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Hoe beter we bewegen, des te beter voelen we ons. Dit simpele principe maakt al meer  
dan 30 jaar deel uit van de filosofie van Precor.

Precor levert hier een belangrijke bijdrage. Wij zorgen voor een probleemloos verloop.  
Wij ondersteunen de sporter met een zacht bewegingsverloop en u helpen we met  
onze buitengewone service. Dankzij onze fitnesstoestellen en technologieën gaat er  
een nieuwe wereld open voor de leden van uw fitnesszaak – in de unieke sfeer van  
uw fitnessomgeving.

BEWEGEN
wat ons drijftis
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BEWEGEN
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BELEVEN
zorgen voor beweging

Wij 

FITNESS
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Vertrouwen vanaf het begin. 
Al meer dan 30 jaar lang.

Al meer dan 30 jaar lang is Precor actief op fitnessgebied. Sindsdien 
hebben wij de bakens gezet voor de fitnessoplossingen. Onze ervaring,       
in combinatie met innovatieve fitnessproducten, de modernste technieken 
en prestaties, dat alles is uw garantie op succes in de toekomst. Wij willen 
daarnaast onszelf dagelijks verbeteren met onze producten en service.

De tevredenheid van de leden is daarbij ons belangrijkste focuspunt. 
Want wanneer uw klanten tevreden zijn, bent u dat ook. Dat verstaan  
wij onder Member Experience.

Al onze cardio- en krachttoestellen zijn het resultaat van een doordacht 
mechanisme dat gepaard gaat met de modernste technologie en een 
geoptimaliseerde functionaliteit, en hebben een afwisselend en duurzaam 
trainingsprogramma voor ogen. En het succes geeft ons gelijk – in de 
Amerikaanse IHRSA-marktstudie kozen 150 managers Precor als de 
nummer 1 in niet minder dan 12 van de 14 categorieën. 

*Source: 2009 IHRSA Benchmarking Survey of 400 U.S. facilities, ranking top 8 manufacturers.

BELEVEN
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Greg May  
VP of Engineering and Manufacturing

BELEVEN
investeren in duurzaamheid

Wij

DESIGN
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Neem even de tijd en bedenk hoe de fitnessmarkt de afgelopen 30 jaar 
veranderd is. Hoe een jonge industrie tot een markt uitgroeide die vandaag 
de dag deel uitmaakt van ons leven en onze cultuur. Deze markt blijft  
maar groeien – tot een beweging, waarvan wij sinds 1980 deel uitmaken   
en daar zijn wij best trots op.

Toen hebben we het eerste ergonomische roeitoestel ontwikkeld, sindsdien 
richten wij ons telkens weer op de normale natuurlijke bewegingen van het 
menselijk lichaam. Bij elk product en elke service, die wij op de fitnessmarkt 
brachten, stond het voordeel voor de sporter altijd voorop.

Precor 
Innovatie bepaalt de vooruitgang

 

Wij hebben niet alleen nieuwe producten ingevoerd, maar ook volledig nieuwe 
fitnesscategorieën ontwikkeld. Denk maar aan de eerste Elliptical Fitness 
Crosstrainer (EFX®) in 1995 of nog aan de de Adaptive Motion Trainer® 
(AMT®) in 2007. Deze producten behoren nu zonder meer tot de mijlpalen 
van de branche.

Nog belangrijker is echter dat de fitnesstoestellen een grote vooruitgang 
vormen voor de sporters. Dat is het doel waar wij naar streven: steeds  
weer innoveren voor de fitnessmarkt in haar geheel. Bij de vorming van 
nieuwe oplossingen voor leden en studiomanagers hebben wij dàt doel  
altijd voor ogen.
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Op de markt brengen
van het eerste ergo
nomische roeitoestel,
de Amarec 630

Op de markt brengen 
van een volledige serie 
van loopbanden,
roeitoestellen en bikes

Op de markt brengen van
de eerste Elliptical Fitness
Crosstrainers (EFX®), 
en dat wereldwijd

Op de markt brengen 
van de revolutionaire

Adaptive Motion 
Trainer® (AMT®) 

Cardio Theater® wordt
overgeomen, om de

entertainmenttrend in de
fitnessbranche over te nemen

Op de markt brengen 
van de nieuwe 

Experience Series 
Cardiotoestellen 

en Preva®

1e plaats cardio-
toestellen bij de 
BODY life Award 
in Duitsland

Oprichting
van Precision
Corporation

Op de markt brengen van
het eerste fitnesstoestel
met elektronika op basis 
van microprocessoren

Op de markt brengen van
de eerste programmeerbare
loopbanden voor thuis- 
en studiogebruik

De unieke Ground Effects® 
Technologie van de loopbanden 
van Precor worden gepatenteerd

Introductie AMT® Open Stride 
en van de fitnesstoestellen 

van de Discovery Series

Precor wordt 
onderdeel van 
de Amer Sports Group

Op de markt brengen
van de eerste loop-
banden met anti-
belastingstechnologie

BELEVEN
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Jim Birrell  
Chief Innovation Officer

BELEVEN
streven ernaar het beste te leveren

Wij

SERVICE
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BELEVEN

Planning en design
De basis is een  
unieke trainingsomgeving

Ons team beschikt over vele jaren ervaring en de nodige knowhow om u bij 
te staan bij het vormgeven van een unieke trainingsomgeving. De ambiance 
moet dan tegelijkertijd uw ledenprofiel weerspiegelen en bijdragen tot het 
concept van uw zaak. 

Wij bieden u een omvangrijke service waaronder: 

•  Compleet design- en projectmanagement

• Visualisering met 2D en 3D-grafieken en virtuele presentaties

• Aantrekkelijk gebruik van ruimte en licht

• Klantenspecifiek design, afhankelijk van de specifieke behoeften

• In acht nemen van klantenvoorkeuren

Klantenzorg
Wij werken aan  
langdurige partnerschappen

Samen handelen en profiteren, dat maakt het verschil. Ons doel is lang- 
durige relaties met klanten opbouwen en een win-win situatie voor ons 
beiden te realiseren. Onze klanten zijn tegelijk ook onze partners, wij  
vragen ook naar uw mening, wat betreft nieuwe technologieën, product-ideeën 
of andere marktontwikkelingen. De informatie uitwisseling die zo ontstaat   
levert beide partijen een immens voordeel op. 

Bij Precor staat natuurlijk uw persoonlijke aanspreekpartner in het  
middelpunt. Hij is diegene die het verschil maakt. Hij moet uw noden en  
plannen begrijpen; hij moet ideeën kunnen ontwikkelen en ze bijsturen en 
moet altijd de juiste oplossing weten te vinden. 
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Financiering en leasing
De slimme weg  
voor uw fitnesszaak

Wij zijn ons ervan bewust dat elke investering weer uniek en anders is. 
Daarom werken onze ervaren financiële experts zeer nauw met u samen,  
om een financieringsmodel (of leasingpakket) op te stellen dat aan uw  
behoeften voldoet. Tegelijkertijd  verzorgen wij strategische partnerschappen 
met de meest verschillende financiële instellingen, om op die manier voor  
u de ideale oplossing te vinden. 

• Wij hebben een van de langst bestaande partnerschappen met   
 financieringsinstellingen in de sector.

• Wij bieden verschillende financiële oplossingen voor uw fitnesszaak.

• Wij zorgen ervoor een snelle, efficiënte en geslaagde financiering  
 rond te krijgen.
 
Wend u voor meer informatie tot de medewerker van de buitendienst 
van Precor of de medewerker van  Precor die verantwoordelijk is voor de 
financiering/leasing. Wij helpen u een financieringspakket samen te stellen 
dat bij u past.

Marketing
Slimme oplossingen  
voor uw fitnesszaak 

Ongeacht of u nu een doeltreffend firma-imago wil creëren, dan wel 
potentiële leden wil bereiken of bestaande leden wil behouden. Wij  
kunnen u helpen uw onderneming verder te ontwikkelen of opnieuw op  
te bouwen of door te starten- snel en efficiënt. De grote ervaring van Precor  
op het vlak van fitnessmarketing en reclame kan uw eigen distributie-
activiteiten duurzaam ondersteunen.

Ons marketingteam kan u door het het ontwikkelings-  
of moderniserings-proces van uw studio leiden. Wij  
bieden ondersteuning en hulp wat betreft het reclame- 
materiaal en onlinemarketing, 3D-reclamegrafieken,  
posters, reclamebanners en directmailcampagnes.
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Levering en installatie
Professionele  
kijk op details

Onze service begint bij uw bestelling. Wij zorgen ervoor dat met de levering 
en de installatie van uw investering, u vanaf het begin helemaal tevreden bent. 
De planning van uw fitnesszaak of de vele aanpassingen bij de installatie, 
geen nood, ons team blijft u terzijde staan en werkt met liefde voor het detail. 

    Ons omvangrijk netwerk aan toestel- en  
    entertainmentinstallateurs heeft medewerkers 
    over de hele wereld. Door belangrijke tech- 
    nische scholing hebben wij competente  
    specialisten, zo kunt u zeker zijn van onze  
    hoge kwaliteitsnormen.

Service en onderhoud
Hou uw leden en uw  
installatie in optima forma

Wij  willen dat u lang van uw investering kunt profiteren. Daarom controleren  
en onderhouden wij regelmatig elk product dat nog onder garantie staat.  
Zo kunt u van één van de kwaliteitsnormen van de fitnessindustrie genieten.

 
• De eerste twee jaar na aankoop vallen onder de garantie. Elke 12 maanden  
 ontvangt u dan een kosteloze onderhoudsbeurt. 

