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Esteira TP325/TP325e

Descrição
A esteira Titanium TP325 é o que faltava na sua academia; possui um painel moderno e ampla superfície 
de corrida, o que a torna segura e confortável tanto para uma simples caminhada como para uma corrida 
avançada. Está disponível nas versões TP325 (sem inclinação) e TP325e (com inclinação). Fabricada com 
materiais de alta qualidade e desempenho, conta com um conjunto Inversor/Motor AC WEG com 3HP de 
potência máxima, atingindo uma velocidade de treino de até 18km/h.

Motor
Motor de corrente alternada WEG de 3HP de potência máxima, desenvolvido para uso intenso, garantindo 
conforto e desempenho desde uma simples caminhada a uma corrida avançada.

Superfície de corrida
Uma superfície ampla, com 50 cm de largura e 151 cm de comprimento, perfeita para um exercício de 
corrida eficaz e seguro. Utiliza manta de corrida fabricada com material de alta qualidade.

Sensor de frequência cardíaca
Monitore seus batimentos cardíacos e amplie seus resultados treinando na frequência cardíaca adequada. A 
TP325 possui placas de contato (Hand Grip Pulse) para medições pontuais da frequência cardíaca.

Painel
Ajuste as configurações do seu treino de forma simples e precisa apenas com um simples toque nos botões 
Touch Screen localizados no painel da TP325. Todas as informações do treino tais como distância, tempo, 
calorias, dentre outras, podem ser vistas através do display de LED.

Sistema de amortecimento
O sistema de amortecimento com Deck Oscilante garante a absorção de impactos durante o treino, 
garantindo conforto e segurança.

Conveniência
A TP325 conta com porta utilitários (celulares, etc) e suporte para garrafa d’água.

Programas motivacionais
A Titanium TP325 oferece 15 programas motivacionais, incluindo programas pré configurados, com diversos 
níveis de dificuldade, programas que podem ser criados pelo usuário e controle de frequência cardíaca.

Perfil Indicado:
Profissional                

Especificações:

PRODUTO 
MOTOR: AC – 2,00 HP (nominal), 3,00 HP (pico)
VELOCIDADE: 18 km/h
SUPERFÍCIE DE CORRIDA (C X L): 151 x 50 cm
DIMENSÕES (C X L X A): 207 x 90 x 142 cm
PROGRAMAS MOTIVACIONAIS: 8 programas pré definidos, 3 programas de controle de FC e 4 programas
configuráveis pelo usuário.
MONITORAMENTO DE FREQ. CARDÍACA: Hand Grips (Placas de pegada)
INCLINAÇÃO: MONITORAMENTO DE FREQ. CARDÍACA: Hand Grips (Placas de pegada)
INCLINAÇÃO: Disponível somente no modelo TP325e – 15%
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO: 150 kg
PESO DO EQUIPAMENTO: TP325 (120kg) / TP325e (130kg)
VOLTAGEM: 110V ou 220V

Garantia:
03 anos para motor, chassi e estrutura metálica e 01 ano para demais partes, peças e pintura*.
*Uso dentro do perfil indicado, conforme certificado de garantia.


