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FIT FOR LIFE 

Sprzęt fi tness Bremshey Sport umożliwia łatwy i przyjemny trening w domu. Nasza kompak-
towa i wszechstronna kolekcja sprawia, że ćwiczenia są łatwe, wygodne i przede wszystkim 
sprawiają radość!

Wiemy jak ważne jest Twoje zdrowie i wierzymy, że kolekcja „Fit for Life” pozwoli Ci utrzymać 
jego odpowiedni poziom oraz pomoże poprawić jakość życia. Wielokrotne testy urządzeń 
Bremshey Sport upewniły nas, że sprzęt, który projektujemy jest funkcjonalny i łatwy w obsłu-
dze. Chcemy, aby pomagał on Tobie osiągnąć założone cele i pozwolił utrzymać zdrowie. 

O Bremshey  

Marka Bremshey Sport® oznacza funkcjonalną, łatwą w obsłudze technologię oraz wysoką jakość. Sprzęt do ćwiczeń prze-
znaczony jest dla wszystkich grup wiekowych o różnych poziomach zaawansowania. Posiadamy w swojej ofercie sprzęt dla 
początkujących, bardziej zaawansowanych i dla prawdziwych sportowców. Bogata historia Bremshey rozpoczęła się ponad 
40 lat temu w Solingen w Niemczech. We wszystkich produktach Bremshey Sport wciąż można znaleźć tradycyjną „niemiec-
ką jakość”.
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ZIELONY, PRAKTYCZNY I ATRAKCYJNY   

Kolekcja „Fit for Life” ma silny i naturalny związek ze środowiskiem. Jesteśmy przekonani, że zdrowa planeta 
jest niezbędna do zdrowego życia. Mając to na uwadze, wszystkie produkty Bremshey Sport są wytwarzane 
zgodnie ze wszystkimi standardami i normami dotyczącymi ochrony środowiska (zgodnie z RoHS). 

Aby być bardziej przyjaznym dla środowiska nasze najlepsze (najwyższe) modele z każdej kategorii urządzeń 
(oprócz bieżni) wyposażyliśmy we własny system zasilania oparty na technologii samodzielnego generowania 
energii. Taki sposób zasilania jest bardziej przyjazny dla użytkownika. Nie potrzeba żadnego gniazdka ani kabla 
elektrycznego: wystarczy zainstalować urządzenie w dowolnym miejscu i rozpocząć ćwiczenie. Ćwicz, będąc 
jednocześnie przyjaznym dla środowiska. 

FUNKCJONALNY WYGLĄD

Tradycyjne hasło: „proste w użyciu” oznacza, że aby ćwiczyć nie musisz zagłębiać się w zrozumienie skompliko-
wanej technologii. Możesz zacząć od zaraz! Przekłada się to również w projektowaniu urządzeń. Dzięki solidnej 
konstrukcji i unikalnemu wzornictwu, podkreślonemu dodatkowo czarnym i białym kolorem z delikatnym po-
marańczowym akcentem, rodzina produktów Bremshey Sport oferuje charakterystyczny wygląd i dobrze znaną, 
niezawodną jakość swoich produktów. Nowa kolekcja daje jeszcze więcej radości z korzystania z urządzeń 
Bremshey Sport.

UNIKALNE CECHY

ECO
Nowa linia marki Bremshey jest rozwijana zgodnie z ideą zielonej 
planety. Niektóre modele generują potrzebną energię niezależnie 
od punktu zasilania. Tak naprawdę, to użytkownik jest głównym 
napędem i generatorem energii dla urządzenia podczas treningu. 
Cała wytworzona energia zostaje zakumulowana w wbudowanych 
bateriach. Oznacza to, że nawet po treningu można sprawdzić na 
wyświetlaczu rezultaty wykonanych ćwiczeń.

KOMFORT
Poczucie komfortu podczas treningu jest dla nas jednym z najważ-
niejszych wymagań jakie stawiają nam użytkownicy. Dobre samopo-
czucie zarówno podczas wykonywanych ćwiczeń jak po osiągnięciu 
celu treningowego jest dla nas równie ważne. Wszystkie urządzenie 
zaprojektowano tak, aby zagwarantować do nich łatwy dostęp, a 
także wygodną i ergonomiczną pozycję ciała. 