• Onze telefonische ondersteuning helpt u snel en  
 onbureaucratisch verder, zo kunnen de meeste  
 problemen al via onze hotline worden opgelost

• Wanneer het probleem niet telefonisch kan worden  
 opgelost, neemt ons gekwalificeerd techniciteam  
 contact met u op binnen 48 uur van maandag  
 tot vrijdag
 
De Service flatrate: na verloop van de garantie- 
periode kunt u tussen drie servicepakketten  
kiezen, gericht op uw budgettaire mogelijk- 
heden. Elk pakket bevat een jaarlijks koste- 
loos onderhoud, 48 uur reactietijd en onze  
telefoon support. Met de service card  
100 hebt u de kosten altijd in de hand. 
Een volledige flatrate voor  
een vaste prijs.
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Precor is een merk van de Finse Amer Sports Group, een van de grootste 
concerns ter wereld op het vlak van sport. Het merken portefeuille omvat 
naast Precor de internationale sportmerken Salomon, Wilson, Suunto,  
Atomic, Arc’teryx en Mavic. Alle merken van Amer Sports ontwikkelen en 
produceren technologisch zeer veeleisende producten, die sport enthusiasten 
en fanaten aanzetten om hoogstaande prestaties te leveren. 

 

Het omvangrijke aanbod bevat producten voor sporten als tennis, badminton, 
voetbal, baseball, basketbal, skiën, snowboarden, fitnessen, fietsen, lopen, 
klimmen en duiken.

Amer Sports heeft meer dan 7.100 medewerkers in 33 landen in dienst en 
had als beursgenoteerde onderneming in 2012 een omzet van meer dan  
2 miljard EURO. De wereldwijde commerciële activiteiten van Amer Sports 
worden gedragen door gemeenschappelijke waarden:

innovatie, fairplay, teamwork en ondernemingsgeest.

Een deel van Amer Sports 
De nummer één voor sportproducten 
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Ledenbinding 
Unieke promotie ideeën

Als deel van het concern van Amer Sports kan Precor u verschillende mogelijkheden 
voor succesvolle promotie-acties bieden. Met onze exclusieve toegang tot de 
bronnen van een firma in sportartikelen die de grootste ter wereld is, kunnen wij u 
wereldbekende merken aanbieden ter ondersteuning van uw acties.

Maak gebruik van het imago en de grote bekendheid van sportmerken als 
Salomon, Wilson, Suunto, Atomic, Arc’teryx of Mavic. Ongeacht of u nu 
nieuwe leden voor uw zaak wil werven, of dat u uw bestaande leden aan  
uw zaak wil binden, de uitgebreidheid van de merkenportefeuille van Amer Sports 
kan u helpen een uniek concurrentievoordeel te verkrijgen.
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Wij ontwikkelen producten, die sporters een kwalitatief hoogstaande belevenis bieden, opdat steeds  
meer mensen zouden kunnen genieten van een comfortabele, aantrekkelijke en efficiënte training.

TOESTELLEN
 voor de perfecte workout

CARDIO-



1515

TOESTELLEN
 voor de perfecte workout



Overzicht van de cardiotoestellen  
van Precor per categorie

Adaptive Motion Trainer® (AMT®) – Onze nieuwe Adaptive Motion Trainers met  
Open Stride creëren een heel nieuw gevoel tijdens een training. Leer de voordelen  
kennen van een toestel dat leden op elk niveau in staat stelt om hun workout af te  
stemmen op hun eigen conditie, en dat hen geëngageerd houdt, blijft uitdagen en  
waardoor ze trouw blijven. 
 
Elliptical Fitness Crosstrainer (EFX®) – Onze EFX® machines zorgen voor een regel- 
matige en efficiëntere hartslag dankzij een natuurlijk stapritme zonder al te veel  
belasting – waardoor gebruikers langer en harder kunnen trainen. Bovendien maakt  
onze exclusieve CrossRamp® technologie het voor leden gemakkelijker om bepaalde 
spiergroepen doelgericht te trainen door de hoek te veranderen met een enkele druk  
op een knop. 
 
Loopbanden – Als gebruikers op onze loopbanden stappen, krijgen ze bijna het gevoel  
dat ze buiten lopen. Leden genieten van een stabiel, comfortabeler stapritme op  
Precor loopbanden dankzij gepatenteerde Ground Effects® en Integrated Footplant 
technologie, die schokken absorbeert en zich aanpast aan natuurlijke schommelingen  
van het stapritme. 
 
Climber – Verschaft leden een beproefde en echte trainingsoptie. Het ergonomische  
design is ontworpen met het oog op goede vorm en techniek, en zorgt voor een  
geweldig gevoel tijdens de training.

 
Lig- en zitfiets – Biedt uw leden meer comfort bij elke rit. Zowel onze rechtopstaande  
als onze liggende modellen bieden goed aanvoelende beweging en biomechanisch  
correct ontwerp, dat een goede vorm in de hand werkt.

16

AMT® EFX®

Loopband Climber

Zitfiets Ligfiets



Overzicht van de cardiotoestellen  
van Precor per consolesysteem

Vier verschillende cardio-opties, vier verschillende manieren om een  
laagste hartslag te creëren, die ervoor zorgt dat beoefenaars alsmaar  
weer blijven terugkomen.  

De Experience Series bezit drie lijnen van vlot werkende en nauwkeurige  
cardio-apparatuur die zijn beproefd gedurende tienduizenden uren proef- 
draaien in de praktijk om geteste, betrouwbare prestaties te leveren,  
waarop clubs kunnen rekenen. De drie verschillende lijnen van de  
Experience Series omvatten: 
 
880 Line – Uitgerust met een console met capacitief aanraakscherm  
zoals bij een smartphone en een eenvoudige intuïtieve interface, is  
de 880 Line de nieuwe premium line van Precor. Een fitnessoplossing  
die voortdurend verbeterd wordt, aangezien de software steeds weer  
verder ontwikkeld wordt. Hoe langer u deze lijn gebruikt, hoe meer ze  
u te bieden heeft. 
 
830 Line – Het neusje van de zalm op gebied van technologie. Een  
design en verbazingwekkende mogelijkheden geven de 830 Line een  
overtuigende performance, die uw zaak nu al fit maakt voor morgen. 
 
810 Line – Biedt een essentiële console op het robuuste platform van  
de Experience Series apparatuur. 

De Assurance Series bezit innovaties voor clubs en beproefde mechanische  
ontwerpen tegen een uitzonderlijke prijs. Gebouwd om bestand te zijn  
tegen de belastingen van tal van omgevingen, zoals fitness clubs, hotels,  
gymzalen van ondernemingen en appartementencomplexen, biedt de  
Assurance Series eigenaars betrouwbare prestaties, keer op keer.

17iPod en iPhone zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. *PVS afmetingen kunnen variëren. Gelieve een vertegenwoordiger van Precor sales te contacteren.
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Middellange passen:  
Net als bij het joggen trainen 
middellange passen de spieren van het 
zitvlak en de buigspieren van de benen.

Lange passen:  
Net als bij het rennen, maar met 
een beduidend lagere belasting, 
trainen de lange passen de volledige 
beenmusculatuur. 

Hoge trappen lopen:  
Net als bij het traplopen  traint de AMT 
de volledige beenmusculatuur, in het 
bijzonder de spieren van het zitvlak, de 
buigspieren van de heup en de kuiten.

Korte passen:  
Net als bij het lopen trainen de korte 
passen de kuiten en de strekspieren van 
de benen.

Adaptive Motion Trainer®
Veelzijdige en vloeiende bewegingen, 
door de gebruiker zélf bepaald

De AMT® geeft veel meer bewegingsvrijheid dan gelijk welk ander toestel. Hij schakelt traploos om  van  
korte naar lange passen, van walking naar rennen en nog verder naar hogere passen. Gebruikers kunnen  
hun trainingsprogramma’s probleemloos, moeiteloos en spontaan veranderen zonder hun natuurlijke  
bewegingspatroon te onderbreken. Als cardiotoestel dat zijn gelijke niet kent biedt de AMT: 
 
• Individuele bewegingsvormgeving: De gebruiker stuurt het bewegingsverloop zelf aan.  
 Verschillende paslengtes, en dat zonder de gewrichten te belasten, zorgen voor een perfect  
 trainingsparcours voor elke sporter. 
 
• Snelle resultaten: Onderzoek toont aan, dat het trainen op de AMT tot een verhoogd energie- 
 verbuik leidt, wat dan er dan weer voor zorgt dat u meer calorieën verbrandt. Bovendien kan  
 de gebruiker zijn uithoudingsniveau sneller laten toenemen.* 
 
• Gevarieerde spierbelasting: Van traplopen over rennen tot walken, de AMT laat de gebruiker  
 toe verschillende spiergroepen aan het werk te zetten om zo het hele lichaam te trainen.

*Bron: Len Kravitz, Ph.D. Uninversiteit van New Mexico, V.S.
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Open Stride

Adaptive Motion Trainer®
AMT® Open Stride 
De volgende Generatie

De AMT is het enige cardiotoestel, dat over een aanpasbare paslengte en een verstelbare staphoogte  
beschikt. Zo kunnen sporters, ongeacht hun lichaamslengte of fitnessniveau van een afwisselende  
en volledig op maat uitgewerkte training genieten. 
 
• Workout op maat: De ‘Open Stride’-functie heeft een verstelbare staphoogte om sporters,  
 ongeacht hun lichaamslengte of fitnessniveau, nog meer  individueel aanpasbare trainings- 
 mogelijkheden aan te bieden.
 
