (86 kg)

SZ  39” (99 cm)

D  40” (102 cm)

W 55” (140 cm)

Triceps Extension

Model  9NL-S5110

WO   416 lb (189 kg)

WS  190 lb (86 kg)

SZ  39” (99 cm)

D  40” (102 cm)

W 55” (140 cm)

Dual Biceps Curl / Triceps Extension

Model 9NL-D5120

WO  425 lb (193 kg)

WS  190 lb (86 kg)

SZ   39” (99 cm)

D  52” (132 cm)

W  55” (140 cm)

Rotary Torso

Model 9NL-S6300

WO 423 lb (192 kg)

WS  190 lb (86 kg)

SZ  38” (97 cm)

D 39” (99 cm)

W 55” (140 cm)

Dual Abdominal / Lower Back

Model 9NL-D6330

WO  369 lb (168 kg)

WS  120 lb (54 kg)

SZ 40” (102 cm)

D 45” (114 cm)

W 55” (140 cm)

Dual Adjustable Pulley

Model 9NL-D2002

WO  894 lb (406 kg)

WS  
2 x 200 lb
(2 x 100 kg)

SZ  36” (91 cm)

D  66” (168 cm)

W 81” (207 cm)
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https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-lat-pull-down/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-vertical-row/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-shoulder-press/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-dual-pectoral-fly-rear-deltoid/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-biceps-curl/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-triceps-extension/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-dual-biceps-curl-triceps-extension/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-rotary-torso/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-dual-abdominal-lower-back/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-dual-adjustable-pulley/


IDEALNE DOPASOWANIE DO KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA

Dzięki designowi zainspirowanemu przez zgrabne, naturalne ruchy ludzkiego ciała, HumanSport® oferuje naprawdę wyjątkowy 

i ludzki sposób budowania siły. HumanSport jest tak prosty, intuicyjny i naturalny, że wydaje się, że został stworzony 

specjalnie dla każdego użytkownika. Sześć dwufunkcyjnych urządzeń kablowych działa jak dwanaście stacji treningowych, 

wykorzystując podwójne stosy obciążeniowe, aby zapewnić szeroki zakres treningu całego ciała. W parze z dostarczonym 

szkoleniem treningowym, zaprojektowanym przez naszych Master Trenerów, HumanSport stanowi potężny dodatek do każdego 

obiektu.

System wyboru obciążenia
Lock N Load®

Zaprojektowany z dwoma stosami
obciążeniowymi dla różnorodności

opcji treningowych

Oferujemy szeroki wachlarz
wariantów treningowych i szkoleń

TM
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https://corehandf.com/media-videos/?v=273538603


Shoulder Chest

Model HSSC3

WO 655 lb (298 kg)

WS  
2 x 88 lb
(2 x 40 kg)

SZ 63” (160 cm)

D 45” (114 cm)

W 64” (163 cm)

Lat Pulley

Model HSLP3

WO  655 lb (298 kg)

WS
2 x 88 lb
(2 x 40 kg)

SZ 58” (147 cm)

D  58” (147 cm)

W 83” (211 cm)

Arm Crunch

Model HSAC3

WO 655 lb (298 kg)

WS  
2 x 88 lb
(2 x 40 kg)

SZ  39” (99 cm)

D  43” (109 cm)

W 68” (173 cm)

Pull Lift

Model HSPL3

WO  750 lb (341 kg)

WS
2 x 88 lb
(2 x 40 kg)

SZ 39” (99 cm)

D  78” (198 cm)

W 95” (241 cm)

Total Delts

Model HSTD3

WO 600 lb (273 kg)

WS
2 x 88 lb
(2 x 40 kg)

SZ 29” (74 cm)

D 78” (198 cm)

W 64” (163 cm)

Total Legs

Model HSTL3

WO 691 lb (314 kg)

WS  
2 x 88 lb
(2 x 40 kg)

SZ 39” (99 cm)

D  64” (163 cm)

W 65” (165 cm)

TRENING FUNKCJONALNY HUMANSPORT™

HumanSport otwiera zupełnie nowe możliwości programów treningowych dla klientów, trenerów i operatorów obiektów. 

Trenerzy mogą skorzystać z szerokiej gamy wariantów zajęć i dostosowywalnych programów szkoleniowych, aby pomóc 

członkom szybko i bezpiecznie osiągnąć indywidualne cele treningowe. Dla operatorów obiektów HumanSport jest 

rewelacyjnie prostym i skutecznym narzędziem z elastycznością oferowania unikalnych i dostosowanych programów 

zajęć dla klientów, zwiększającym Twoją atrakcyjność rynkową i dającym przewagę nad konkurencją. HumanSport 

został zaprojektowany, aby umożliwić nieograniczone opcje treningu siłowego poprzez ruchy w pozycji siedzącej, pozycji 

niestabilnej i pozycji stojącej. Wykorzystując te trzy warianty, trener personalny może stworzyć dowolną liczbę unikalnych 

programów opartych na celach, aby zaspokoić wszystkie grupy klientów. Programy te mogą być wykorzystane do szkolenia 

indywidualnego lub w małych grupach. Przykłady programów szkoleniowych opracowanych przez naszych Master Trenerów 

dla HumanSport:

Daj swoim klientom doskonałe narzędzie do treningu funkcjonalnego i podbij serca nowych grup klientów z HumanSport. 

• Aerobik
• Back Strength
• Stay Young & Fit

• Tenis
• Golf
• Siła dla Atletów

• Narciarstwo
• Biegi
• Piłka nożna

• Kolarstwo
• Wspinaczka
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https://corehandf.com/product/nautilus-humansport-shoulder-chest/
https://corehandf.com/product/nautilus-humansport-lat-pulley/
https://corehandf.com/product/nautilus-humansport-arm-crunch/
https://corehandf.com/product/nautilus-humansport-pull-lift/
https://corehandf.com/product/nautilus-humansport-total-delts/
https://corehandf.com/product/nautilus-humansport-total-legs/


JEDYNE W SWOIM RODZAJU DOŚWIADCZENIE Z WOLNYM CIĘŻAREM

Linia Nautilus Leverage® pozostawia konkurencję daleko w tyle, proponując jedyne w swoim rodzaju doświadczenie z wolnym 

ciężarem. Urządzenia Leverage wyposażone są w radełkowane uchwyty ze stali nierdzewnej. Dostępne funkcje obejmują 

wspomaganą regulację siedziska i definiowane przez użytkownika ustawienie początkowe. Dzięki systemowi wielu dźwigni 

i krzywek, seria Leverage zapewnia wyjątkowy profil ruchu przy każdym podniesieniu ciężaru, wykorzystując maksymalnie 

mechanikę ludzkiego ciała. Elegancki wygląd i wbudowane miejsca do przechowywania obciążeń sprawią, że linia urządzeń 

siłowych Leverage spodoba się zarówno właścicielom klubów, jak i ich klientom. Wystarczy poczuć jak działa sprzęt. Kiedy 

już zaczniesz ćwiczyć na maszynach Leverage, wyciskanie i ściąganie ciężarów nigdy nie będzie takie samo.