INTELIGENCJA
Inteligenta technologia pozwoli Ci skoncentrować się na treningu. 
Inteligentne funkcje sprawiają, że łatwiej używa się urządzeń Brem-
shey oraz funkcji obsługujących trening.
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UNIKALNE CECHY:

ECO
Cichy, ekonomiczny i niezależny. Nowa koncepcja samodzielnego generowania 
energii zastosowana w linii trenażerów eliptycznych, daje Państwu swobodę 
wyboru dowolnego miejsca dla urządzenia w domu i  gwarantuje  jedno-
cześnie potrzebną energię zasilania z każdym krokiem wykonanym podczas 
ćwiczeń. To Twój wkład dla zielonej planety!

KOMFORT
Łatwy dostęp, żadnych barier. Trenażer eliptyczny z napędem przednim 
wyposażony jest w proste i bezpieczne w użyciu pedały. Kolejnym punktem 
koncepcji komfortu jest możliwość wykonywania wyjątkowych biomechanicz-
nych ruchów, które na przestrzeni lat zostały dopracowane do najwyższego 
stopnia perfekcji.

INTELIGENCJA
Łatwy sposób korzystania z wyświetlacza! Migające podświetlenie przepro-
wadzi Cię przez poszczególne funkcje i programy, a tylko przydatny w danym 
momencie przycisk podświetli się i pomoże Ci wybrać odpowiednią funkcję. 
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Trenuj wszytkie grupy mięśniowe  

poprzez wszechstronny trening
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CF/CR3                                        CF/CR5                                       CF/CR7

Trenuj wszytkie grupy mięśniowe  
poprzez wszechstronny trening

TRENAŻER ELIPTYCZNY 
Z PRZEDNIM NAPĘDEM 

Trening z trenażerem eliptycznym z przednim napędem 
(19”) jest zawsze komfortowy. Minimalny nacisk na kolana 
sprawia, że trening jest efektywny i wygodny. Urządzenie 
jest wszechstronnie przystosowane, niezależnie czy  celem 
jest zrzucenie wagi, poprawienie kondycji czy wytrenowanie 
określonej partii mięśni. 

TRENAŻER ELIPTYCZNY 
Z NAPĘDEM TYLNYM 

Trening na kompaktowym trenażerze eliptycznym (16”) 
z praktycznym napędem tylnym jest bardzo komforto-
wy i zróżnicowany ze względu na eliptyczny ruch. Wy-
magający i satysfakcjonujący trening zapewni trenażer 
eliptyczny Bremshey Sport. 

Gotowy do pracy? Trenażer eliptycz-
ny wyposażony w specjalny system 
hamulcowy PMS (ręcznie regulowany), 
nie wymaga objaśnień i jest odpowied-
ni dla każdej osoby, która  poszukuje 
radości i przyjemności w ćwiczeniach 
fi tness.

Posiada funkcję kontroli rytmu serca, 
trening cardio i prezentuje bardzo do-
kładne informacje o Twoich postępach 
w treningu. Przyjazny dla użytkownika 
z łatwą regulacją obciążenia koła za-
machowego podczas treningu. Trenażer 
ze specjalnym systemem hamulco-
wym PMS (servo-regulacja), posiada 
wbudowaną pamięć użytkownika, 
która zapisuje wszystkie Twoje profi le 
szkoleniowe jak również członków 
Twojej rodziny i przyjaciół.

Jeszcze bardziej wszechstronny niż CF/
CR5 z szeroką gamą programów tre-
ningowych z funkcją  kalkulator wskaź-
nika masy ciała BMI. Model CF/CR7 
wyposażony jest we własny generator 
energii elektrycznej, który wytwarza 
energię niezbędną do pracy urządzenia 
podczas treningu. Trenażer eliptyczny 
jest przyjazny dla środowiska i można 
go umieścić gdziekolwiek chcesz.
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UNIKALNE CECHY:

KOMFORT
Bardzo proste składanie i rozkładanie bieżni, bez zbędnego angażowania 
mięśni. Do złożenia lub rozłożenia urządzenia wystarczy jeden przycisk. Bieżnia 
jest bardzo łatwa do wyczyszczenia i nie zajmuje dużo miejsca. 