• Met slechts één toestel het hele lichaam trainen: Gebruikers kunnen overschakelen van  
 korte naar lange passen, van walken naar rennen of nog naar hoge traplopen, wat dan  
 weer toelaat verschillende spiergroepen aan het werk te zetten. Bovendien zet het duwen  
 en trekken aan de beweeglijke handgrepen de spieren van het bovenlichaam aan het werk,  
 en wordt op die manier het hele lichaam getraind.
 
• Motivatieversterking door verhoogd calorieverbruik: De AMT® Open Stride bevordert een  
 hoger calorieverbruik bij een duidelijk lagere belasting. Zo kunt u langer en krachtiger trainen-  
 en verkrijgt u betere resultaten.

AMT® Open Stride: variabele paslengte en instelbare staphoogte

Level 5

Level 4

Level 3

Level 2

Level 1

 91 cm

 25 cm

AMT® 885 Open Stride
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Elliptical Fitness Crosstrainers 
Natuurlijk en met 
weinig belasting trainen

Biedt uw leden de mogelijkheid, om hun dagelijkse training nog efficiënter 
te maken.Onze Elliptical Fitness Crosstrainer (EFX®) garandeert natuurlijke 
bewegingen met weinig belasting, waardoor zij een langere, intensievere 
training mogelijk maken.

Sinds 1995, toen Precor de Elliptical Fitness Crosstrainer voor het eerst voor- 
stelde, zet de EFX telkens weer de bakens uit voor crosstraining. Met behulp 
van de beschermde Cross Ramp® technologie kunnen de belangrijkste spier-
groepen doelgericht worden getraind, omdat de sporter met een simpele druk 
op de knop de helling kan veranderen.  
• CrossRamp®: Enkel Precor Crosstrainers beschikken over de originele  
 CrossRamp technologie, waarbij de hellingshoek van de reling (afhankelijk  
 van het model) ingesteld kan worden, om bijzondere spiergroepen te trainen.

• Natuurlijke beweging: Enkel Precor Cross- 
 trainers beschikken over de originele Cross- 
 Ramp technologie, waarbij de hellingshoek  
 van de reling (afhankelijk van het model)  
 ingesteld kan worden, om bijzondere spier- 
 groepen te trainen.

•	 Lower Rate of Perceived Exertion (RPE):  
 Het regelmatige, vloeiende stapritme  
 zorgt voor een lagere RPE, waardoor  
 trainingen eigenlijk lichter aanvoelen en  
 gebruikers de beloning van harder en langer  
 trainen opstrijken.

Loopbanden
Lopen met het gevoel van de 
bosgrond onder uw voeten

Wanneer sporters op onze loopbanden stappen, zullen ze de indruk hebben  
in de natuur te lopen. De loopbanden passen zich aan aan de natuurlijke gang, 
het afzetten is gemakkelijk en de training is altijd efficiënt zonder de sporter  
al te zeer te belasten.

Loopbanden van Precor zijn een combinatie van design, technologie en grote  
gebruiksvriendelijkheid. Alle loopbanden zijn bekend om hun prestatiever-
mogen en om hun duurzaamheid. 
 
• Integrated Footplant Technology: Het beschermde systeem past de snelheid  
 van de loopband 100 maal per seconde aan de stapsnelheid aan. Het loopje  
 wordt gelijkmatig en ritmisch, tegelijkertijd wordt de belasting voor de ge- 
 wrichten en het risico op blessures verminderd.

• Ground Effects® controlesysteem: Onder- 
 steunt de sporter, om een gelijkmatige  
 snelheid aan te houden. Ground Effects  
 combineert een optimale vering bij het  
 afzetten met een vitale stabiliteit bij  
 het landen.

• Correctie van de motoren aansturing:  
 De robuuste IFT-sturing drijft de be- 
 trouwbare motoren met vier pk aan  
 en zorgt voor een grote duurzaam- 
 heid. 

TRM 885 EFX® 885 
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RBK 885 (Ligfiets)

Lig- en zitfiets
Comfortabele trainingsapparatuur  
voor de workout

Biedt uw klanten het noodzakelijke comfort, om uit elke training het beste te halen. Onze nieuwe 
lig- en zitfiets beschikken over een bijzonder ergonomisch design ter ondersteuning van de juiste 
lichaamshouding en over een reeks van vernieuwingen voor een maximaal trainingscomfort.

Gebruikers profiteren van een lichte pedaalbeweging door de KOPS-geometrie (Knee Over Pedal  
Spindle) en extra brede, dubbelzijdige combi pedalen. Uw leden zullen ook de makkelijke, manuele 
instelbare zitpositie, de goede bereikbaarheid van de consoles en de voorzieningen voor 
accessoires zeer naar waarde weten te schatten. 
 
• Rugleuning met veringsysteem: De rugleuning van de ligfiets beschikt over een vering-  
 systeem, dat zich aan elke beweging aanpast. De open structuur zorgt bovendien voor  
 een aangename lucht circulatie.

• Multigreep-stuurstang: De stuurstang van de zitfiets zorgt ervoor dat de sporter ver- 
 schillende trainingsposities in kan nemen: rechtop, cruising en crossen. Bij de posities  
 rechtop en crossen zijn handsensoren geïntegreerd.

•	Convenient Maintenance Access: Beide soorten fietsen maken een gemakkelijke toegang  
 tot het door een riem aangedreven systeem mogelijk met gemakkelijk te verwijderen    
 versterkingen.

• 2-Stage Belt-Drive System: Zorgt voor een lage aanvankelijke weerstand en vlotte,  
 consistente veranderingen van weerstandsniveaus.

UBK 885 ((Zitfiets)



Experience Series
880 Line

Niet enkel op de eerste blik is de 880 Line indrukwekkend. Met de console met 
aanraakscherm P80 beschikt de premium lijn over de technologie, die in de fitness-
wereld de bakens zal verzetten. Net als bij een smartphone beschikt de display over 
een capacitief beeldscherm met een intuïtieve interface, waardoor uw leden hun 
training nog intensiever zullen beleven. Hoe langer men dit systeem gebruikt, des  
te meer het te bieden heeft.

De 880 Line werd ontworpen volgens het principe “fitness is foremost”. De nadruk 
ligt daarbij op een afwisselende training, geen spelletjes die de gebruiker van de 
training kunnen afleiden. De software die kan worden bijgewerkt, zorgt ervoor dat  
de ervaringen van de leden en de clubmanager telkens bijgewerkt en verbeterd 
kunnen worden.

22

Beeldscherm met aanraakscherm: Het display van  
de 880 Line kan men het beste vergelijken met een  
smartphone. Gebruikers kunnen hun training door 
middel van het zachtjes aanraken van het robuuste, 
snel reagerende en intuïtief begrijpende aanraakscherm 
controleren. Het scherm beschikt daarnaast over een 
professionele en industriële kwaliteit. 

Doordachte blikhoek: De schuine hoek van de console  
vereist de juiste lichaamshouding bij het trainen. Hoofd, 
hals en schouders van de gebruiker blijven rechtop  
staan en in een natuurlijke houding, waardoor de  
training aangenamer en ook efficiënter wordt.



Voorstel voor training: Op het begroetingscherm  
van de P80 console worden regelmatig nieuwe 
trainingen voorgesteld. Zo worden de gebruikers er  
toe aangezet hun training afwisselender te maken.

iPod®/iPhone® compatibel: De gebruikers kunnen 
hun iPod® / iPhone® gebruiken door middel van een 
flexibele kabel aansluiten en via de console audio en 
videogegevens gebruiken. Tijdens de training kan het 
product van Apple veilig worden weggelegd in een 
daartoe voorzien vakje, met “schok bescherming”.

Trainingvideo’s: Op alle toestellen van de 880 Line 
kunnen oefenvideo’s worden opgeroepen, die zowel 
geschikt zijn voor de zeer ervaren sporter als voor de 
beginner. Deze oefenvideo’s zullen de sporter helpen 
het nieuwe toestel optimaal te gebruiken.

Klantspecifiek beeldscherm: Sporters kunnen hun 
training aan hun individuele behoeften aanpassen,  
zoals bijvoorbeeld de toestelinstellingen of de tv  
opties.

Bewegingscontrole: De nieuwe schakelaars voor be- 
wegingscontrole (Motion Control) zijn onafhankelijk 
van het beeldscherm met aanraakscherm en laten de 
gebruiker toe om snelheid, weerstand en stijging snel 
en makkelijk zelf aan te passen.

23iPod en iPhone zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc.