Nisko położone strefy 
nakładania ciężarów dla

bezpiecznego użytkowania

Jedyny w swoim rodzaju system 
dźwigni i krzywek zapewniający 

optymalną biomechanikę

Intuicyjne punkty kontaktu i 
przyjazny dla użytkownika system 
regulacji siedziska wspomagany 

siłownikiem gazowym

TM
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Chest Press

Model 9NP-L2002

WO  600 lb (273 kg)

SZ  59” (150 cm)

D  71” (180 cm)

W 58” (147 cm)

Incline Press

Model 9NP-L2003

WO 530 lb (241 kg)

SZ  51” (130 cm)

D  76” (193 cm)

W 51” (130 cm)

Decline Press

Model 9NP-L2004

WO  615 lb (280 kg)

SZ  58” (147 cm)

D 81” (206 cm)

W 49” (124 cm)

Lat Pull Down

Model 9NP-L3003

WO  530 lb (241 kg)

SZ 51” (130 cm)

D 81” (206 cm)

W 80” (203 cm)

High Row

Model 9NP-L3005

WO  575 lb (261 kg)

SZ 51” (130 cm)

D 86” (218 cm)

W 73” (185 cm)

Low Row

Model 9NP-L3004

WO 550 lb (250 kg)

SZ  51” (130 cm)

D 79” (201 cm)

W 46” (117 cm)

Shoulder Press

Model 9NP-L4002

WO 540 lb (245 kg)

SZ 51” (130 cm)

D 71” (180 cm)

W 58” (147 cm)

Biceps Curl

Model 9NP-L5002

WO  575 lb (261 kg)

SZ  62” (157 cm)

D  61” (155 cm)

W 41” (104 cm)

Abdominal Crunch

Model 9NP-L5003

WO  461 lb (209 kg)

SZ 61” (156 cm)

D 62” (157 cm)

W 61” (156 cm)

Plate Loaded Ab Crunch łączy w sobie kultowe 

ćwiczenie na mięśnie brzucha - clam shell ab crunch 

motion z kluczowymi wyróżnikami linii Leverage, takimi 

jak niskie punkty ładowania obciążeń, progresywnie 

rozłożony ciężar , dwa kolory ram i wygodne 

przechowywanie talerzy z obciążeniami.
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https://corehandf.com/product/nautilus-leverage-chest-press/
https://corehandf.com/product/nautilus-leverage-incline-press/
https://corehandf.com/product/nautilus-leverage-decline-press/
https://corehandf.com/product/nautilus-leverage-lat-pull-down/
https://corehandf.com/product/nautilus-leverage-high-row/
https://corehandf.com/product/nautilus-leverage-low-row/
https://corehandf.com/product/nautilus-leverage-shoulder-press/
https://corehandf.com/product/nautilus-leverage-biceps-curl/
https://corehandf.com/product/nautilus-leverage-abdominal-crunch/


WZÓR DLA URZĄDZEŃ Z NAKŁADANYMI OBCIĄŻENIAMI

Nie jest tajemnicą, że praca z talerzami obciążeniowymi jest jednym z najskuteczniejszych sposobów treningu i budowania 

kondycji, ale to, co dokładnie robisz z tymi ciężarami robi zasadniczą różnicę. Zaprojektowana tak, aby praca z obciążeniami 

była tak efektywna, satysfakcjonująca i bezpieczna, jak to tylko możliwe, nasza linia Plate Loaded zajmuje własne, wyjątkowe 

miejsce na  sali treningowej Twojego obiektu. Dzięki klasycznym projektom przemysłowym, takim jak Leg Press i Hack Squat, 

pomogliśmy wyznaczyć standardy dla tradycyjnych maszyn z talerzami obciążeniowymi. Jeśli chodzi o innowacje, to jesteśmy 

liderem dzięki naszej siedmiostopniowej Maszynie Smitha i Freedom Rack’owi ™, który łączy w sobie bezpieczeństwo Maszyny 

Smitha  i wszechstronność Power Racka.
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Glute Drive

Model NP-L1131

WO 202 lb (91.6 kg)

SZ 60” (152.5 cm)

D  62” (157.5 cm)

W 35” (89 cm)

• Oparcie górnej części ciała w postaci ławki stabilizującej cały kręgosłup

• Wzmocniona uprząż na biodra zapewnia optymalny sposób podnoszenia ciężaru

• Duża plat forma na stopy zapewnia komfor t każdemu użytkownikowi bez względu 
na jego rozmiary

• Łatwy w użyciu, podwójny mechanizm zabezpieczenia

• Mechanizm bezpieczeństwa przy zrzucaniu ciężaru

• Zintegrowane taśmy, w celu modyfikowania środka ciężkoście

• Podwójnie łożyskowany mechanizm obrotowy, nadający się do użytku komercy-
jnego

• Stal przemysłowa o grubości 3mm

• Powierzchnia ochronna pokryta delrinem

Freedom Rack™

Model NP-L8507

WO 957 lb (435 kg)

SZ 75” (191 cm)

D  83” (211 cm)

W 90” (229 cm)

Maszyna Smitha

Model NP-L8500

WO 680 lb (309 kg)

SZ  89” (226 cm)

D  67” (170 cm)

W 82” (208 cm)

Nautilus Glute Drive bezpiecznie i sprawnie kształtuje pośladki, budując moc dzięki silnemu ruchowi wychodzącemu z bioder. 

Glute Drive pozwala Ci czerpać wszystkie korzyści z ćwiczenia Hip Thrust - prosto, bezpiecznie i w poprawnej formie. Tworząc 

seksowne pośladki, poprawia siłę i stabilność bioder oraz mięśni głębokich. Wygodny, wyściełany pas, utrzymuje użytkownika 

na ławce, która zabezpiecza kręgosłup na całej długości. Dodatkowo użytkownik ma możliwość załadowania do 4 talerzy z 

obciążeniami o maksymalnej wadze 163 kg.