INTELIGENCJA
Nasze bieżnie posiadają dwie wyjątkowe cechy:

• Intell-Step – krokomierz, który mierzy każdy pojedynczy krok zrobiony 
podczas treningu. Powinieneś wiedzieć, że 10 000 kroków dziennie, poprawia 
ogólny stan zdrowia!

• Intell-Guard – ważna zabezpieczająca funkcja. Bieżnia potrafi  zatrzymać 
się automatycznie, kiedy trening zostaje nagle przerwany. 
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Naturalna droga do doskonałej kondycji



RN2                                                                              RN3

RN5                                                                              RN7

BIEŻNIA

Spal kalorie i popraw swoją kondycję lub przygotuj się do 
maratonu w Nowym Jorku. Z wiarygodnym partnerem tre-
ningowym jakim jest bieżnia Bremshey Sport możesz cieszyć 
się zdrową dawką ciężkiej pracy, która jest jednocześnie 
przyjemna i trudna, bez względu na poziom wyszkolenia.

Ta kompaktowa bieżnia jest łatwa w obsłudze oraz idealna 
do rozpoczęcia treningu w domu. Jest przyjazna dla użyt-
kownika, wyposażona tylko w niezbędne funkcje. Dodat-
kowo wstrząsoodporna platforma treningowa sprawia, że 
poczujesz się jakbyś trenował na świeżym powietrzu. 

W tej samej kompaktowej wielkości co model RN2. Bieżnia 
ta posiada jednak jeszcze więcej funkcji. Szersza gama 
informacji na konsoli niż w modelu RN2. Model RN3 to 
prawdziwe wyzwanie.

Szerszy pas bieżni, więcej przestrzeni do biegania, więcej 
programów treningowych, mocniejszy silnik oraz nachylenie 
do 12%. Model RN5 jest bezpiecznym i wygodnym rodza-
jem bieżni, umożliwiającym ułożeniem swojego własnego 
ulubionego planu treningowego.

Model RN7 przynosi jeszcze większą wygodę i bezpieczeń-
stwo w porównaniu z modelem RN5, w tym większą ilość 
programów treningowych oraz krokomierz. Jest bardzo przy-
jazny dla użytkownika. Bieżnia zatrzymuje się automatycznie, 
kiedy chcesz zrobić sobie przerwę.
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UNIKALNE CECHY:

ECO
Cichy, ekonomiczny i niezależny. Nowa koncepcja zastosowana w serii rowe-
rów treningowych daje Ci możliwość ustawienia roweru w każdym miejscu w 
domu, gwarantując jednocześnie zasilanie, w zależności od tempa wykonywa-
nych ćwiczeń. Twój wkład dla zielonej planety!

KOMFORT
Łatwy dostęp. Ciesz się najniższym z rowerów Bremshey na rynku. Wejdź, 
wpraw pedały w ruch i ćwicz! Motywacja do ćwiczeń nigdy nie była tak prosta.

INTELIGENCJA
Najprostszy sposób korzystania z wyświetlacza! Migające podświetlenie 
przeprowadzi Cię przez poszczególne funkcje i programy, a tylko przydatne, w 
danym momencie, przyciski zapalą się i pomogą Ci przy wyborze odpowiedniej 
funkcji. 
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Łatwy i wygodny dla ludzi w 
każdym wieku i stopniu wtrenowania



BF3                                                  BE5                                                   BE7

Ten łatwy w obsłudze rower treningo-
wy z wygodną kierownicą i regulowaną 
konsolą, to prawdziwy przełom w ergo-
nomii. Niski próg ramy sprawia, że ro-
wer ten wyposażony w specjalny układ 
hamulcowy PMS (regulowany ręcznie) 
jest idealnym partnerem treningowym 
dla wszystkich grup wiekowych.