EFX® 885 Elliptical Fitness Crosstrainer
•  Verstelbare CrossRamp® tussen 13 en 40°
•  Training van het hele lichaam
•  22 trainingsprogramma’s 
•  20 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 203 x 81 x 173 cm
•  Gewicht: 158 kg

EFX® 883 Elliptical Fitness Crosstrainer 
•  Verstelbare CrossRamp® tussen 13 en 40°
•  Training van het onderlichaam
•  15 trainingsprogramma’s 
•  20 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 203 x 81 x 173 cm
•  Gewicht: 158 kg
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AMT® 885 Adaptive Motion Trainer® Open Stride
•  Variabele paslengte: 0 tot 91 cm 
•  Verstelbare staphoogte: 17 tot 25 cm
•  12 trainingsprogramma’s 
•  20 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 203 x 89 x 186 cm
•  Gewicht: 191 kg

Experience Series – 880 Line



UBK 885 Zitfiets
•  Ommantelde handgrepen en multigreep-stuurstang
•  Combipedalen met geïntegreerde voet straps
•  Zitpositie met slechts een handgreep verstelbaar
•  16 trainingsprogramma’s 
•  18 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 122 x 53 x 157 cm
•  Gewicht: 77 kg

RBK 885 Ligfiets 
•  Lage opstap
•  Verluchte rugleuning met veringsysteem
•  Combipedalen met geïntegreerde voet straps
•  16 trainingsprogramma’s 
•  18 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 170 x 58 x 136 cm
•  Gewicht: 99 kg

EFX® 883 Elliptical Fitness Crosstrainer 
•  Verstelbare CrossRamp® tussen 13 en 40°
•  Training van het onderlichaam
•  15 trainingsprogramma’s 
•  20 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 203 x 81 x 173 cm
•  Gewicht: 158 kg
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TRM 885 Loopband
•  Stijging: -3 tot 15 % in stappen van 0,5 %
•  Ground Effects® en Integrated Footplant Technologie
•  Snelheid  1 - 25,5 km/u + AutoStop
•  21 trainingsprogramma’s 
•  20 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 224 x 89 x 163 cm
•  Gewicht: 211 kg



Preva® 
Welkom bij Networked Fitness

Technologie heeft ons leven spectaculair veranderd en zet de toon voor ons  
dagelijks leven op het werk en thuis. Net zoals technologie heeft veranderd hoe  
we ons entertainen, opleiden en contact met elkaar zoeken, zit er een andere 
revolutie aan te komen – Networked Fitness. 

Networked Fitness technologieën smeden banden tussen mensen op hun zoek- 
tocht naar fitness, verschaffen beoefenaars de instrumenten en ervaringen om  
hun doelstellingen te bereiken. Networked Fitness technologieën helpen  
exploitanten van studio’s ook om hun zaken beter te beheren met behulp van 
oplossingen die helpen om inkomsten een boost te geven, getrouwheid te ver- 
hogen en om geavanceerde begeleiding te bieden met het oog op cardiologie.   

Exclusief beschikbaar op de 880 Line biedt Preva® Networked Fitness een breed 
gamma van voordelen voor zowel de studio als de beoefenaar.
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“Sporters de middelen  
en ervaringen bieden om hun 

doelstellingen te bereiken,  
en tegelijkertijd exploitanten  
van studio’s helpen om hun 

commerciële activiteiten beter  
te beheren.”

27



Uw cardio-apparatuur beter beheren  
en beter communiceren met leden

Preva Business Suite vereenvoudigt het beheer en de controle van uw cardio-apparatuur 
omdat die u in staat stelt om het real-time gebruik van toestellen te zien, verslagen over 
gebruikstrends en om te communiceren met Uw leden.

Preva Business Suite stelt u ook in staat om twee krachtige communicatie- 
instrumenten te hanteren:

 
•  Message Manager bezorgt leden berichten rechtstreeks op het welkomscherm  
 van de P80 console.
 
•  Feed Publisher stelt u in staat om te communiceren en belangstelling te wekken  
 voor groepsklassen, nieuws in verband met de studio, promoties van de club  
 en meer. 
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VOOR BEDIENERS



Uw cardio-apparatuur beter beheren  
en beter communiceren met leden

Houd uw leden geëngageerd en help hen hun doelstellingen te bereiken  
met een gepersonaliseerde fitness ervaring. 
 
•  Preva Net biedt sporters de beste internet inhoud in een formaat dat   
 gemakkelijk valt te hanteren, zelfs tijdens intense trainingen. Sporters   
 hebben toegang tot een groot aantal uiteenlopende onderwerpen,  
 waaronder gezondheid, nieuws, sport, financiën en meer. Bovendien kunnen   
 sporters hun eigen favoriete websites bekijken met behulp van de web  
 browser.
 
•  Personal Accounts stellen gebruikers in staat om doelstellingen vast te leggen  
 en de vooruitgang bij te houden. Gebruikers kunnen onderscheidingen verdienen  
 ter motivering en als beloning voor het halen van doelstellingen en mijlpalen,  
 en eveneens favoriete trainingen opslaan en opnieuw afspelen.
 
•  Preva Mobile App stelt gebruikers in staat om elke activiteit bij te houden en 
  opnieuw te raadplegen, inclusief krachttrainingen, waar ze ook zijn. Ze hebben  
 toegang tot hun wekelijkse vooruitgang en progressie op lange termijn en   
 kunnen hun onderscheidingen voor prestaties bekijken, om hen geïnspireerd  
 en gemotiveerd te houden. 

29

VOOR SPORTERS 



Experience Series
830 Line

Luxe wordt de norm. De allernieuwste technologie, nieuw design en een ver-
bijsterende prestatie verlenen de 830 Line een overtuigende performance, die  
uw zaak vandaag al fit maakt voor morgen. Voor professioneel gebruik kan  
natuurlijk ook, bij wijze van optie een 15’’ beeldscherm voor tv en entertainment- 
functies worden geïntegreerd. 
 
U zult meteen zien dat de vorm en functie van de 830 Line console veel gelijkenissen 
vertoont met de 880 Line console, zelfs als het gaat om dezelfde gemakkelijk te 
gebruiken Motion Controls. Een verandering is dat de 830 Line console werkt met 
een op LED gebaseerd display, dat focust op de essentiële fitness statistieken en 
displays, die leden in beweging houden.

30

Optioneel Personal Viewing System
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TRM 833 Loopband
•  Stijging: -3 tot 15 % in stappen van 0,5 %
•  Ground Effects® 
• Integrated Footplant Technologie
•  Snelheid  1 - 25,5 km/u + AutoStop
•  25 trainingsprogramma’s 
•  21 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 224 x 89 x 163 cm
•  Gewicht: 207 kg

UBK 835 Zitfiets
•  Ommantelde handgrepen en multigreep-stuurstang
•  Combipedalen met geïntegreerde voet straps
•  Zitpositie met slechts een handgreep verstelbaar
•  12 trainingsprogramma’s 
•  18 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 122 x 53 x 157 cm
•  Gewicht: 73 kg

RBK 835 Ligfiets 
•  Lage opstap
•  Verluchte rugleuning met veringsysteem
•  Combipedalen met geïntegreerde voet straps
•  12 trainingsprogramma’s 
•  18 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 170 x 58 x 127 cm
•  Gewicht: 95 kg 

CLM 835 Climber
• Ommantelde handgrepen
• Rustig bewegingverloop
•  Generator met weerstand systeem,  

niet afhankelijk van de stroomtoevoe
•  14 trainingsprogramma’s 
•  21 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 119 x 81 x 175 cm 
•  Gewicht: 113 kg 

AMT® 835 Adaptive Motion Trainer®  
Open Stride
•  Variabele paslengte: 0 tot 91 cm 
•  Verstelbare staphoogte: 17 tot 25 cm
•  6 trainingsprogramma’s 
•  21 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 203 x 89 x 176 cm
•  Gewicht: 187 kg

AMT® 833 Adaptive Motion Trainer®
•  Variabele paslengte: 0 tot 91 cm 
•  Vastgelegde staphoogte optimaal ingesteld op 19 cm
•  6 trainingsprogramma’s 
•  21 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 203 x 89 x 176 cm
•  Gewicht: 187 kg

EFX® 835 Elliptical Fitness Crosstrainer
•  Verstelbare CrossRamp® tussen 13 en 40°
•  Training van het hele lichaam
•  15 trainingsprogramma’s 
•  21 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 203 x 81 x 173 cm
•  Gewicht: 153 kg

EFX® 833 Elliptical Fitness Crosstrainer
•  Verstelbare CrossRamp® tussen 13 en 40°
•  Training van het onderlichaam
•  10 trainingsprogramma’s 
•  21 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 203 x 81 x 173 cm
•  Gewicht: 153 kg



Experience Series
810 Line

Het uitzonderlijke gevoel van de Experience Series cardio blijft aanhouden en dekt  
al het wezenlijke, met de 810 Line.

In de 810 Line vindt u dezelfde, exacte fysieke trainingservaring en -kwaliteit als in  
de hogere lijnen. Of op zichzelf of samen met de rest van de Experience Series 
toestellen, de 810 Line biedt de wezenlijke kenmerken met een premium gevoel. 
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TRM 811 Loopband
•  Stijging: 0 tot 15 % in stappen van 0,5 %
•  Ground Effects® 
• Integrated Footplant Technologie
•  Snelheid  1 - 20 km/u + AutoStop
•  7 trainingsprogramma’s 
•  12 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 224 x 89 x 163 cm
•  Gewicht: 207 kg

UBK 815 Zitfiets
•  Ommantelde handgrepen en multigreep-stuurstang
•  Combipedalen met geïntegreerde voet straps
•  Zitpositie met slechts een handgreep verstelbaar
•  6 trainingsprogramma’s 
•  12 electronic displayaanduidingen
  Afmetingen (LxBxH): 122 x 53 x 146 cm
•  Gewicht: 73 kg

RBK 815 Ligfiets
•  Lage opstap
•  Verluchte rugleuning met veringsysteem
•  Combipedalen met geïntegreerde voet straps
•  6 trainingsprogramma’s 
•  12 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 170 x 58 x 124 cm
•  Gewicht: 95 kg 

AMT® 813 Adaptive Motion Trainer®
•  Variabele paslengte: 0 tot 91 cm
•  Vastgelegde staphoogte optimaal ingesteld op 19 cm
•  6 trainingsprogramma’s 
•  12 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 203 x 89 x 176 cm
•  Gewicht: 187 kg

EFX® 815 Elliptical Fitness Crosstrainer
•  Verstelbare CrossRamp® tussen 13 en 40°
•  Training van het hele lichaam
•  6 trainingsprogramma’s 
•  12 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 203 x 81 x 173 cm
•  Gewicht: 153 kg

EFX® 811 Elliptical Fitness Crosstrainer
•  Vastgelegde helling: hellingshoek optimaal ingesteld op 20°
•  Training van het hele lichaam
•  6 trainingsprogramma’s 
•  11 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 203 x 81 x 173 cm
•  Gewicht: 153 kg
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Assurance Series

Het is de cardio serie die innovaties op clubniveau en beproefde mechanische 
ontwerpen biedt tegen een uitzonderlijke prijs. De Assurance Series zorgt voor 
ongecompliceerde en gelijkmatige trainingen voor beoefenaars van om het even 
welk prestatieniveau. De console biedt duidelijke visuele beelden en een bekende 
layout, die gebruikers gemakkelijk in staat stelt om een groot aantal uiteenlopende 
bevredigende trainingen te ontdekken.