NOWOŚĆ
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https://corehandf.com/product/nautilus-plate-loaded-glute-drive/
https://corehandf.com/product/nautilus-plate-loaded-freedom-rack/
https://corehandf.com/product/nautilus-plate-loaded-smith-machine/


Angled Leg Press

Model NP-L1141

WO 566 lb (257 kg)

SZ  72” (182 cm)

D  90” (229 cm)

W 58” (147 cm)

Hack Squat

Model NP-L1130

WO 449 lb (204 kg)

SZ  72” (182 cm)

D  93” (236 cm)

W 47” (119 cm)

Tilt Seat Calf

Model NP-L1110

WO 183 lb (83 kg)

SZ  27” (69 cm)

D  58” (147 cm)

W 37” (94 cm)

Incline Lever Row

Model NP-L3140

WO 214 lb (97 kg)

SZ 34” (86 cm)

D  72” (183 cm)

W 49” (124 cm)

Seated Dip

Model P3SD

WO 316 lb (143 kg)

SZ 43” (109 cm)

D  52” (132 cm)

W 42” (107 cm)

Leg Press

Model P3LP

WO 560 lb (254 kg)

SZ 69” (174 cm)

D  108” (275 cm)

W 57” (144 cm)

Deadlift/Shrug

Model P3DLS

WO 219 lb (99 kg)

SZ  61” (154 cm)

D  71” (181 cm)

W 46” (117 cm)

Four-Way Neck Machine

Model P3FWN

WO  230 lb (104 kg)

SZ  61” (154 cm)

D  49” (125 cm)

W 61” (154 cm)

Prone Leg Curl

Model P3LCP

WO 181 lb (82 kg)

SZ 44” (113 cm)

D  77” (195 cm)

W 31” (78 cm)

Leg Extension

Model P3LE

WO  236 lb (107 kg)

SZ  46” (116 cm)

D  74” (189 cm)

W 53” (134 cm)

NAUTILUS STRENGTH48

https://corehandf.com/product/nautilus-plate-loaded-angled-leg-press/
https://corehandf.com/product/nautilus-plate-loaded-hack-squat/
https://corehandf.com/product/nautilus-plate-loaded-tilt-seat-calf/
https://corehandf.com/product/nautilus-plate-loaded-incline-lever-row/
https://corehandf.com/product/nautilus-plate-loaded-leg-press/
https://corehandf.com/product/nautilus-plate-loaded-deadlift-shrug/
https://corehandf.com/product/nautilus-plate-loaded-four-way-neck-machine/
https://corehandf.com/product/nautilus-plate-loaded-prone-leg-curl/
https://corehandf.com/product/nautilus-plate-loaded-leg-extension/


WAGI STOSÓW: Lat Pull Down / Low Row 297 lb (135 kg) Cable Crossover 115.5 lb (2 x 52.2 kg)Triceps Press / High-Low Pulley 231 lb (105 kg)

Model 9NP-M9201

OW  1,010 lb (458 kg)

W  31” (78 cm)

L  158” (401 cm)

H 90” (228 cm)

Model 9NP-M9605

OW  2,350 lb (1,066 kg)

W  146” (371 cm)

L  200” (508 cm)

H 94” (239 cm)

Model 9NP-M9619

OW  3,690 lb (1,673 kg)

W  146” (371 cm)

L  240” (609 cm)

H 94” (239 cm)

Model 9NP-M9620

OW  5,565 lb (2,524 kg)

W  146” (371 cm)

L  395” (1,003 cm)

H 94” (239 cm)

Cable Crossover 5 Station 14 Station9 Station

OGROMNA RÓŻNORODNOŚĆ. MAŁA POWIERZCHNIA

Czasami mamy miejsce na wiele różnych urządzeń, a czasami nie. To właśnie dlatego nasze wielomodułowe stacje mogą być 

świetnym rozwiązaniem dla osób, którym zależy na sprzęcie do zastosowań komercyjnych oferującym całościowy trening 

i oszczędność miejsca. Każda z naszych stacji zajmuje maksymalnie mało przestrzeni, łącząc jednocześnie najistotniejsze 

elementy linii do treningu siłowego. Jeżeli dodamy do tego świetne funkcje, takie jak obrotowe bloczki w częściach 

poświęconych treningowi pleców (ściąganie i wiosłowanie) i tricepsów oraz regulację bloczków stacji Cable Cross Over, 

otrzymamy ekonomiczny i niewielki sprzęt, który wcale nie sprawia oszczędnego wrażenia pod względem wyglądu, odczuć 

użytkowników i jakości treningu.
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https://corehandf.com/product/nautilus-multi-stations-14-station-exercise-tower/
https://corehandf.com/product/nautilus-multi-stations-5-station-exercise-tower/
https://corehandf.com/product/nautilus-multi-stations-9-station-exercise-tower/
https://corehandf.com/product/nautilus-multi-stations-cable-cross-over-exercise-tower/


SILNIEJSZA STRONA SIŁY

Od ławek olimpijskich, które można uzupełnić o system przechowywania obciążeń, do jedynych w swoim rodzaju ławek do 

treningu mięśni brzucha i prostowania tułowia - w każdej z tych kategorii podnieśliśmy poprzeczkę zarówno jeżeli chodzi o 

estetykę jak i funkcjonalność. Nasze ławki i stojaki pasują jak ulał do innych produktów z naszej oferty. Zauważysz i poczujesz 

to „rodzinne” podobieństwo, kiedy położysz wolne obciążenia obok takich produkowanych przez nas linii, jak Inspiration 

Strength, Impact Strength, HumanSport, Leverage, Multi-Stations i Plate Loaded. Nasze ławki i stojaki nie tylko wyglądają 

solidnie, ale pod każdym względem wykraczają poza wymagania branżowe.

Profilowane, uretanowe haki 
umożliwiające bezpieczne i 

ciche odłożenie gryfu

Ławki posiadają zintegrowane 
uchwyty i kółka ułatwiające 

transport

Gumowe nóżki chroniące podłoże
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WIĘKSZA WSZECHSTRONNOŚĆ. MNIEJSZA 
POWIERZCHNIA

Solidne i wszechstronne urządzenie Nautilus Half Rack zaprojektowano tak, aby umożliwić 

szeroki wachlarz ćwiczeń i ruchów użytkownikom na różnych poziomach zaawansowania, 

od początkującego do wyczynowego. Otwarta z przodu konstrukcja pozwala użytkownikom 

przemieszczać się swobodnie i korzystać z różnych ławek. Opcjonalne podłoże drewniane i 

zaczepy na taśmy sprawiają, że urządzenie doskonale nadaje się do treningów atletycznych 

i olimpijskiego podnoszenia ciężarów. Dodatkowo, można je wstawić do obiektów z niskim 

sufitem dzięki krótszej, 246 centymetrowej kolumnie. Biorąc po uwagę kompaktowy 

projekt i dołączone tuleje do przechowywania talerzy obciążeniowych, Half Rack idealnie 

nadaje się do wykorzystania w szkołach, prywatnych siłowniach i większych obiektach.

