
 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA S60 MASZYNA ELIPTYCZNA 
System oporu Generator prądotwórczy 
Napęd Pas Poly-V 
Długość kroku 53,4cm 
Rozstaw pedłaów  5cm 
Ilość poziomów 25 
Pomiar Pulsu Telemetryczny / Czujniki pomiaru pulsu na uchwytach 
Max. waga Użytkownika 182kg 
Wymiary 185,8 x 74,8 x 163,5cm 
Waga 140kg 
Dodatkowe informacje - Uchwyt na bidon 
  - Kółka transportowe 
WYŚWIETLACZ   

Wyświetlacz 10x14 Zółto/Zielony wyświetlacz LED profilu ćwiczenia, Czerwony wyświetlacz 
alfanumeryczny, wyświetlacze funkcji oraz wyświetlacz HR Zone 

Wyświetlane informacje Czas, Dystans, Prędkość, Poziom, Opór, Kalorie, RPM, MET's, Watt, Puls 
docelowy oraz aktualny, % Puls, Profil ćwiczenia 

Programy 

Classic (Manual, Interval, Fat Burn, Random), Program sterowany Watt 
(Constant Watt, Interval Watt, Hill Watt), Goal ( Program sterowany funkcjami: 
Czas lub Dystans lub Kalorie), HRT Program sterowany pulsem (HRT Weight 
Loss, HRT Interval) 

S60 to maszyna eliptyczna przeznaczona do użytku komercyjnego. 

Maszyna eliptyczna wyposażona została w system „Perfect Stride”,     
który zapewnia unikatowy sposób poruszania się oraz ergonomicznie 
prawidłowe ustawienie stóp. Sprawia to, że ruch jest płynny,        
naturalny i komfortowy dla Użytkownika, a dodatkowo zapewnia 
zachowanie prawidłowej pozycji podczas ćwiczenia. Długie               
poręcze wzdłuż całego urządzenia zapewniają bezpieczeństwo            
podczas wchodzenia i schodzenia, a podwójne uchwyty umożliwiają                    
zmianę pozycji treningowej.   

S60 Duża ilość programów treningowych i prosta w obsłudze konsola 

sprawiają, że urządzenie jest przyjazne dla wszystkich użytkowników 
niezależnie od poziomu wytrenowania czy wieku. Orbitrek S60 został 
wyposażony w generator prądotwórczy dzięki czemu urządzenie nie 
wymaga podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania, co dodatkowo 
zapewnia pełną swobodę w ustawieniu maszyny niezależnie od 
umiejscowienia gniazdek elektrycznych.         

 



 

 

CECHY SZCZEGÓLNE  
 

 

WYŚWIETLACZ LED 

Duży, czytelny wyświetlacz LED zapewnia prostą obsługę. 12 programów 
treningowych o zróżnicowanym poziomie trudności sprawi, że każdy 
trening będzie ciekawy i zróżnicowany. Wyświetlacz wskazuje wszystkie 
niezbędne parametry, które umożliwiają zachowanie pełnej kontroli nad 
ćwiczeniem  takie jak: Czas, Prędkość, Dystans, Opór, Poziom, RPM, Met’s, 
Watt oraz Puls.       

 

 
 

PODWIESZANA KONSTRUKCJA    

Orbitrek S60  Vision Fitness zaprojektowano z myślą o prawidłowej i 
prostej sylwetce ćwiczącego, dzięki czemu zmniejsza się obciążenie 
pleców oraz ramion. Unikatowy system podwieszenia pedałów sprawia, że 
ruch jest płynny, komfortowy i zapewnia prawidłową postawę podczas 
ćwiczenia.   

 

 
 

KOMFORT i BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM!  

Wejście na urządzenie od tyłu, niskie ustawienie pedałów  w pozycji 
początkowej  oraz długie poręcze zapewnia łatwe i bezpieczne wejście na 
urządzenie, a dodatkowo wpływają na komfort podczas ćwiczenia.    

 

 
 

CZUJNIKI POMIARU PULSU NA UCHWYTACH  

Czujniki zostały umieszczone na uchwytach przed monitorem, co umożliwia 
kontrolę tętna w łatwy i szybki sposób.  
 
*Pamietaj, że wynik pomiaru jest przybliżony, a na wynik mogą mieć wpływ takie czynniki jak: moc 
uchwytu, pot..itd.    

 

 
 

UCHWYT NA BIDON 

Na kolumnie kierownicy przymocowany jest uchwyt na bidon i inne 
akcesoria. Ustawienie uchwytu sprawia, że podczsas treningu można w 
łatwy sposób sięgnąć pod napój bez konieczności zmiany pozycji 
treningowej.   

 

 
 

GENERATOR PRĄDOTWÓRCZY 

W orbitreku S60 zastosowano dwustopniowy generator prądotwórczy. 
Oznacza to, że urządzenie zgodnie z panującymi trendami „proekologicznymi” 
nie wymaga podłączenia do gniazdka elektrycznego, a Użytkownik sam 
wytwarza energię podczas pedałowania niezbędną do prawidłowego 
funkcjonowania orbitreka.  

 

 
 

TELEMTRYCZNY SYSTEM POMIARU PULSU  

Maszyny eliptyczne Vision Fitness sa komptybilne z systemem Polar. 
Telemetryczny system pomiaru pulsu jest niezbędny do przeprowadzenia 
treningu w oparciu o programy HRC – sterowane tętnem Użytkownika.    


