
ESTEIRA

VOE BAIXO



Uma estação compacta e versátil

VOE BAIXO

ESTEIRA

A Esteira Eagle é a junção perfeita entre tecnologia de ponta, design impecável em um equipamento 
robusto que irá atender as necessidades de todos os atletas de sua família. Com seu motor DC de 3,5HP e 
a espaçosa superfície de corrida é possível realizar caminhadas leves assistindo seu programa favorito, ou 
treinos de corridas intensos, monitorados por seu tablet ou celular através do aplicativo GFit. Acompanhe 
seu desempenho em um diário de treinos, ranking mundial de atletas, kms percorridos e medalhas ganhas a 
cada etapa. A Esteira Eagle possui controle de velocidade em seu braços laterais ou através de seu relógio 
inteligente que acompanha o equipamento, apenas movimentando o punho. 

ESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES MOTOR: DC 3,5HP – Brushless Inverter
VELOCIDADE: 1 à 16 km/h
INCLINAÇÃO: Eletrônica até 15% 
SUPERFÍCIE DE CORRIDA (C X L): 136 x 48 cm 
DIMENSÕES MONTADA: (C X L X A): 187 x 87 x 118 cm 
DIMENSÕES DA CAIXA: (C X L X A): 190 x 93 x 32 cm 
PAINEL: LCD Azul 
SISTEMA DE AMORTECEDOR: Deck oscilante
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO: 140 kg 
PESO DO EQUIPAMENTO: 80 kg 
PESO BRUTO: 90 kg
VOLTAGEM: 220V 

MOTOR
Motor de corrente contínua de 3,5HP de potência máxima, eficiente e silencioso, garantindo conforto e 
desempenho durante o treino.  

SUPERFÍCIE DE CORRIDA
Com 48 cm de largura e 136 cm de comprimento, a Eagle oferece uma área ideal para a prática de caminhadas 
e corridas. Com um conjunto de manta e plataforma de alta qualidade, você terá mais conforto durante seu 
treino.  

RELÓGIO INTELIGENTE
Pulsação, quantidade de passos, horas e outras informações podem ser vistas no acessório que acompanha 
o equipamento, bem como fazer a transmissão de dados para o tablet/ipad/smartphone acoplado.

PAINEL
As configurações básicas do treino podem ser facilmente analisadas através do painel da Esteira Eagle. Com 
o auxílio de um tablet, ipad ou smartphone qualquer usando o exclusivo app Gfit, Todas as informações do 
treino tais como velocidade, distância, tempo, calorias, dentre outras, podem ser vistas e alteradas.

SISTEMA DE AMORTECIMENTO
O sistema de amortecimento com Deck oscilante garante a absorção de impactos durante o treino, 
garantindo conforto e segurança. 

INCLINAÇÃO ELETRÔNICA
Alterando sua inclinação, você consegue simular treinos em terrenos íngremes ou planos. Com a alteração 
da inclinação você pode acelerar ou diminuir a sua frequência cardíaca, ajudando a realizar o treino dentro 
da frequência cardíaca alvo.

PERFIL INDICADO
Residencial, Condomínios e Hotéis. 

GARANTIA
02 anos para motor, chassi e estrutura metálica e 1 ano para demais partes, peças e pintura*
*Uso dentro do perfil indicado, conforme certificado de garantia.