PLATFORMA 4” SVA

Nowa Plat forma Nautilus SVA została zaprojektowana w celu 

zredukowania hałasu i wibracji powstałych podczas upuszczania 

ciężaru na podłogę, w trakcie power lif tingu, czy też dźwigania 

olimpijskiego. Zawiera zastrzeżoną prawnie, mieszankę materiałów, 

które absorbują moc ciężaru. Absorpcja ta charakteryzuje się nie 

tylko zmniejszeniem się hałasu i wibracji, ale także mniejszym 

odbiciem się sztangi od podłogi. (9-HDP6D)

Drewniana Platforma
(9-HDP62)

Band Pegs & Storage
(95-0760)

Pull Up Bridge
(9-HDPB1)

Bumper Plate Storage 
(9-HDCS1)

NOWOŚĆ
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Half Rack

Model 9-HDHR2

WO  654 lb (297 kg)

SZ  72” (183 cm)

D  63” (160 cm)

W 97” (246 cm)

Half Rack w/ SVA Platform

Model 9-HDHR2 
9-HDP6D

WO  1,479 lb (671 kg)

SZ  95” (241.3 cm)

D  140.1” (356 cm)

W 97” (246 cm)

Stand Alone SVA Platform

Model 9-HDP6D-SA

WO  642 lb (291.2 kg)

SZ 95” (241.3 cm)

D  76.1” (193.3 cm)

W 4” (10.2 cm)

Multi-Adjustable Bench

Model 9NP-B7506

WO 128 lb (58 kg)

SZ 27” (69 cm)

D 55” (140 cm)

W 17” (43 cm)

Flat Bench

Model 9NP-B7507

WO  121 lb (55 kg)

SZ 27” (69 cm)

D 55” (140 cm)

W 17” (51 cm)

Adjustable Incline Bench

Model 9NP-B7523

WO  126 lb (57 kg)

SZ  27” (69 cm)

D  56” (142 cm)

W 39” (99 cm)

Adjustable Decline Bench

Model 9NP-B7508

WO  182 lb (83 kg)

SZ  34” (86 cm)

D  53” (135 cm)

W 31” (79 cm)

Utility Bench

Model 9NP-B7516

WO 79 lb (36 kg)

SZ 27” (69 cm)

D 34” (86 cm)

W 38” (97 cm)

Stool

Model 9NP-B7521

WO 49 lb (22 kg)

SZ 31” (79 cm)

D 27” (68 cm)

W 17” (44 cm)

Adjustable Back Extension

Model 9NP-B7514

WO 182 lb (83 kg)

SZ 34” (86 cm)

D  53” (135 cm)

W 31” (79 cm)
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https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-half-rack/
https://corehandf.com/product/nautilus-half-rack-with-sva-platform/
https://corehandf.com/product/nautilus-stand-alone-sva-platform/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-multi-adjustable-bench/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-flat-bench/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-adjustable-incline-bench/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-adjustable-decline-bench/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-utility-bench/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-stool/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-adjustable-back-extension/


Glute Ham

Model 9NP-B7522

WO  223 lb (101 kg)

SZ  43” (110 cm)

D  72” (182 cm)

W 48” (121 cm)

Adjustable Abdominal Bench

Model 9NP-B7510

WO  169 lb (77 kg)

SZ 35” (89 cm)

D 55” (140 cm)

W 45” (114 cm)

Seated Preacher Curl

Model 9NP-B7509

WO 187 lb (85 kg)

SZ  30” (76 cm)

D  43” (109 cm)

W 40” (102 cm)

Standing Preacher Curl

Model 9NP-B7515

WO 190 lb (86 kg)

SZ 30” (76 cm)

D  39” (99 cm)

W 45” (114 cm)

Dip Station

Model 9NP-B7518

WO  168 lb (76 kg)

SZ 29” (74 cm)

D 45” (114 cm)

W 48” (122 cm)

Pull-Up/Dip/Leg Raise

Model 9NP-B7511

WO  368 lb (167 kg)

SZ  48” (122 cm)

D 61” (155 cm)

W 90” (229 cm)

Leg Raise/Dip

Model 9NP-B7517

WO  300 lb (136 kg)

SZ 28” (71 cm)

D  61” (155 cm)

W 66” (168 cm)

Olympic Bench Press

Model 9NP-B7202

WO  241 lb (110 kg)

SZ 65” (165 cm)

D 73” (185 cm)

W 49” (124 cm)

Incline Bench Press

Model 9NP-B7203

WO 305 lb (139 kg)

SZ  65” (165 cm)

D  70” (178 cm)

W 59” (150 cm)

Decline Bench Press

Model 9NP-B7204

OW  284 lb (129 kg)

W  65” (165 cm)

D 49” (124 cm)

W 49” (124 cm)

*Na zdjęciu z opcjonalnym stojakiem na ciężary (400-1125)

*Na zdjęciu z opcjonalnym stojakiem na 
ciężary(400-1125)

*Na zdjęciu z opcjonalnym stojakiem na ciężary (400-1125)
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https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-glute-ham/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-adjustable-abdominal-bench/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-seated-preacher-curl/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-standing-preacher-curl/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-dip-station/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-pull-up-dip-leg-raise/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-leg-raise-dip/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-olympic-bench-press/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-incline-bench-press/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-decline-bench-press/


Military Press

Model 9NP-B7205

WO  304 lb (138 kg)

SZ  74” (188 cm)

D 65” (165 cm)

W 60” (152 cm)

Squat Rack

Model 9NP-R8008

WO 456 lb (207 kg)

SZ 80” (203 cm)

D  71” (180 cm)

W 79” (201 cm)

Power Cage

Model 9NP-R8005

WO 957 lb (435 kg)

SZ 63” (160 cm)

D  74” (188 cm)

W 89” (226 cm)

Single Dumbbell Rack

Model 9NP-R8009

WO 218 lb (99 kg)

SZ  90” (229 cm)

D  28” (71 cm)

W 26” (66 cm)

Double Dumbbell Rack

Model 9NP-R8010

WO 312 lb (142 kg)

SZ  90” (229 cm)

D  28” (71 cm)

W 26” (66 cm)

Triple Dumbbell Rack

Model 9NP-R8011

WO 455 lb (207 kg)

SZ 90” (229 cm)

D 38” (97 cm)

W 39” (99 cm)

Beauty Bell Rack

Model 9NP-R8014

WO 141 lb (64 kg)

SZ 40” (102 cm)

D  32” (81 cm)

W 40” (102 cm)

Barbell Rack

Model 9NP-R8012

WO 141 lb (64 kg)

SZ  36” (91 cm)

D  38” (97 cm)

W 53” (135 cm)

Accessory Rack

Model 9NP-R8013

WO  163 lb (74 kg)

SZ  28” (71 cm)

D 35” (89 cm)

W 51” (130 cm)

Konstrukcja Power Cage płynnie łączy się z innymi produktami 

siłowymi, dzięki czemu zauważysz spójny wygląd podczas 

ustawiania wolnych ciężarów wzdłuż innych linii Nautius. Power 

Cage nie tylko wygląda dobrze, przewyższa wymagania branżowe 

pod każdym względem. Funkcje obejmują pełne przechowywanie 

obciążeń olimpijskich, zintegrowaną stację podciągającą z wieloma 

uchwytami oraz gumowe nóżki do ochrony podłogi.