Gebouwd om bestand te zijn tegen de belastingen van tal van omgevingen, zoals 
fitness clubs, hotels, gymzalen van ondernemingen en appartementencomplexen, 
biedt de Assurance Series eigenaars betrouwbare prestaties, keer op keer.
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932i Loopband
•  Stijging: 0 tot 15 % in stappen van 0,5 %
•  Ground Effects® en Integrated Footplant Technologie
•  7 trainingsprogramma’s 
•  14 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 204 x 86 x 150 cm
•  Gewicht: 150 kg

UBK 615 Zitfiets
•  Ommantelde handgrepen
•  Verbeterd zadeldesign
•  Extra grote pedalen met geïntegreerde riemen
•  Familiar pop-pin seat
•  6 trainingsprogramma’s 
•  12 electronic displayaanduidingen
  Afmetingen (LxBxH): 122 x 53 x 146 cm
•  Gewicht: 70 kg

RBK 615 Ligfiets 
•  Lage opstap
•  Verluchte rugleuning met veringsysteem
•  Extra grote pedalen met geïntegreerde riemen
•  Eenvoudige, met één hand te bedienen afstelling van het zadel
•  6 trainingsprogramma’s 
•  12 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 170 x 58 x 124 cm
•  Gewicht: 91 kg 

EFX® 536i Elliptical Fitness Crosstrainer
•  Verstelbare CrossRamp® tussen 15 en 40°
•  Training van het hele lichaam
•  6 trainingsprogramma’s 
•  14 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 213 x 79 x 168 cm
•  Gewicht: 111 kg

EFX® 532i Elliptical Fitness Crosstrainer
•  Verstelbare CrossRamp® tussen 15 en 40°
•  Training van het onderlichaam 
•  6 trainingsprogramma’s 
•  14 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 213 x 79 x 168 cm
•  Gewicht: 111 kg

946i Loopband
•  Stijging: 0 tot 15 % in stappen van 0,5 %
•  Ground Effects® en Integrated Footplant Technologie
•  Snelheid  1 - 20 km/u 
•  13 trainingsprogramma’s 
•  24 electronic displayaanduidingen
•  Afmetingen (LxBxH): 204 x 86 x 150 cm
•  Gewicht: 150 kg
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Entertainmentoplossingen
Opties voor de Precor cardio lijnen 

Indien u de Precor 830, 810 of Assurance Series cardio toestellen overweegt, staan u geweldige opties 
voor entertainment te wachten. De console in elke lijn kan een entertainmentsymbool bezitten om 
uw leden toegang te geven tot een selectie van audiokanalen, bijvoorbeeld die van uw op de muur 
geïnstalleerde televisies. 
 
U kunt ook nog een zelfs intensere ervaring oproepen door een Personal Viewing System (PVS) en  
een Personal Entertainment Player (PEP) toe te voegen.

830 Line

Entertainment Cap (863 / 900 MHz): Deze makkelijk 
in de console integreerbare ontvanger geeft toegang 
tot een reeks audiokanalen.

Personal Entertainment Player (PEP): PEP laat toe  
om muziek of video’s vanop een iPod®/iPhone®  
af te spelen.

Cardio Line

Beeldscherm van het toestel (PVS Personal Viewing 
System): Ontworpen om de gebruiker een meer per- 
soonlijke ervaring te bieden, met alle keuze en totale 
controle. Een PVS biedt de ultieme ervaring in individueel  
visueel entertainment en integreert digitale technologie  
en een energiebesparende ‘Auto Power Save’ functie 
die het scherm uitschakelt als het niet wordt gebruikt.

810 Line Assurance Series

12’’ PVS

iPod en iPhone zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. *PVS afmetingen kunnen variëren. Gelieve een vertegenwoordiger van Precor sales te contacteren.

PVS*15’’ PVS
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StretchTrainer 240i
De basis voor elke training

Stretching is een belangrijk onderdeel van elke training. Want bij het 
begin en op het einde van elke training moet men telkens een opwarming 
en een afkoelingprocedure doormaken. De StretchTrainer 240i u correct 
voorbereiden op een training en voorkomt sport blessures. De spieren 
worden soepeler en worden goed voorbereid op de komende training. 

240i StretchTrainer
•  Display Instructiebord met 8 verschillende oefeningen
•  Weerstand door middel van isolaterale bewegingen
•  Zit- en kniebekleding 
•   Afmetingen (LxBxH): 132 x 71 x 91 cm
•  Gewicht: 27 kg

Indoor Cycle
Energie en passie

Door het gebruik van bestendige, kwalitatief hoogstaande onderdelen en 
materialen is de Teambike 800 bijzonder betrouwbaar en heel makkelijk  
te bedienen.

•  Functionaliteit:  Bij de Teambike 800 werd niet alleen gelet op het   
 design, maar ook op het eenvoudige en makkelijke onderhoud. Enkel  
 de Teambike heeft een vork over de draaischijf evenals een opening in  
 het kader voor makkelijker onderhoud van het mechanische remsysteem.
 
•  Groot trainingscomfort: Het doordachte aanpassinginsteek systeem  
 zorgt voor stabiliteit en veiligheid. Op basis van de plaatsing van het   
 insteektsysteem kan ook de antislipstuurstang veilig worden versteld   
 zonder ze te demonteren. 
 
•  Betrouwbare onderdelen: Die onderdelen waarvan veel gevraagd wordt,  
 zijn uit roestvrijstalen gemaakt, de draaischijf is verchroomd en het   
 kader heeft een poedercoating. 

Teambike 800 Indoor Cycle
•  Multifunctioneel en verstelbaar stuur
•  Ergonomische en verstelbaar zadel
•  Riemaandrijving
•  Dual pedalen
•  Pin & gat verstellingsysteem
•   Afmetingen (LxBxH): 95 x 53 x 112 cm
•  Gewicht: 58 kg
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Voor heel veel sporters maakt krachttraining deel uit van hun fitnesstraining. Om aan de meest  
uiteenlopende eisen te kunnen voldoen, heb je een groot aantal krachttoestellen nodig. 

TOESTELLEN
VOOR ALLE VEREISTEN

KRACHT-



Voor heel veel sporters maakt krachttraining deel uit van hun fitnesstraining. Om aan de meest  
uiteenlopende eisen te kunnen voldoen, heb je een groot aantal krachttoestellen nodig. 
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TOESTELLEN
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Discovery Serie 
Selectorized Line

De Discovery Series Selectorized Line is ontworpen om tegemoet te 
komen aan de veeleisende noden van uw studio, en om tegelijk een 
breed publiek van sporters aan te spreken – zowel beginnelingen als 
experts. Zijn hedendaags design vormt een aanvulling tot het aanbod 
van Precor cardio producten en is gebouwd om optimale prestaties en 
duurzaamheid te leveren.
 
Tot de sleutelkenmerken van de Discovery Series Selectorised Line 
behoren: 
 
•	Uiterlijk – Creëert een open en uitnodigende omgeving voor iedereen  
 binnen de studio, met een nieuwe hoogte van de toren die niet opvalt  
 en doorschijnende versterkingen. 
 
•	Duurzaamheid – Het 11-gauge staal en volledig gelaste kastframe  
 verschaft een zeer solide fundering, die in de loop der tijd niet zal  
 buigen, vervormen noch barsten onder zware lasten.
 
•	 Precisie afstellingen – Zeer goed zichtbare en duurzame handgrepen  
 inclusief de door industrieel gas ondersteunde afstelling van de  
 zittingen, gegoten rubber hendels, selectiepin, en toegevoegd  
 gewicht.
 
•	Gemakkelijk te gebruiken – Grote instructieplaatjes zonder tekst  
 met QR codes gelinkt aan instructievideo’s maken het voor alle  
 sporters gemakkelijker om aan de gang te gaan.
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Discovery Serie  
Selectorized Line

*The speciale Precor kleuroptie is tegen meerkosten beschikbaar.
Kleuren kunnen afwijken.
Speciale kleur mogelijk. Vraag de buitendienst medewerker van Precor om meer informatie.

Gewichtstoren: De lijn is voorzien van  
een gewichtstoren met een con-
sistente low-profile hoogte en een  
doorschijnende gewichtskap die een  
open en uitnodigende trainingsom-
geving creëert.

QR codes:  QR codes bieden sporters  
links naar nuttige instructievideo‘s.

Instructielabels: Eenvoudig te 
begrijpen, grote illustraties die de 
juiste houding in een oogopslag tonen. 