Jest to rower treningowy dla całej ro-
dziny. Wyposażony jest w cztery profi le 
użytkowników, program kontroli tętna 
oraz w bardzo precyzyjny pomiar da-
nych treningowych. Model BE5, ze spe-
cjalnym systemem hamulcowym PMS 
(servo regulacja) jest wszechstronnym 
i idealnym rowerem dla wszystkich, 
niezależnie od poziomu wytrenowania. 
Model BE5 zawiera również wszystkie 
ergonomiczne cechy modelu BF3.

Sięgasz po najwyższy model? Zapra-
szamy do treningu z BE7! Bezpie-
czeństwo i komfort jakiego chcesz i 
potrzebujesz włączając w to kalkulator 
pomiaru wskaźnika  masy ciała (BMI). 
Model rowery BE7, wyposażony jest 
we własny generator energii elektrycz-
nej, który daje dodatkową energię przy 
jednoczesnym jej oszczędzaniu!
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Łatwy i wygodny dla ludzi w 
każdym wieku i stopniu wtrenowania

ROWER MAGNETYCZNY

Rowery treningowe były pierwszym rodzajem sprzę-
tu fi tness opracowanym do użytku domowego. Do 
dziś są one bardzo popularne. Rowery treningowe 
Bremshey będące ergometrami (z wyłączeniem mo-
delu BF3) oferują najdokładniejszy pomiar kalorii i 
przyczyniają się do poprawy kondycji użytkownika. 
Łączą one w sobie łatwość w obsłudze z wieloma 
opcjami treningowymi, które pozwalają osiągnąć 
różne cele treningowe,  poczynając od spalania 
tkanki tłuszczowej do odbudowania Twojej kondycji 
przy użyciu programów treningowych najwyższego 
poziomu. Nasze rowery treningowe są idealne dla 
wszystkich, niezależnie od wieku, wagi czy poziomu 
wyszkolenia. 

Rower BE5i wyposażony jest w iKonsolę, na której znajdą Państwo najważniejsze podstawo-
we funkcje i programy szkoleniowe. Do konsoli można podłączyć własny tablet lub smart-
phone (iOS lub Android) z zainstalowaną aplikacją Bremshey App. Aplikacja ta oferuje wiele 
dodatkowych możliwości i programów, takich jak propozycje treningów, i-trasa, programy 
manualne i ranking użytkownika. Tablet i rower BE5i komunikują się za sobą za pośrednic-
twem łącza Bluetooth. Używając tablet można czytać jednocześnie pocztę e-mail i udostęp-
niać wszystkie swoje wyniki treningów.

Ergometr                                         Ergometr

Ergometr
BE5i



UNIKALNE CECHY:

ECO
Cichy, ekonomiczny i niezależny. Nowa koncepcja samo generowania energii 
zastosowana w linii rowerów poziomych, daje swobodę wyboru miejsca jego 
ustawienia w domu, gwarantując jednocześnie energię zasilania z każdym 
krokiem zrobionym w trakcie treningu. To Twój wkład dla zielonej planety!

KOMFORT
Łatwy dostęp, żadnych barier. Ciesz się najniższą ramą roweru na rynku we 
wszystkich rowerach Bremshey. Wejdź, usiądź i ćwicz! Wygodne i w pełni 
regulowane oparcie doskonale wspomaga pracę pleców oraz odciąża Twój 
kręgosłup. Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i jednocześnie ćwicz. Motywowanie 
się do treningu jest takie proste!

INTELIGENCJA
Najprostszy sposób korzystania z monitora! Migające podświetlenie przepro-
wadzi Cię przez poszczególne funkcje i programy, a tylko przydatny w danym 
momencie przycisk podświetli się i pomoże Ci wybrać odpowiednią funkcję. 
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BR3                                                  BR5                                                  BR7

ROWER POZIOMY

Prawdopodobnie najwygodniejsze urządzenie treningowe: 
Rower Poziomy Bremshey Sport! 
Trening na rowerze poziomym Bremshey Sport daje idealne 
połączenie wysoko wydajnego treningu i optymalnego 
komfortu ćwiczeń.