*Na zdjęciu z opcjonalnym stojakiem na ciężary (400-1125)
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https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-military-press/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-squat-rack/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-power-cage/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-single-dumbbell-rack/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-double-dumbbell-rack/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-triple-dumbbell-rack/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-beauty-bell-rack/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-barbell-rack/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-accessory-rack/


2-Sided Olympic Weight Tree

Model 9NP-R7512

WO  107 lb (49 kg)

SZ 27” (69 cm)

D 35” (89 cm)

W 40” (102 cm)

4-Sided Olympic Weight Tree

Model 9NP-R7513

WO  151 lb (69 kg)

SZ  28” (71 cm)

D 28” (71 cm)

W 46” (117 cm)

Multi-Adjustable Bench

Model 9NN-B7501

WO  88 lb (40 kg)

SZ 27” (69 cm)

D 53” (135 cm)

W 18” (46 cm)

Adjustable Abdominal Decline Bench

Model 9NN-B7200

WO  79 lb (36 kg)

SZ  25” (64 cm)

D  53” (135 cm)

W 34” (86 cm)

Ab Bench

Model 9NN-B7505

WO 79 lb (36 kg)

SZ 25” (64 cm)

D  53” (135 cm)

W 34” (86 cm)

45º Back Extension

Model 9NN-B7502

WO 101 lb (46 kg)

SZ 32” (81 cm)

D  54” (137 cm)

W 39” (99 cm)

Dumbbell Rack 10-Pair / 2-Tier

Model 9NN-R8001

WO 266 lb (121 kg)

SZ 29” (74 cm)

D  105” (267 cm)

W 37” (94 cm)

Dumbbell Rack 10-Pair / 3-Tier

Model 9NN-R8002

WO 272 lb (124 kg)

SZ  29” (74 cm)

D  69” (175 cm)

W 50” (127 cm)

Olympic Flat Bench

Model 9NN-B7503

WO 213 lb (97 kg)

SZ  61” (155 cm)

D 63” (160 cm)

W 54” (137 cm)

Olympic Incline Bench

Model 9NN-B7201

WO 348 lb (158 kg)

SZ  61” (155 cm)

D 63” (160 cm)

W 69” (175 cm)
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https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-2-sided-olympic-weight-tree/
https://corehandf.com/product/nautilus-benches-racks-4-sided-olympic-weight-tree/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-multi-adjustable-bench-2/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-adjustable-abdominal-decline-bench/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-ab-bench/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-45-degree-back-extension/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-dumbbell-rack-10-pair-2-tier/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-dumbbell-rack-10-pair-3-tier/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-olympic-flat-bench/
https://corehandf.com/product/nautilus-instinct-olympic-incline-bench/


20 lat temu Schwinn® zapoczątkował na rynku fenomen, w postaci pierwszego roweru produkcyjnego zaprojektowanego 

specjalnie do jazdy w pomieszczeniu. Rower wyznaczył standardy dla całej branży - standardy, który podnosimy z każdą 

nowością produktową. Dziś rowery Schwinn są klasą samą w sobie. Nasza najnowsza linia produktów jest odzwierciedleniem 

naszej odnowionej energii i ciągłego zaangażowania w inteligentny projekt, wysoką jakość produkcji i autentyczne wrażenia 

z jazdy na rowerze. Więc spójrz i zobacz, dlaczego najbardziej wymagający entuzjaści fitnessu na świecie jeżdżą rowerami 

Schwinn.

Jedź prawidłowo
Kompleksowy program 

edukacyjny Schwinn produkuje 
najlepszych instruktorów

Twoja Jazda, Twoja Droga
Wybierz spośród wielu opcji

dostępnych dla między innymi
pedałów, pasków, uchwytów,

konsol

Motywacyjne wskaźniki
Popraw swój trening, monitorując 

postępy dzięki podpowiedziom 
wyświetlanym na każdym poziomie

Poprawiona wytrzymałość
Standardowe udoskonalenia, takie 

jak wzmocnione ramy zapobiegające 
rdzewieniu i gwintowane wrzeciona 

stożkowe Morse’a dodane w celu 
ochrony roweru i użytkownika

RIDE AS ONE
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POBUDŹ RYWALIZACJĘ

Wiemy, że pomiary = motywacja. Przenieś swoje zajęcia grupowe na 

inny poziom, dodając system wyświetlania grup treningowych do swoich 

zajęć. Istnieje kilka opcji, kompatybilnych z konsolami Echelon, do 

wyświetlania danych o konkurencji między zawodnikami. Konkurencja 

może być świetnym źródłem motywacji i większego zaangażowania, 

większego utrzymania dotychczasowych klubowiczów, wyższych 

wskaźników nowych członkostw i bardziej znaczących relacji na linii 

trener - klient.

TWOJA JAZDA, TWOJA DROGA

Schwinn® dba o zapewnienie najbardziej konfigurowalnej i 

autentycznej jazdy. Wybierz nowe linie rowerowe AC i SC z zupełnie 

nowymi rowerami Power. Wyposaż swój rower w wiele wspaniałych 

nowych dodatków, takich jak ramię korbowe 4iiii®, które zapewnia 

najdokładniejszy odczyt mocy na rynku i jest doskonałym 

uzupełnieniem nowej konsoli Echelon2. Na koniec zapytaj nas, w 

jaki sposób możesz dostarczyć swoim rowerom niestandardowe 

malowanie i naklejane grafiki, aby dopasować swój styl do wizerunku 

firmy. Zdobądź to, czego chcesz, w sposób, jaki chcesz.