Aanpassingen: De uiterst duurzame, 
industriële ergonomische materialen 
en de mogelijkheid om de zitjes en 
gewichten precies af te stellen, maken het 
gemakkelijk en comfortabel voor sporters  
om de juiste houding aan te nemen.

Bekleding: Uw sporters zullen nog meer  
comfort ondervinden dankzij de 
hoogwaardige stoffering – en u zult  
de dubbel geweven stof met dubbel 
gestikte naden, die voor extra 
duurzaamheid zorgen, waarderen.

Frame: Gloss Metallic Silver
Gewichtskap: Pacific Blue
Bekleding: Black

Discovery Selectorized Line Kleursamenstelling

Bekleding

Frame Gewichtskap

Black

Gloss Metallic 
Silver 

SlatePaprika

Black Magic 
Gloss 

Mahogany

Metallic Ash

American  
Beauty Red

Pacific Blue

Graphite

Gloss White

Imperial Blue 

Desert Bronze

Terra Cotta

Dark Cavern

Royal Blue

Ocean Blue*

Black met naden 
in LED-blue*

Black
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Discovery Serie Selectorized Line

Alle producten worden hier getoond  
in de speciale Precor kleuroptie*:

Frame:  
Ocean Blue*

Gewichtskap:  
Pacific Blue

Bekleding:   
Black met naden in 
LED-blue*

* The speciale Precor kleuroptie is tegen 
meerkosten beschikbaar.

DSL204 
Bicep Curl

DSL404 
Chest Press

DSL304 
Lat Pulldown

DSL504  
Lateral Raise

DSL505 
Rear Delt / Pec Fly

DSL215 
Seated Dip

DSL310 
Seated Row

DSL500 
Shoulder Press

DSL208 
Tricep Extension

Afmetingen (LxBxH) 119 x 112 x 150 cm 
Gewicht 197 kg
Gewichten 73 kg

Afmetingen (LxBxH) 147 x 150 x 150 cm 
Gewicht 240 kg
Gewichten 109 kg

Afmetingen (LxBxH) 170 x 155 x 196 cm 
Gewicht 281 kg
Gewichten 109 kg

Afmetingen (LxBxH) 135 x 125 x 150 cm 
Gewicht 226 kg
Gewichten 73 kg

Afmetingen (LxBxH) 137 x 142 x 213 cm 
Gewicht 269 kg
Gewichten 109 kg

Afmetingen (LxBxH) 119 x 125 x 150 cm  
Gewicht 255 kg
Gewichten 109 kg

Afmetingen (LxBxH) 130 x 125 x 150 cm  
Gewicht 230 kg
Gewichten 109 kg

Afmetingen (LxBxH) 170 x 132 x 150 cm  
Gewicht 244 kg
Gewichten 91 kg

Afmetingen (LxBxH) 119 x 112 x 150 cm  
Gewicht 200 kg
Gewichten 73 kg
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Discovery Serie Selectorized Line

DSL618 
Glute Extension

DSL620 
Inner Thigh

DSL621  
Outer Thigh

DSL602 
Leg Press

DSL605 
Leg Extension

DSL606 
Prone Leg Curl 

DSL619 
Seated Leg Curl

DSL712  
Abdominal

DSL313 
Back Extension 

DSL315 
Rotary Torso

Afmetingen (LxBxH) 135 x 102 x 150 cm 
Gewicht 203 kg
Gewichten 73 kg

Afmetingen (LxBxH) 168 x 76 x 150 cm 
Gewicht 247 kg
Gewichten 91 kg

Afmetingen (LxBxH) 168 x 76 x 150 cm 
Gewicht 247 kg
Gewichten 91 kg

Afmetingen (LxBxH) 196 x 122 x 150 cm 
Gewicht 397 kg
Gewichten 182 kg

Afmetingen (LxBxH) 135 x 125 x 150 cm 
Gewicht 261 kg
Gewichten 109 kg

Afmetingen (LxBxH) 155 x 122 x 150 cm  
Gewicht 225 kg
Gewichten 91 kg

Afmetingen (LxBxH) 155 x 125 x 150 cm  
Gewicht 269 kg
Gewichten 109 kg

Afmetingen (LxBxH) 147 x 130 x 150 cm  
Gewicht 222 kg
Gewichten 91 kg

Afmetingen (LxBxH) 122 x 109 x 150 cm  
Gewicht 221 kg
Gewichten 73 kg

Afmetingen (LxBxH) 127 x 137 x 150 cm  
Gewicht 205 kg
Gewichten 73 kg



Discovery Serie
Plate-Loaded Line

De Discovery Line combineert alle functionele eigenschappen, die men  
van een krachtserie met oplegbare gewichtsschijven verwacht. Maar 
daarenboven wordt ze ook nog eens gekenmerkt door haar nieuwe 
design en de grote aandacht voor het kleinste detail wat duidelijke 
kenmerken van de Precor kwaliteit zijn. Het resultaat is een ideale 
trainingsmogelijkheid, zowel voor de absolute beginner alsook voor  
de doorgewinterde professional.

Belangrijkste kenmerken van de Discovery Line:
 
•	Uitstekende biomechanica – De weerstandscurves zijn optimaal aan  
 de natuurlijke krachtcurve van het menselijk lichaam aangepast.
 
•	Constructie met versterkend trainingseffect – Wanneer men met  
 verschillende weerstanden aan de lastarmen van het toestel werkt,  
 moet de romp meer spierspanning gebruiken, om het evenwicht  
 en de stabiliteit te bewaren. Dat zorgt bij aantrekkende en aflatende  
 bewegingen voor een grotere bewegingsomvang en zet duidelijk  
 meer spieren aan het werk. 
 
•	 Lange levensduur – Gebouwd om te weerstaan aan de hoogste eisen  
 die bij commercieel gebruik aan de toestellen worden gesteld. 
 
•	 Instellingsmogelijkheden op alle niveaus – De toestellen, zijn zo  
 geconcipieerd dat ze bij alle gebruikerstypes passen. De makkelijke  
 opstaphoogte, lage start gewichten en vele verschillende gewichts- 
 platen maken een veelzijdige training mogelijk, wat je uiteindelijke  
 doel ook is. 
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Discovery Serie  
Plate-Loaded Line

*The speciale Precor kleuroptie is tegen meerkosten beschikbaar.
Kleuren kunnen afwijken.
Speciale kleur mogelijk. Vraag de buitendienst medewerker van Precor om meer informatie.

Trainingshandleidingen: Grote, goed zichtbare afbeel- 
dingen, zonder tekst laten je in een oogopslag  
zien hoe je de oefening correct uitvoert en welke  
spieren je daarbij gebruikt. Bovendien kunnen smart- 
phones via de aangebrachte QR-codes een hand-
leidingsvideo downloaden en onmiddellijk afspelen. 

Grepen: Gebruiksvriendelijke grepen  
zorgen door maximale gripveiligheid  
voor een optimale gewichtsverdeling 
over het volledig handoppervlak 
voor een verbeterd comfort en een  
aangenaam gevoel.

Verbindingen: De gewrichts- 
verbindingen stemmen qua design  
overeen met de ronde vorm van 
de cardiotoestellen van Precor.

Bekleding: De premiumbekleding zorgt voor een 
stevige controle door de gebruiker. Bovendien zorgen 
ze voor een optimale krachtoverdracht en heeft al 
bewezen extreem lang mee te gaan.

Gewrichten: Gewijzigde draai- 
punten in bewerkte gewrichten  
optimaliseren de mechanische 
krachtoverdracht en zorgen  
ervoor dat de toestellen ook 
mooi ogen.

Instellingen: De gekleurde grote  
rubberen instellingsgrepen werden  
geconcipieerd met een lange levens- 
duur in het achterhoofd; tegelijkertijd 
kunnen de instellingsniveaus erg fijn 
worden afgesteld.

Bekleding

Black

Slate

PaprikaMahogany

American  
Beauty Red

GraphiteImperial Blue 

Terra Cotta Black met naden 
in LED-blue*

Royal Blue

Frame FrameLastarmen Lastarmen

Gloss Metallic Silver 

Gloss White

Black Magic Gloss 

Metallic Ash

Desert Bronze

Ocean Blue*

Metallic Ash

Metallic Ash

Metallic Ash

Gloss Metallic Silver

Gloss Metallic Silver

Gloss Metallic Silver

Bekleding kleursamenstellingFrame en lastarmen kleursamenstelling



Discovery Serie Plate-Loaded Line

DPL520  
Bicep Curl

DPL540 
Chest Press

DPL616 
Calf Raise

DPL541  
Incline Press

Afmetingen  (LxBxH) 136 x 97 x 121 cm  
Gewicht 117 kg
Min. Gewicht 5,5 kg
Max. Gewicht 102 kg

Afmetingen (LxBxH) 110 x 169,5 x 177,5 cm  
Gewicht 160 kg
Min. Gewicht 5,5 kg
Max. Gewicht 204 kg

Afmetingen (LxBxH) 150 x 76 x 101 cm  
Gewicht 75 kg
Min. Gewicht 11 kg
Max. Gewicht 204 kg

Afmetingen (LxBxH) 109 x 199 x 179 cm  
Gewicht 157 kg
Min. Gewicht 5,5 kg
Max. Gewicht 204 kg46



Discovery Serie Plate-Loaded Line

DPL308 
Low Row

DPL550 
Shoulder Press

DPL305 
Pulldown

DPL560  
Leg Extension

DPL521 
Seated Dip

DPL561  
Leg Curl

DPL309 
Seated Row

DPL820  
Weight Plate Tree

Afmetingen (LxBxH) 155 x 128 x 171 cm  
Gewicht 156 kg
Min. Gewicht 7 kg
Max. Gewicht 204 kg

