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Cinta torácica não acompanha os equipamentos.
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•Módulo Painel: Funções independentes (Velocidade, Distância, Tempo, Calorias, Frequência Cardíaca e Display   
  Gráfico Multifuncional).
•Programas: 8 programas.
•Motor: 2HP.
•Velocidade Máxima: 18km/h.
•Ajuste de Velocidade: Ajuste integrado de velocidade com 4 (quatro) opções de regulagem (podendo ser 
  feito através do teclado numérico, nos botões localizados no guidão ou diretamente na função no painel).
•Monitoramento Cardíaco: Handgrip (não apropriado para fins médicos).
•Sistema de Segurança: Botão de emergência e clip de segurança.
•Sistema de Amortecimento: Sistema de amortecimento longitudinal com prancha (deck) flutuante.
•Sistema de Lubrificação: Silicone lubrificante através de orifício próprio.
•Dimensões: L 0,83m x C 1,95m x A 1,49m.
•Área da Manta: C 1,45m x 0,45m. 
•Peso: 160kg.
•Capacidade de Utilização: 160kg.
•Estrutura: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática na cor prata.
•Carenagem do Motor: Carenagem rotomoldada em plástico de engenharia de alta resistência.
•Tensão: 110 ou 220 volts.
•Cor: Prata.
•GARANTIA(*): 3 (três) anos para defeitos de fabricação.

* Conforme Certificado de Garantia.



•Painel intuitivo com faixa motivacional, display com letras grandes, 
  suportes para garrafas e acessórios, programas de treinamento. 
•Ajuste do assento que permite regulagem simples e rápida (13 pontos 
  de regulagem).
•Pedais grandes para maior apoio, com tiras firma-pé. Maior  
  segurança ao pedalar.
•CAPACIDADE DE USO: 160kg.
•DIMENSÕES: 58cm (L) - 115cm (C) - 150cm (A).
•PESO TOTAL DO EQUIPAMENTO: 85kg.
•ESTRUTURA: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática na
  cor prata.
•PEDAIS: Rolamentos blindados, pedais grandes e com firma-pé
•ELETRICIDADE: Geração eletromagnética, não necessita de energia 
  externa. (Existe pré-disposição para fonte de energia externa).
•DISPLAY: Intuitivo, teclado táctil com tecnologia LED. 
•INFORMAÇÕES DO DISPLAY: Tempo, Distância, RPM, Resistência 
  (carga), Batimentos Cardíacos, Gasto Calórico (Calorias / METS).
•PROGRAMAS: 11 Programas pré-definidos.
•MONITORAMENTO CARDÍACO: Handgrip e Frequencímetro POLAR.
•RESISTÊNCIA: 15 Níveis de Resistência eletromagnética. 
• GARANTIA(*): 3 (três) anos para defeitos de fabricação.

* Conforme Certificado de Garantia.
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•Painel intuitivo com faixa motivacional, display com letras grandes, 
  suportes para garrafas e acessórios, programas de treinamento. 
•Ajuste do assento que permite regulagem simples e rápida (11 pontos 
  de regulagem).
•Pedais grandes para maior apoio, com tiras firma-pé. Maior segurança 
  ao pedalar.
•CAPACIDADE DE USO: 160kg.
•DIMENSÕES: 58cm (L) - 163cm (C) - 133cm (A).
•PESO TOTAL DO EQUIPAMENTO: 99kg.
•ESTRUTURA: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática na  
  cor prata.
•PEDAIS: Rolamentos blindados, pedais grandes e com firma-pé.
•ELETRICIDADE: Geração eletromagnética, não necessita de energia 
  externa. (Existe pré-disposição para fonte de energia externa).
•DISPLAY: Intuitivo, teclado táctil com tecnologia LED.
•INFORMAÇÕES DO DISPLAY: Tempo, Distância, RPM, Resistência 
  (carga), Batimentos Cardíacos, Gasto Calórico (Calorias / METS).
•PROGRAMAS: 11 Programas pré-definidos.
•MONITORAMENTO CARDÍACO: Handgrip e Frequencímetro POLAR.
•RESISTÊNCIA: 15 Níveis de Resistência eletromagnética. 
•GARANTIA(*): 3 (três) anos para defeitos de fabricação.

* Conforme Certificado de Garantia.

•Comprimento da passada eficiente e acessível, plataforma estável com baixa 
  altura para fácil acesso por qualquer posição. 
•Painel intuitivo com faixa motivacional, display com letras grandes, suportes 
  para garrafas e acessórios, programas de treinamento. 
•ALTURA DA PLATAFORMA: 18cm.
•CAPACIDADE DE USO: 160kg.
•DIMENSÕES: 71cm (L) - 199cm (C) - 178cm (A).
•PESO TOTAL DO EQUIPAMENTO: 172kg.
•ESTRUTURA: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática na cor prata.
•DIMENSÕES DOS PEDAIS: 42 x 20cm.
•DISTÂNCIA ENTRE PEDAIS: 3,5cm.
•ELETRICIDADE: Geração eletromagnética, não necessita de energia externa. 
  (Existe pré-disposição para fonte de energia externa).
•Movimento Sincronizado dos Membros Superiores.
•DISPLAY: Intuitivo, teclado táctil com tecnologia LED.
•INFORMAÇÕES DO DISPLAY: Tempo, Distância, RPM, Resistência (carga), 
  Batimentos Cardíacos, Gasto Calórico (Calorias / METS).
•PROGRAMAS: 11 Programas pré-definidos.
•MONITORAMENTO CARDÍACO: Handgrip e Frequencímetro POLAR.
•RESISTÊNCIA: 15 Níveis de Resistência eletromagnética. 
•GARANTIA(*): 3 (três) anos para defeitos de fabricação.

* Conforme Certificado de Garantia.
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Bike Indoor  

•Tubos oblongos com paredes de 2,65mm de espessura.
•Disco de Inércia em ferro fundido com 22Kg.
•Pintura eletrostática a pó com pré-tratamento químico à base de fosfato de zinco.
•Adesivos em policarbonato.
•Carenagens protetoras para estrutura, corrente, disco de inércia e pés de apoio.
•Guidão revestido em resina de PVC com suporte de garrafa integrado.
•Ajuste rápido de regulagem de altura e profundidade do assento com indicação numérica.
•Ajuste rápido de regulagem de altura do guidão com indicação numérica.
•Pedais especiais em alumínio com duplo encaixe, firma-pés e clip.
•Movimento central sistema ISIS com rolamento duplo blindado.
•Pé de vela reforçado para maior segurança do usuário.
•Sistema de transmissão reforçado: Corrente, Coroa e Pinhão.
•Pés niveladores.
•Rodas para transporte.
•Selim gel, anatômico e confortável.
•Sistema de freio superior regulável, com base de fixação em alumínio, e sistema 
 de frenagem rápida integrado, com atuador de lona de couro especial.
•Suporte reforçado de borracha sintética para alongamento da panturrilha na parte 
 traseira da bicicleta.
•Dimensões: 110cm (C) - 52cm (L) - 90cm (A).
•Peso: 66kg.
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Fábrica: R. Itacuruçá, 568 • Jd. Aeroporto • Campinas-SP • 13056-094 • Fone (19) 3766.7600

Atendimento Grande São Paulo: 0800.7255951 • lojasp@righetto.com.br

Atendimento Rio de Janeiro: (21) 2692.1645 • lojarj@righetto.com.br

International opportunities / En todos los países: +55 19 3766.7616 • export@righetto.com.br

www.righetto.com.brrighetto@righetto.com.br /RighettoFitness