WYRÓŻNIKI MARKI
Z CZEGO JESTEŚMY ZNANI

• Znana z wysokiej jakości produktów

• Marka, z której klienci korzystają z dumą

• Produkty zaprojektowane ergonomicznie, ze świetną biomechaniką

• Solidna marka

• Tworzymy sprzęty, na których trening sprawia frajdę

• Firma o doskonałej reputacji, godna zaufania
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TWOJA
JAZDA
TWOJA
DROGA
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TRENUJ KOMPLEKSOWO
Motosumo to jedyne rozwiązanie do fitnessu grupowego zasilane przez smartfony do śledzenia i łączenia 

wszystkich. Klienci mogą łączyć się, konkurować i porównywać swoje wyniki w czasie rzeczywistym ze 

swoją grupą i instruktorami korzystającymi wyłącznie ze swoich smartfonów. Aplikacja obsługuje również 

treningi zespołowe i wyświetlanie wyników całej grupy, aby zapewnić trenującym bardziej intensywne 

doznania. Aplikacja Motosumo jest już dostępna zarówno na iPhone’a, jak i Androida.

KOMPATYBILNY ZE WSZYSTKIMI ROWERAMI, W PRZESZŁOŚCI, TERAŹNIEJSZOŚCI, PRZYSZŁOŚCI, 
Z KONSOLĄ LUB BEZ, NASZYM LUB NIE!
• Używa sensorów na smartfonie, by liczyć RPM
• Korzysta z korby 4iiii , by wyświetlać moc w Watach/KG, %FTP
• Monitoring pracy serca, RPM i %HR przy pomocy łączności z Bluetooth 
• Oblicza czas, dystans i kalorie

RYWALIZACJA POMIARY I PORÓWNANIE WYNIKÓW W CZASIE RZECZYWISTYM
• Dołącz do swojej grup, bądź częścią drużyny lub ścigaj się z przyjacielem. Zobacz postęp całej 

klasy na swoim urządzeniu i oceń swojego instruktora
• Łatwa w użyciu i DARMOWA - po prostu ściągnij i trenuj!
• Monitoruj tempo, dystans, kalorie i intensywność w liczbach i spersonalizowanych COLOR ZONES
• Zabierz historię swoich wyników do domu 
• Dołącz do rywalizacji społeczności trenujących w klubie i globalnie poprzez Schwinn lub Motosumo
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PODĄŻAJ ZA SWOIM INSTRUKTOREM, ŚCIGAJ SIĘ Z 

PRZYJACIÓŁMI LUB WYZWIJ NA POJEDYNEK INNY KLUB

ŚCIĄGNIJ POŁĄCZ SIĘ JEDŹ!

1 2 3

HR WATT

POŁĄCZ SIĘ
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OPCJE PERSONALIZACJI

• Duży, czytelny podświetlany wyświetlacz ze wszystkimi pomiarami na jednym 
ekranie

• Łączy się z nowym miernikiem 4iiii®, aby zapewnić najdokładniejszy dostępny na 
rynku system pomiaru mocy

• Dane pomiarowe – moc (Watt), czas, kilokalorie, kadencja (RPM), dystans i 
telemetryczny pomiar tętna

• Uzyskaj wiele opcji śledzenia treningów kolarskich, w tym Wireless ANT + i USB

ECHELON2
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MĄDRZEJ. SZYBCIEJ. BEZPIECZNIEJ
Dzięki bogatej historii rozwoju technologii sportowych, 4iiii Innovations współpracowało z najlepszymi na świecie rowerzystami, 

aby opracować wiodący w branży miernik mocy. Dzięki opatentowanej technologii tensometru 3D, korba 4iiii® dostarcza 

dokładnych, wiarygodnych i spójnych danych. Obdarzona zaufaniem przez najlepszych sportowców na świecie, ta sama 

technologia jest teraz dostępna dla kolarzy stacjonarnych. Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie spalanych kalorii, czy o 

dogłębną analizę mocy, korba 4iiii® oferuje dokładne wyniki, które pomagają zawodnikom w osiągnięciu pełnego potencjału.

PEDAŁY TRIPLE LINK
Pedały Triple Link dają użytkownikom swobodę wyboru między 

zapinaniem za pomocą klatek na palce lub użyciem butów rowerowych 

z opcjami pedałów dla zatrzasków zgodnych z SPD® i Keo lub SPD i 

Delta®. Nasze pedały wykorzystują zgłoszony do patentu gwintowany 

trzpień, który praktycznie eliminuje możliwość złamania lub cofnięcia 

trzpienia pedału z korby. Dzięki łatwej instalacji i bezproblemowej pracy 

uważamy, że jest to najlepsza rzecz, jaka może się przytrafić pedałom 

od czasu pojawienia się zacisków.

AKCESORIA

• Najdokładniejszy na rynku mechanizm mierzenia mocy 
przy pomocy korby, z szacunkowym błędem 1,5%

• Bluetooth Smart i ANT+ zapewnia niezawodne połączenie 
z tabelami wyników, aplikacjami do śledzenia treningu, 
zegarkami sportowymi i konsolami

• Niezawodna, odporna na rdzę i wodę

• Technologia używana przez profesjonalne ekipy kolarskie 
z World Tour: Quick-Step Floors, BORA-hansgrohe i 
reprezentację Kanady

•  Ponad 1500 godzin żywotności na dwóch bateriach AA 

OPCJONALNE UCHWYTY NA 

HANTLE mogą być montowane na 

przodzie lub tyle siodełka, co 

pozwala na łatwy dostęp do nich 

podczas jazdy

OPCJONALNE ZNACZNIKI Z NUMERAMI 

pozwolą klubom na rotowanie 

rowerami, zbalansowane użytkowanie i 

zwiększoną żywotność, przy utrzymaniu 

konsekwentnego layoutu dla klientów

PERSONALIZOWANE OŚWIETLENIE 

LED rozświetli Twój kolor jednym z 6 

dostępnych kolorów (biały, czerwony, 

pomarańczowy, żółty, zielony i 

niebieski)
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AC™ Power 9-7300
• Możliwość dostosowania koloru ramy, naklejek  i akcesoriów
• Ząbkowany napęd łańcuchowy Carbon Blue zapewnia autentyczne 

kolarskie doznania
• Magnetyczny hamulec oporowy umożliwia łagodną, konsekwentną 

kontrolę jazdy
• Ramię korby 4iiii® z miernikiem mocy zapewnia dokładny pomiar si ł y, 

aby pomóc zawodnikom trenować mocniej i mądrzej
• Wbudowany generator zasila konsolę Echelon2G bez dodatkowych baterii, 
• Stożek Morsa zastosowany w systemie pedałów zapewnia wyjątkową 

trwałość
• Uchwyty kierownicy Per formance Plus zostały zaprojektowane tak, by 

ergonomicznie redukować nacisk na mięśnie podczas bycia w pozycji, 
wymagającej większego wysi łku