Afmetingen (LxBxH) 144 x 153 x 157 cm  
Gewicht 141 kg
Min. Gewicht 4,5 kg
Max. Gewicht 163 kg

Afmetingen (LxBxH) 168 x 130 x 194 cm  
Gewicht 148 kg
Min. Gewicht 2,5 kg
Max. Gewicht 204 kg

Afmetingen (LxBxH) 158 x 159 x 120 cm  
Gewicht 132 kg
Min. Gewicht 5,9 kg
Max. Gewicht 82 kg

Afmetingen (LxBxH) 184 x 103 x 94 cm  
Gewicht 130 kg
Min. Gewicht 3,6 kg
Max. Gewicht 163 kg

Afmetingen (LxBxH) 122 x 167 x 140 cm  
Gewicht 150 kg
Min. Gewicht 5 kg
Max. Gewicht 82 kg

Afmetingen (LxBxH) 148 x 127,5 x 124 cm  
Gewicht 154 kg
Min. Gewicht 4,5 kg
Max. Gewicht 204 kg

Afmetingen (LxBxH) 65 x 75 x 120 cm  
Gewicht 35 kg
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Vitality Serie Krachtlijn
Compacte, efficiënte   
toestellen voor alle vereisten

De krachttoestellen van de Vitality Serie helpen u en uw klanten 
afwisseling bij de training te bieden en tegelijkertijd plaats en geld 
te besparen. Om een comfortabele en efficiënte training mogelijk 
te maken, garandeert de Vitality Serie een biomechanisch correct 
bewegingsverloop en een gebruiksvriendelijk design. Dankzij de 
compacte en duurzame bouwwijze kunt u uw leden met deze  
toestellen een volledige cirkel aan krachttraining aanbieden. De 
voordelen van de Vitality Serie zijn de volgende:

•	Compact: De Vitality Serie is ontworpen met oog op kleinere ruimtes  
 en alle machines hebben dan ook kleinere afmetingen en een  
 laagdrempelige instap.

•	Natuurlijkheid: Doordacht biomechanisch bewegingsverloop zorgt  
 ervoor dat er een natuurlijke trainingsbeweging ontstaat. De opstap  
 van de kracht toestellen van de Vitality Serie zijn gericht op de  
 gebruiker en zijn bijzonder uitnodigend.

•	Bekleding: De transparante bekleding met kunststof geeft een gevoel  
 van ongestoord trainen en biedt daarbij tegelijkertijd een ruimtelijke  
 openheid van uw fitness zaak.
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Vitality Serie 
Krachtlijn 

De toestellen van de Vitality Serie kunnen intuïtief worden bediend, nemen weinig plaats in en l 
everen een volledige trainingcirkel, gebruikers kunnen gemakkelijk het add-on gewicht toevoegen.

Instructielabels: Eenvoudige, stap-voor-stap instructies voor instellingen en  
training met handige tips voor een optimale training.

Bijkomende gewichten: Alle toestellen van de Vitality Serie hebben bijkomende 
gewichten, die door een makkelijk te bedienen hendel kunnen worden opgelegd.
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Bekleding Bekleding  (optioneel)

Imperial Blue Paprika

Slate

Mahogany Graphite

American  
Beauty Red

Royal Blue Terra Cotta

Kleuren kunnen afwijken.
Bekleding in andere kleuren dan zwart mogelijk tegen meerprijs.

Frame

Black
(standaard)

Gloss Metallic 
Silver 

Vitality Serie Kleursamenstelling



50

Vitality Serie

*Ook optioneel verkrijgbaar met latissimusstang.

C003ES 
Bicep Curl

C002ES 
Pulldown*

C019ES 
Seated Row

C012ES 
Shoulder Press

C001ES 
Chest Press

Afmetingen (LxBxH) 119 x 102 x 145 cm  
Gewicht 180 kg
Gewichtsblock 78 kg

Afmetingen (LxBxH) 99 x 130 x 175 cm  
Gewicht 205 kg
Gewichten 110 kg

Afmetingen (LxBxH) 102 x 140 x 216 cm  
Gewicht 215 kg
Gewichten 100 kg

Afmetingen (LxBxH) 127 x 119 x 175 cm  
Gewicht 210 kg
Gewichten 110 kg

Afmetingen (LxBxH) 150 x 142 x 145 cm  
Gewicht 195 kg
Gewichten 91 kg

C023ES 
Tricep Extension

C007ES 
Seated Leg Curl

C014ES 
Abdominal

C011ES 
Back Extension

C005ES 
Leg Extension

Afmetingen (LxBxH) 117 x 102 x 145 cm  
Gewicht 180 kg
Gewichten 78 kg

Afmetingen (LxBxH) 132 x 109 x 145 cm  
Gewicht 210 kg
Gewichten 91 kg

Afmetingen (LxBxH) 157 x 109 x 145 cm  
Gewicht 205 kg
Gewichten 78 kg

Afmetingen (LxBxH) 147 x 99 x 145 cm  
Gewicht 210 kg
Gewichten 91 kg

Afmetingen (LxBxH) 135 x 99 x 145 cm  
Gewicht 205 kg
Gewichten 91 kg
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Vitality Serie – dual krachttoestellen

C024ES 
Multi Press

C026ES 
Pulldown / Seated Row

C025ES 
Bicep Curl / Tricep Extension

C015ES 
Rear Delt / Pec Fly

Afmetingen (LxBxH) 183 x 152 x 175 cm  
Gewicht 205 kg
Gewichten 110 kg

Afmetingen (LxBxH) 102 x 137 x 198 cm  
Gewicht 214 kg
Gewichten 110 kg

Afmetingen (LxBxH) 193 x 122 x 221 cm  
Gewicht 222 kg
Gewichten 100 kg

Afmetingen (LxBxH) 130 x 110 x 145 cm  
Gewicht 180 kg
Gewichten 78 kg

C027ES 
Leg Extension / Leg Curl

C008ES 
Inner / Outer Thigh

C028ES 
Abdominal / Back Extension

C010ES 
Leg Press / Calf Extension

Afmetingen (LxBxH) 163 x 109 x 145 cm  
Gewicht 240 kg
Gewichten 110 kg

Afmetingen (LxBxH) 193 x 109 x 175 cm  
Gewicht 250 kg
Gewichten 135 kg

Afmetingen (LxBxH) 163 x 79 x 145 cm  
Gewicht 200 kg
Gewichten 78 kg

Afmetingen (LxBxH) 150 x 99 x 145 cm  
Gewicht 210 kg
Gewichten 91 kg



Icarian® Line 
Krachtlijn
De solide basis  
voor uw krachtafdeling 

Heeft U leden die optimaal hun voordeel willen halen uit elke krachttraining, 
van welk niveau ook. Onze Icarian Line maakt het makkelijk voor iedereen 
om te beginnen en vooruitgang te boeken. Aandacht voor biomechanica, 
comfortabele raakpunten en makkelijk te bedienen aanpassingen laten alle 
gebruikers genieten van de soepele, vloeiende bewegingen.

Kies uit de verschillende kleuren voor frame en bekleding die passen   
bij het design van uw zaak. 
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Icarian Line – Multi-Station en Functional Trainers

FTS 
Functional Training System

407B 
Adjustable Crossover

820 
Multi-Gym

Afmetingen (LxBxH) 249 x 147 x 230 cm  
Gewicht 382 kg
Gewichten 86 kg
Eigenschappen ASP (paanpasbare startpositie)

Afmetingen (LxBxH) 447 x 109 x 231 cm  
Gewicht 396 kg
Gewichten 68 of 86 kg
Eigenschappen ASP (paanpasbare startpositie)

Afmetingen (LxBxH) 465 x 402 x 234 cm  
Gewicht 1.475 kg
Gewichten verschillende
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Icarian Line – Multi-Station en Functional Trainers

 
FTS Glide
Afmetingen (LxBxH) 135 x 123 x 216 cm  
Gewicht 305 kg
Gewichten 2 x 91 kg

302 
Longpull
Afmetingen (LxBxH) 282 x 109 x 236 cm  
Gewicht 268 kg
Gewichten 114 of 136 kg

304 
Pulldown
Afmetingen (LxBxH) 185 x 109 x 234 cm  
Gewicht 248 kg
Gewichten 114 of 136 kg

320 
Dip Chin Assist
Afmetingen (LxBxH) 155 x 137 x 236 cm  
Gewicht 289 kg
Gewichten 91 kg

*The speciale Precor kleuroptie is tegen meerkosten beschikbaar.
Kleuren kunnen afwijken.

Alle Icarian kleuren passen bij de toestellen uit de Discovery Series. 
Speciale kleur mogelijk. Vraag de buitendienst medewerker van Precor om meer informatie.