„Obsługa bez wyjaśnień” i prawdziwe 
doświadczenie komfortowego treningu. 
Model BR3, wyposażony w specjalny 
układ hamulcowy PMS (regulowany 
ręcznie), obejmuje regulowany fotel z 
wygodnym oparciem i pozycją, która 
zapewnia dobry przepływ krwi w no-
gach. 

Model BR5 ze specjalnym układem 
hamulcowym PMS (servo regulacja) 
jest rozszerzoną wersją modelu BR3 z 
większą liczbą rejestru użytkowników, 
dodatkowym programem kontroli tętna 
HRC oraz z doskonale podtrzymującym 
i oddychającym  oparciem siedzenia, 
które idealnie dopasowywuje się do 
pleców.

To topowy model wyposażony w 
generator pozwalający zaoszczędzić 
jeszcze więcej energii. Model BR7 
ze specjalnym generatorem (servo 
regulacja hamulca) pozwala trenować 
w dowolnym miejscu, zapewniając 
jednocześnie wszelkie wygody i cechy 
modeli BR3 i BR5.
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Wyjątkowy komfort dla 
poprawy Twojego zdrowia



WIOŚLARZ

Zdaniem ekspertów, wioślarstwo jest najbardziej intensywnym i najefek-
tywniejszym rodzajem treningu. Trening ten jest bardzo wydajny, gdyż 
podczas ćwiczeń zaangażowane są wszystkie główne grupy mięśniowe. 
Wioślarz Bremshey Sport wyposażony jest w przyjazne w obsłudze funk-
cje. Jest kompletnym i praktycznym urządzeniem treningowym.
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SPINING

Sprinter Bremshey Sport oferuje trening, który wzmacnia ser-
ce, zwiększa pojemność płuc i poprawia krążenie, utrzymując 
przy tym idealną sylwetkę ciała. Praktyczny rower wyścigowy 
do użytkowego domowego. 

Model prosty w obsłudze, wyposażony w 
jeden program treningowy; posiada nie-
zbędne sprzężenie zwrotne oraz ciężkie 
koło zamachowe. Czy potrzeba mówić 
więcej o wyposażonym w hamulec cierny 
BS7?

BS7

RW3

Wioślarz magnetyczny daje siłę dzię-
ki łatwym w obsłudze funkcjom oraz 
monochromatycznemu wyświetlaczowi. 
Model RW3, ze specjalnym układem 
hamulcowym PMS (regulowany ręcznie), 
jest cichy, stabilny, bardzo kompaktowy i 
zajmuje niewiele miejsca.

13



                                   Trenażery eliptyczne – napęd  przedni  

                 Trenażery eliptyczne – napęd  tylni                 Trenażery eliptyczne – napęd  tylni

CF3 CF5 CF7
Konsola

Wyświetlacz monochromatyczny LCD kolorowy LCD, podświetlany kolorowy LCD, podświetlany

Pole wyboru - tak tak

Moc treningowa (W) - tak tak

Program WATT - tak tak

Programy HR - 55%,75%,90%,TAG 55%,75%,90%,TAG

Program ręczny 1 1 1

Ustalone programy - 6 12

Programy użytkownika - 4 po 1 dla każdego użytkownika 4 po 1 dla każdego użytkownika

Ilość programów 1 16 22

Recovery HR tak tak tak

Body fat - Body Mass Test Body Mass Test

Rejestr użytkownika - 4 4

Szczegóły techniczne

Hamulec PMS, regulacja ręczna PMS, regulacja servo Generator, regulacja servo

Waga koła zamachowego 7 kg 9 kg 9 kg

Masa rotująca 18,2 kg 20,5 kg 20,5 kg

Moc wyjściowa - 250W / 60 obr/min 250W / 60 obr/min

Zasilanie baterie sieć generator prądu

Długość  179 cm  179 cm  179 cm

Szerokość 71 cm 71 cm 71 cm

Wysokość 166 cm 166 cm 166 cm

Waga 67 kg 69 kg 70 kg

Max waga użytkownika 135 kg 135 kg 135 kg

Klasa EN-957 HB HA HA

Ergometr - tak tak 

Przeznaczenie dom / light commercial dom / light commercial dom / light commercial