• System Schwinn Fit umożliwia uniwersalne dopasowanie kierownicy i 
siodełka do swoich upodobań

• Wykończenie ramy: Aluminium z powłoką proszkową
• Uchwyty kierownicy i suwak siodełka - Aluminium

Waga ogólna 
110 lb (50 kg) 

Szerokość 
21” (53 cm) 

Długość 
54” (137 cm) 

Wysokość  
51” (130 cm)

AC™ Performance 9-7320
• Możliwość dostosowania koloru ramy, naklejek  i akcesoriów
• Ząbkowany napęd łańcuchowy Carbon Blue zapewnia autentyczne 

kolarskie doznania
• Magnetyczny hamulec oporowy umożliwia łagodną, konsekwentną 

kontrolę jazdy
• Opcjonalne ramię korby 4iiii® z miernikiem mocy zapewnia dokładny 

pomiar si ł y, aby pomóc zawodnikom trenować mocniej i mądrzej
• Opcjonalna Konsola Echelon2 dostarcza natychmiastowo dane, aby 

pomóc trenującemu osiągać lepsze rezultaty
• Stożek Morsa zastosowany w systemie pedałów zapewnia wyjątkową 

trwałość
• Uchwyty kierownicy Per formance Plus zostały zaprojektowane tak, by 

ergonomicznie redukować nacisk na mięśnie podczas bycia w pozycji, 
wymagającej większego wysi łku

• System Schwinn Fit umożliwia uniwersalne dopasowanie kierownicy i 
siodełka do swoich upodobań

• Wykończenie ramy: Aluminium z powłoką proszkową
• Uchwyty kierownicy i suwak siodełka - Aluminium

Waga ogólna 
102 lb (46 kg) 

Szerokość 
21” (53 cm) 

Długość 
54” (137 cm) 

Wysokość  
51” (130 cm)

AC™ Sport 9-7340
• Ząbkowany napęd łańcuchowy Carbon Blue zapewnia autentyczne 

kolarskie doznania
• Magnetyczny hamulec oporowy umożliwia łagodną, konsekwentną 

kontrolę jazdy
• Opcjonalne ramię korby 4iiii® z miernikiem mocy zapewnia dokładny 

pomiar si ł y, aby pomóc zawodnikom trenować mocniej i mądrzej
• Opcjonalna Konsola Echelon2 dostarcza natychmiastowo dane, aby 

pomóc trenującemu osiągać lepsze rezultaty
• Stożek Morsa zastosowany w systemie pedałów zapewnia wyjątkową 

trwałość
• System Schwinn Fit umożliwia uniwersalne dopasowanie kierownicy i 

siodełka do swoich upodobań
• Wykończenie ramy: stal powlekana i stal malowana proszkowo
• Uchwyty kierownicy, suwak siodełka, materiały sprzętowe  - Stal 

nierdzewna

Waga ogólna 
115 lb (52 kg) 

Szerokość 
20” (51 cm) 

Długość 
50” (127 cm) 

Wysokość  
50” (127 cm)

IC Classic 9-7420
• Napęd łańcuchowy opar ty na korbie z kutej stali i wsporniku ISIS

• Obciążone na obwodzie ko ło zamachowe

• Bezpośredni hamulec oporowy

• Wąski współczynnik Q

• Opcjonalna konsola Cadence Pro

• Trapezoidalne dopasowywanie siodełka

• Wykończenie ramy: stal powlekana i stal malowana proszkowo

Waga ogólna 
114 lb (52 kg) 

Szerokość 
20” (51 cm) 

Długość 
50” (127 cm) 

Wysokość  
48” (112 cm)
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SC Power 9-7310
• Możliwość dostosowania koloru ramy, naklejek  i akcesoriów
• Obciążone na obwodzie ko ło zamachowe i cichy pas napędowy Poly-V 

zapewniający p łynną jazdę
• Bezpośredni hamulec oporowy
• Ramię korby 4iiii® z miernikiem mocy zapewnia dokładny pomiar si ł y, aby 

pomóc zawodnikom trenować mocniej i mądrzej
• Wbudowany generator zasila konsolę Echelon2G bez dodatkowych baterii
• Stożek Morsa zastosowany w systemie pedałów zapewnia wyjątkową 

trwałość
• Multi-pozycyjne uchwyty kierownicy, umożliwiająca różne warianty 

choreografii
• Znajdź swoją idealną pozycję do jazdy dzięki precyzyjnemu dopasowaniu 

siodełka i kierownicy
• Wykończenie ramy: Aluminium z powłoką proszkową
• Uchwyty kierownicy i suwak siodełka - Aluminium

Waga ogólna 
120 lb (54 kg) 

Szerokość 
21” (53 cm) 

Długość 
55” (140 cm) 

Wysokość  
46” (117 cm)

SC7 9-7400
• Możliwość dostosowania koloru ramy, naklejek  i akcesoriów
• Obciążone na obwodzie ko ło zamachowe i cichy pas napędowy Poly-V 

zapewniający p łynną jazdę
• Obciążone na obwodzie ko ło zamachowe i cichy pas napędowy Poly-V 

zapewniający p łynną jazdę
• Opcjonalne ramię korby 4iiii® z miernikiem mocy zapewnia dokładny 

pomiar si ł y, aby pomóc zawodnikom trenować mocniej i mądrzej
• Stożek Morsa zastosowany w systemie pedałów zapewnia wyjątkową 

trwałość
• Multi-pozycyjne uchwyty kierownicy, umożliwiająca różne warianty 

choreografii
• Znajdź swoją idealną pozycję do jazdy dzięki precyzyjnemu dopasowaniu 

siodełka i kierownicy
• Wykończenie ramy: Aluminium z powłoką proszkową
• Uchwyty kierownicy i suwak siodełka - Aluminium

Waga ogólna 
120 lb (54 kg) 

Szerokość 
21” (53 cm) 

Długość 
55” (140 cm) 

Wysokość  
46” (117 cm)