Icarian Kleursamenstelling

Bekleding

Frame

Black

Gloss Metallic 
Silver 

SlatePaprika

Black Magic 
Gloss 

Mahogany

Metallic Ash

American  
Beauty Red

Graphite

Gloss White Ocean Blue*

Imperial Blue 

Desert Bronze

Terra Cotta Black met naden 
in LED-blue*

Royal Blue



FT332 
Row
Afmetingen (LxBxH) 175 x 175 x 135 cm  
Gewicht 343 kg
Gewichten 91 of 114 kg

311 
Incline Lever Row
Afmetingen (LxBxH) 185 x 79 x 119 cm  
Gewicht 86 kg

FT334 
Pulldown
Afmetingen (LxBxH) 135 x 173 x 239 cm  
Gewicht 375 kg
Gewichten 91 of 114 kg

601 
Angled Leg Press
Afmetingen (LxBxH) 221 x 163 x 135 cm 
Gewicht 266 kg
Eigenschappen Gewichtshouder

FT444 
Chest
Afmetingen(LxBxH) 132 x 173 x 135 cm  
Gewicht 270 kg
Gewichten 69 of 114 kg

603 
Hack Slide
Afmetingen (LxBxH) 234 x 163 x 127cm   
Gewicht 241 kg
Eigenschappen Gewichtshouder

FT555 
Shoulder
Afmetingen (LxBxH) 119 x 170 x 135 cm  
Gewicht 250 kg
Gewichten 45 of 91 kg

624 
Super Squat
Afmetingen (LxBxH) 201 x 163 x 147 cm  
Gewicht 196 kg
Eigenschappen Gewichtshouder

802 
Smith Machine
Afmetingen (LxBxH) 142 x 221 x 236 cm  
Gewicht 289 kg
Eigenschappen ASP (paanpasbare startpositie)  

 Gewichtshouder
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Icarian Line 



Icarian® 
Modulaire Multistations 
Veelzijdig. Uitbreidbaar.
Altijd weer indrukwekkend...

De multistations zijn met kabels ondersteunde toestellen voor functionele 
krachttraining die in het bijzonder ontworpen zijn met het oog op 
plaatsbesparing. Het verloop van de training op deze toestellen stemt 
overeen met die op de afzonderlijke toestellen, zonder dat daarbij  
een functie beperkt wordt. Met een brede keuze aan gebruiksvriendelijke 
toestellen. Voor geconfigureerde toestellen zijn de modulaire multistations 
van Precor voorzien van 2, 4, 5, 6, 8 of 12 toestellen verkrijgbaar.

Wend u voor meer informatie tot de buitendienst medewerker van Precor.
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Ab-X en V-Crunch

Kleuren voor Ab-X en V-Crunch

Frame Bekleding

Gloss Metallic 
Silver 

BlackGloss White

 
Ab-X Bank

 
V-Crunch

Afmetingen (LxBxH) 173 x 90 x 97 cm  
Gewicht 68 kg
Eigenschappen Uniek design voor 
  de ideale  ‘crunch’  

 beweging

Afmetingen (LxBxH) 127 x 71 x 160 cm  
Gewicht 93 kg
Eigenschappen Laat toe de oefening  

 met weinig weerstand  
 uit te voeren



Banken en trainers
Stabiel, functioneel en  
met een lange levensduur

Stel ook de meest veeleisende leden tevreden. Onze uitgebreide  
reeks van banken en trainingstoestellen zal zelfs de meest veel- 
eisende verwachtingen in verband met functionele, stabiele en  
goed uitgedachte uitrustingen nog overtreffen.

De banken en trainingstoestellen zijn verkrijgbaar in dezelfde  
kleuren-combinaties als die van de Discovery Line, Vitaliy Serie 
en de Icarian Line.
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119 
Super Bench
Afmetingen (LxBxH) 140 x 66 x 99 cm  
Gewicht 37 kg

702 
Vertical Knee Up
Afmetingen (LxBxH) 90 x 76 x 145 cm  
Gewicht 86 kg

101 
Flat Bench
Afmetingen (LxBxH) 133 x 76 x 42 cm  
Gewicht 29 kg

312 
Back Extension
Afmetingen (LxBxH) 120 x 89 x 67 cm  
Gewicht 57 kg

113 
Adjustable Decline Bench
Afmetingen (LxBxH) 163 x 76 x 99 cm  
Gewicht 59 kg

408 
Olympic Bench
Afmetingen (LxBxH) 178 x 172 x 121 cm  
Gewicht 82 kg
Eigenschappen Gewichtshouder

116 
Multi-Purpose Bench
Afmetingen (LxBxH) 116 x 76 x 82 cm  
Gewicht 30 kg

410 
Olympic Incline Bench
Afmetingen (LxBxH) 196 x 170 x 140cm  
Gewicht 125 kg
Eigenschappen Gewichtshouder



Banken en Trainers

411 
Olympic Decline Bench
Afmetingen (LxBxH) 204 x 178 x 109cm  
Gewicht 98 kg
Eigenschappen Gewichtshouder

818 
Handle Rack
Afmetingen (LxBxH) 93 x 76 x 105 cm  
Gewicht 61 kg

507 
Olympic Seated Bench
Afmetingen (LxBxH) 178 x 78 x 179 cm  
Gewicht 143 kg
Eigenschappen Gewichtshouder

812 
Dumbbell Rack (20)
Afmetingen (LxBxH) 246 x 73 x 80 cm  
Gewicht 111 kg

608 
Squat Rack
Afmetingen (LxBxH) 183 x 173 x 179  cm  
Gewicht 143 kg
Eigenschappen Gewichtshouder

813 
Beautybell Rack (20)
Afmetingen(LxBxH) 137 x 67 x 101 cm  
Gewicht 109 kg

202 
Seated Preacher Curl
Afmetingen (LxBxH) 133 x 84 x 96 cm  
Gewicht 54 kg

816 
Vertical Plate Tree
Afmetingen (LxBxH) 61 x 59 x 123 cm  
Gewicht 39 kg
Eigenschappen Gewichtshouder

610 
Power Cage
Afmetingen (LxBxH) 157 x 124 x 234 cm  
Gewicht 164 kg

808 
Barbell Rack (10)
Afmetingen (LxBxH) 90 x 76 x 145 cm  
Gewicht 79 kg
Eigenschappen Gewichtshouder



OPLOSSINGEN

Precor is een merk van Amer Sports. 
Zie voor meer informatie www.amersports.com 

© door Amer Sports Deutschland 2013. De informatie in deze brochure is correct op het moment van afdrukken.
We behouden het recht voor wijzigingen zonder voorafgaand bericht door te voeren. EMEA-CAT-0413.

PRECOR UK 

Amer Sports UK Ltd
Theta Building
Lyon Way
Frimley
Surrey GU16 7ER
Het Verenigd Koninkrijk
T: +44 (0) 1276-404900
F: +44 (0) 1276-404901
E: info@precor.com
www.precor.com

PRECOR CHINA & APAC

Precor Asia Pacific
2F, Building 3
YouYou Century Square
428 South Yang Gao Road  
Pudong New Area
Shanghai Zip 200127
China 
T: +86 21 51165288
F: +86 21 51165299
E: precorinfo.ap@precor.com
www.precor.com

PRECOR ITALY

Amer Sports Italia S.p.A.
Via Priula 78
31040 Nervesa della Battaglia
(Treviso)
Italy
T: +39 (0) 422 5291
F: +39 (0) 422 529199
E: info.precor.italia@amersports.com
www.precor.com

PRECOR AUSTRALIEN

Amer Sports Pty Ltd
18-20 Lakewood Blvd
P.O. Box 333
Braeside, Victoria 3195 
Australien
T: +61 3 85 86 6666
F: +61 3 9587 2289 
info.au@amersports.com 
www.precor.com

PRECOR OOSTENRIJK

Amer Sports Austria GmbH
Göllstrasse 24
A-5082 Grödig
Oostenrijk
T: +43 (0) 6452 3900-991
F: +49 (0) 89 89801-117
E: precor.austria@amersports.com
www.precor.at

PRECOR BENELUX

Amer Sports Deutschland GmbH
Plesmanstraat 1
NL-3833 LA Leusden
Nederland
T: +31 (0) 416 690859
F: +49 (0) 89 89801-117
E: info@precor.nl
www.precor.nl

PRECOR ZWITZERLAND

Amer Sports SA
Bachtalen 33
CH-6332 Hagendorn
Zwitzerland
T: +41 (0) 41 784 26 26 
F: +41 (0) 41 784 26 27
E: schweiz@precor.com
www.precor.ch

PRECOR USA

Precor Incorporated
20031 142nd Avenue NE
P.O. Box 7202
Woodinville, WA
98072-4002
United States of America
T: +1 (0) 425-486-9292
F: +1 (0) 425-486-3856
E: commsls@precor.com
www.precor.com

PRECOR FRANKRIJK

Amer Sports France
63 Rue Condorcet
BP 128
38 093 Villefontaine Cedex
Frankrijk 
T: +33 (0) 4 74 99 0843
F: +33 (0) 4 74 99 1516
E: info@precor.fr
www.precor.fr

PRECOR JAPAN

Amer Sports Japan, Inc.
Precor Division
Sumitomo Nakanosakaue  
Building 4F
1-38-1 Chuo Nakano-Ku
Tokio 164-0011 
Japan
T: +81 (03) 3527 8716 
F: +81 (03) 3527 8736 
E: precorinfo.jp@amersports.com
www.precor.com

PRECOR SPANJE

Amer Sports Spain S.A.
Parque de Negocios Mas Blau, II
C/ Conca de Barberà 4-6
El Prat de Llobregat
08820 Barcelona
Spanje
T: +34 (0) 93-262-5100
F: +34 (0) 93-262-5101
E: information.precorspain
@amersports.com
www.precor.com

PRECOR MIDDEN-OOSTEN

Precor Middle East
PO Box 24942
Dubai
UAE
T: +971 505577140
E: info@precor.com
www.precor.com

PRECOR DUITSLAND

Amer Sports Deutschland GmbH
Parkring 15
D-85748 Garching
Duitsland
T: +49 (0) 89 89801-370
F: +49 (0) 89 89801-117
E: info@precor.de
www.precor.de

www.precor.nl
www.precor.be
www.precor.lu