Ergonomia

Długość kroku 48cm/19” 48cm/19” 48cm/19”

Sensory pulsu tak tak tak

Pas do pomiaru tętna opcja (50kH analogowy) opcja (5kHz analogowy) opcja (5kHz analogowy)

Koła transportowe tak tak tak

                                   Trenażery eliptyczne – napęd  przedni  

                 Trenażery eliptyczne – napęd  tylni
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CR3 CR5 CR7
Konsola

Wyświetlacz monochromatyczny LCD kolorowy LCD, podświetlany kolorowy LCD, podświetlany

Pole wyboru - tak tak

Moc treningowa (W) - tak tak

Program WATT - tak tak

Programy HR - 55%,75%,90%,TAG 55%,75%,90%,TAG

Program ręczny 1 1 1

Ustalone programy - 6 12

Programy użytkownika - 4 po 1 dla każdego użytkownika 4 po 1 dla każdego użytkownika

Ilość programów 1 16 22

Recovery HR tak tak tak

Body fat - Body Mass Test Body Mass Test

Rejestr użytkownika - 4 4

Szczegóły techniczne

Hamulec PMS, regulacja ręczna PMS, regulacja servo Generator, regulacja servo

Waga koła zamachowego 7 kg 9 kg 9 kg

Masa rotująca 15,8 kg 18,2 kg 18,2 kg

Moc wyjściowa - 250W / 60 obr/min 250W / 60 obr/min

Zasilanie baterie sieć generator prądu

Długość  166 cm  166 cm  166 cm

Szerokość 69 cm 69 cm 69 cm

Wysokość 164 cm 164 cm 164 cm

Waga 57 kg 59,5 kg 60 kg

Max waga użytkownika 135 kg 135 kg 135 kg

Klasa EN-957 HB HA HA

Ergometr - tak tak 

Przeznaczenie dom / light commercial dom / light commercial dom / light commercial

Ergonomia

Długość kroku 40cm/16” 40cm/16” 40cm/16”

Sensory pulsu tak tak tak

Pas do pomiaru tętna opcja (50kH analogowy) opcja (5kHz analogowy) opcja (5kHz analogowy)

Koła transportowe tak tak tak
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                       Bieżnie

    Rowery

          *Dla smartphonów dostępna w połowie 2013 r.

RN2 RN3 RN5 RN7
Konsola

Wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem 3 LED + LCD z niebieskim podświe-
tleniem

3 LED + LCD z niebieskim podświe-
tleniem + wyświetlacz trasy

3 LED + LCD z niebieskim podświe-
tleniem + wyświetlacz trasy

Ilość programów 1 ręczny + 8 defi niowanych 1 ręczny + 12 defi niowanych 1 ręczny + 15 defi niowanych 1 ręczny + 22 defi niowane

Ustalone programy 6 9 12 17

Programy użytkownika 1 2 2 2

Programy HRC 1 HRC 1 HRC 1 HRC 2 HRC

Fitness test - - - 1 Body Mass

Rejestr użytkownika - - - -

Szczegóły techniczne

Silnik elektryczny 1,68 KW (2,25 KM) 1,86 KW (2,5 KM) 2,05 KW (2,75 KM) 2,24 KW (3,0 KM)

Prędkość 1 – 16 km/h 0.8 – 18 km/h 0.8 – 20 km/h 0.8 – 20 km/h

Nachylenie 0 – 10 % 0 – 12 % 0 – 12 % 0 – 12 %

Długość / złożona 1785 mm / 950 mm 1785 mm / 950 mm 1980 mm / 1050 mm 1980 mm / 1050 mm

Szerokość 775 mm 775 mm 845 mm 845 mm

Wysokość / złożona 1210 mm / 1550 mm 1210 mm / 1550 mm 1320 mm / 1720 mm 1320 mm / 1720 mm

Składana tak tak tak Tak

Max waga użytkownika 120 kg 120 kg 135 kg 135 kg

Waga urządzenia 78 kg 81,5 kg 98,5 kg 100 kg

System pochłaniania wstrząsów tak tak tak tak

System tłumienia tak tak tak tak

Klasa EN-957 HB HB HB HB

Przeznaczenie dom / light commercial dom / light commercial dom / light commercial dom / light commercial