SC5 9-7410
• Obciążone na obwodzie ko ło zamachowe i cichy pas napędowy Poly-V 

zapewniający p łynną jazdę
• Bezpośredni hamulec oporowy
• Opcjonalne ramię korby 4iiii® z miernikiem mocy zapewnia dokładny 

pomiar si ł y, aby pomóc zawodnikom trenować mocniej i mądrzej
• Opcjonalna Konsola Echelon2 dostarcza natychmiastowo dane, aby pomóc 

trenującemu osiągać lepsze rezultaty
• Stożek Morsa zastosowany w systemie pedałów zapewnia wyjątkową 

trwałość
• Multi-pozycyjne uchwyty kierownicy, umożliwiająca różne warianty 

choreografii
• Znajdź swoją idealną pozycję do jazdy dzięki precyzyjnemu dopasowaniu 

siodełka i kierownicy
• Wykończenie ramy: stal powlekana i stal malowana proszkowo
• Uchwyty kierownicy i suwak siodełka - Aluminium

Waga ogólna 
134 lb (61 kg) 

Szerokość 
21” (53 cm) 

Długość 
55” (140 cm) 

Wysokość  
47” (119 cm)

KOMPATYBILNOŚĆ
(dla wszystkich rowerów)

Maksymalna waga użytkownika
350 lb (159 kg)

Dopuszczalny wzrost użytkownika
4’11” - 6’8” (150 cm - 203 cm)
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WSPARCIE

Wsparcie jest czymś więcej niż tylko czymś, co oferujemy, 

dlatego jesteśmy pasjonatami. Firma i jej produkty są tylko 

tak dobre, jak ludzie za nimi stojący - pod tym względem 

jesteśmy najlepsi w branży. Zdajemy sobie sprawę, że bez 

względu na to, jak dobry jest nasz sprzęt i produkty, to nic 

nie znaczy, gdy masz pytanie lub problem, który pozostaje   

nierozwiązany lub bez odpowiedzi. Dlatego też, wraz z 

dostarczaniem najlepszego w swojej klasie sprzętu fitness, 

Core Health & Fitness może się poszczycić działem obsługi 

klienta na niespotykanym na dzisiejszym komercyjnym 

rynku fitness poziomie.

Z dumą oferujemy usługi na światowym poziomie w ponad 90 

krajach na całym świecie dzięki zespołowi, który naprawdę 

współpracuje z Tobą, aby pomóc Ci rozwijać Twoją firmę 

i wspierać wszystkie Twoje potrzeby serwisowe, zarówno 

przed, jak i po sprzedaży. Ostatecznie naszym celem jest 

utrzymanie Twojej placówki przy maksymalnej wydajności i 

niewielkim przestoju sprzętu.

PONIŻEJ TYLKO KILKA USŁUG, KTÓRE ZNAJDZIESZ 

ZA KAŻDYM SPRZĘTEM CORE HEALTH & FITNESS:

• Certyfikowana sieć fabryczna na ponad 160 firm

• Infolinia wsparcia technicznego na żywo w celu 
rozwiązywania problemów

• Seminaria dla personelu, aby pomóc w rozwiązaniu 
wszelkich problemów

• Strona internetowa 24/7 ze szczegółowymi 
diagramami produktów, podręcznikami technicznymi 
i przyjaznym dla użytkownika systemem zamawiania 
części

• Wydłużone godziny obsługi call center (USA 6:00 - 
17:00 PST oraz regionalne centra telefoniczne w Azji i 
Europie z godzinami Azji i Pacyfiku oraz GMT)

• Ponad 700 certyfikowanych techników na całym 
świecie

• Miesięczne szkolenie w zakresie certyfikacji 
fabrycznej

• Wiodąca na rynku konserwacja zapobiegawcza

KORZYŚCI Z KORZYSTANIA Z DZIAŁU OBSŁUGI 

KLIENTA CORE HEALTH & FITNESS:

Sieć ponad 500 wyszkolonych w fabryce, 

corocznie certyfikowanych dostawców usług

support.corehandf.com dla prewencyjnych 

przeglądów konserwacyjnych, instrukcji 

obsługi i innych pomocy online

Infolinia wsparcia technicznego na żywo 

800.503.1221 od 6:00 do 17:00 PST

Certyfikowana sieć fabryczna - ponad 160 

firm partnerskich

Seminaria dla pracowników
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Odwiedź 

SUPPORT.COREHANDF.COM 

i poproś o dostęp

• Całodobowy dostęp serwisowy

• Komunikacja w czasie rzeczywistym

• Bezproblemowa obsługa zamówień

• Przyjazny User Experience

• Responsywność strony na telefonie

• Zarządzanie zasobami

• Zautomatyzowany proces płatności

• Bezproblemowy dostęp do biblioteki technicznej

• Przejrzystość usług serwisowych

• Szybki, niezawodny, gwarantujący wysoką jakość 

usług

WYRÓŻNIKI PORTALU CORE CONNECT:

Uzyskaj światowej klasy wsparcie dla wszystkich czterech marek dzięki naszemu 

nowemu portalowi wsparcia o nazwie Core Connect. Uzyskaj pomoc w zakresie ogólnych 

zapytań, rejestracji gwarancji, konserwacji zapobiegawczej, zgłoszeń serwisowych i 

zamówień części. Możesz również bezproblemowo dokonywać zgłoszeń, otrzymywać 

aktualizacje w czasie rzeczywistym, zarządzać zasobami i intuicyjnie zamawiać części 

dla wszystkich czterech marek bezpośrednio z witryny internetowej.
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GLOBALNE CENTRUM WSPARCIA
4400 NE 77th Avenue, Suite 300

Vancouver, WA 98662
Tel: (360) 326-4090 • (888) 678-2476

GLOBALNE CENTRUM INNOWACJI
20 Empire Drive

Lake Forest, California 92630
Tel: +1 (800) 228-6635

HISZPANIA
C/ Fructuòs Gelabert 6

08970 Barcelona, Hiszpania
Tel: +34 934808540

NIEMCY
Fraunhoferstr. 22

82152 Planegg, Niemcy
Tel: +49 89 2189800

POLAND
Andersia Centre

1st Floor, Plac Andersa 7
61-894 Poznań Polska
Tel: +48 616 683 855

CENTRUM WSPARCIA EMEA
Unit 4, The Gateway Centre, High Wycombe

Buckinghamshire HP12 3SU
Tel: +44 (0) 1494 688260

AZJA I PACYFIK
25 North 2nd Road

Xinglin, Jimei District
Xiamen, Chiny 361022

Tel: +86 (0) 592 624 8296

BRAZYLIA
Rua São Luiz Gonzaga, N. 1791, suite 1817
Benfica, Rio de Janeiro, 20910-065, Brazylia

Tel: +55 (19) 3837 3047
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Nautilus Inc. używanymi na licencji Core Health & Fitness LLC. BoxMaster jest zastrzeżonym znakiem towarowym Fightmaster Pty Ltd. Lock N Load jest zastrzeżonym znakiem 
towarowym przez Marka Nalley. Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli i są używane na podstawie licencji.