Ergonomia

Rozmiar pasa 46 x 137 cm (grubość 1,6 mm) 46 x 137 cm (grubość 1,6 mm) 50 x 148 cm (grubość 1,8 mm) 50 x 148 cm (grubość 2,2 mm)

Grubość platformy 18 mm 18 mm 25 mm 25 mm

Sensory pulsu tak tak tak tak

Pas do pomiaru tętna opcja (50kH analogowy) opcja (5kHz analogowy) opcja (5kHz analogowy) opcja (5kHz analogowy)

Uchwyt na butelkę tak tak tak tak

Uchwyt na telefon/mp3 tak tak tak tak

Dodatki prędkość / nachylenie
 przycisk skrótu

prędkość / nachylenie
przycisk skrótu

prędkość / nachylenie
przycisk skrótu

prędkość / nachylenie
przycisk skrótu

Koła transportowe tak tak tak tak

BF3 BE5 BE5i BE7
Konsola

Wyświetlacz monochromatyczny LCD kolorowy LCD, podświetlany
iKonsola z łączem Bluetooth oraz 
gniazdem USB - do współpracy z 

tabletem
kolorowy LCD, podświetlany

Pole wyboru - tak - tak

Moc treningowa (W) - tak tak tak

Program WATT - tak tak tak

Programy HR - 55%,75%,90%,TAG 55%,75%,90%,TAG 55%,75%,90%,TAG

Program ręczny 1 1 przez plikację Bremshey App*: 10 1

Ustalone programy - 6 przez plikację Bremshey App*: 10 12

Programy użytkownika - 4 po 1 dla każdego użytkownika - 4 po 1 dla każdego użytkownika

Ilość programów 1 16 16 22

Recovery HR tak tak tak tak

Fitness test - Body Mass Test Body Mass Test Body Mass Test

Rejestr użytkownika - 4 12 4

Szczegóły techniczne

Hamulec PMS, regulacja ręczna PMS, regulacja servo PMS, regulacja servo Generator, regulacja servo 

Waga koła zamachowego 7 kg 9 kg 9 kg 9 kg

Moc wyjściowa 250W / 60 obr/min 250W / 60 obr/min 250W / 60 obr/min 250W / 60 obr/min

Zasilanie baterie sieć sieć generator prądu

Długość  106 cm  106 cm  106 cm  106 cm

Szerokość 56,5 cm 56,5 cm 56,5 cm 56,5 cm

Wysokość 143 cm 143 cm 143 cm 143 cm

Waga urządzenia 34,5 kg 36,5 kg 36,5 kg 37,5 kg

Max waga użytkownika 135 kg 135 kg 135 kg 135 kg

Klasa EN-957 HB HA HA HA

Ergometr - tak tak tak 

Przeznaczenie dom / light commercial dom / light commercial dom / light commercial dom / light commercial

Ergonomia

Siodełko miękkie siodełko żelowe żelowe żelowe

Regulacja siodełka wysokość, w poziomie wysokość, w poziomie wysokość, w poziomie wysokość, w poziomie

Sensory pulsu tak tak tak tak

Pas do pomiaru tętna opcja (50kH analogowy) opcja (5kHz analogowy) opcja (5kHz analogowy) opcja (5kHz analogowy)

Koła transportowe tak tak tak tak
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                          Rowery poziome 

                  Wioślarz                          Spining

BR3 BR5 BR7
Konsola

Wyświetlacz monochromatyczny LCD kolorowy LCD, podświetlany kolorowy LCD, podświetlany

Pole wyboru - tak tak

Moc treningowa (W) - tak tak

Program WATT - tak tak

Programy HR - 55%,75%,90%,TAG 55%,75%,90%,TAG

Program ręczny 1 1 1

Ustalone programy - 6 12

Programy użytkownika - 4 po 1 dla każdego użytkownika 4 po 1 dla każdego użytkownika

Ilość programów 1 16 22

Recovery HR tak tak tak

Fitness test - Body Mass Test Body Mass Test

Rejestr użytkownika - 4 4

Szczegóły techniczne

Hamulec PMS, regulacja ręczna PMS, regulacja servo Generator, regulacja servo 

Waga koła zamachowego 7 kg 9 kg 9 kg

Moc wyjściowa 250W / 60 obr/min 250W / 60 obr/min 250W / 60 obr/min

Zasilanie baterie sieć generator prądu

Długość  176 cm  176 cm  176 cm

Szerokość 66 cm 66 cm 66 cm

Wysokość 125 cm 125 cm 125 cm

Waga urządzenia 53 kg 54,5 kg 56 kg

Max waga użytkownika 135 kg 135 kg 135 kg

Klasa EN-957 HB HA HA

Ergometr - tak tak 

Przeznaczenie dom / light commercial dom / light commercial dom / light commercial

Ergonomia

Siodełko żelowe siatkowane siatkowane

Regulacja siodełka wysuw, pochylenie oparcia wysuw, pochylenie oparcia wysuw, pochylenie oparcia

Sensory pulsu tak tak tak

Pas do pomiaru tętna opcja (50kH analogowy) opcja (5kHz analogowy) opcja (5kHz analogowy)

Koła transportowe tak tak tak

RW3
Konsola

Wyświetlacz  monochromatyczny LCD

Czas tak

Dystans tak

Czas/500 m tak

Tępo/minuta tak

Wydatek energetyczny tak

Tętno (H/R) tak

Ilość programów 3

Tryby ćwiczeń szybki start, ręczny, HR min/max 

Ustalone programy -

Program HRC -

Regulacja programu -

Test fi tness/ recovery HR recovery HR

Szczegóły techniczne

Hamulec PMS, regulacja ręczna

Oparcia dla stóp dostosowujące się

Koło zamachowe 8 kg 

Zasilanie konsoli baterie 

Długość / złożony 209/155 cm  

Szerokość 54 cm

Wysokość 80 cm

Waga urządzenia  kg 

Składanie tak

Max waga użytkownika 135 kg 

Klasa EN-957 HB

Przeznaczenie dom / light commercial

Ergonomia

Pas do pomiaru tętna opcja (5 kHz analogowy)

Długość szyny 72 cm

Elementy ergonomiczne miękkie siedzenie

Kółka transportowe tak

BS7
Konsola

Wyświetlacz monochromatyczny LCD

Czas tak

Obroty na minutę tak

Pomiar tętna tak

Programy HR -

Ilość programów 1

Tryby treningowe szybki start

Szczegóły techniczne

Hamulec Hamulec cierny, regulacja ręczna

Przełożenie 1:4

Waga koła zamachowego 20 kg

Zasilanie baterie 

Długość  108 cm

Szerokość 54 cm

Wysokość 110 cm

Waga urządzenia 45 kg

Max waga użytkownika 160 kg

Klasa EN-957 HC

Przeznaczenie dom / light commercial

Ergonomia

Elementy ergonomiczne sportowe siodełko, pedały i rama

Regulacja siodełka wysokość, w poziomie

Regulacja kierownicy w pionie

Pas do pomiaru tętna opcja (50kHanalogowy)

Koła transportowe tak

Ofi cjalny dystrybutor:
Allto Sport Sp z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 390
61-441 Poznań
tel: +48 61 830 07 37
e-mail: biuro@alltosport.pl
www.alltosport.pl

Wszystkie urzadzenia sa zgodne z zasadniczymi wymaganiami Unii Europejskiej i Ustawa o ogólnym bezpieczenstwie produktów (Dz. U. z 2003r. nr 229, poz. 2275).
Zakupiony sprzet objety jest dwuletnim okresem gwarancji w przypadku uzytku domowego oraz rocznym w przypadku light commercial.

Zdjecia umieszczone w katalogu moga odbiegac od wizerunku produktu znajacego sie w sprzedazy.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych prezentowanych wyrobów.
Aktualna wersja urzadzen i ich opisy znajduja sie na stronie www.bremsheysport.pl

Allto Sport Sp z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 390
61-441 Poznań
tel: +48 61 830 07 37
e-mail: biuro@alltosport.pl
www.alltosport.pl


