


A estação G2B é a combinação ideal entre tecnologia e design. Seu mais precioso atributo é o sistema biangular 
que utiliza a convergência de eixos do movimento para proporcionar 25% mais ação sobre a musculatura e 
um treinamento mais rápido, efi ciente e completo. Compacta, mas extremamente estável, a G2B possui mais 
exercícios em menos espaço do que qualquer outra estação do mercado, e ainda acompanha o Multi Hip para 
esculpir quadris, coxas e glúteos. 

Especifi cações 
Dimensões em uso (CxLxA): 186cm x 226cm x 212cm
Dimensões em uso com leg press (CxLxA): 200cm x 272cm x 212cm
Dimensões em uso com adutor/abdutor (CxLxA): 186cm x 290cm x 212cm
Peso total das placas: 95kg
Peso total do equipamento: 142kg

Versatilidade
A G2B, além de ser forte e robusta, é uma estação completa e que permite que sejam trabalhados todos os princi-
pais grupos musculares, por meio de mais de 50 exercícios diferentes: desenvolvimento de ombros, abdominais, 
bíceps, tríceps, supino reto, remada sentada, etc.

Leg press (opcional)
Design avançado que não sobrecarrega os tornozelos e proporciona resistência constante durante toda a extensão 
do movimento. Possui placa larga e com material antiderrapante. Seguro e confortável, possui braços laterais de 
apoio emborrachados.

Cadeira adutora-abdutora (opcional)
Biomecânica excelente. Faça os exercícios de adução e abdução confortavelmente sem gerar estresse 
aos músculos trabalhados. Possui 5 ajustes de amplitude do movimento e apoio confortável para a lombar, 
proporcionando a utilização de diferentes perfi s de usuários. Apoios giratórios para os joelhos e com almofada de 
altíssima durabilidade, proporcionam facilidade na execução dos exercícios.

Biangular
O sistema biangular proporciona o movimento livre e natural do corpo como o executado em exercícios com 
halteres, utilizando a convergência de eixos do movimento para proporcionar 25% mais ação sobre a musculatura.

Multi hip
Com várias posições de ajuste, o Multi hip proporciona resistência em diferentes direções para trabalhar as áreas 
do quadril, coxas e glúteos.

Tecnologia
Smooth glide system – Sistema incorporado nas partes utilizadas durante os exercícios para pernas, peito, 
ombros e costas que evita a fricção e possibilita um movimento suave.
DuraFirm – Suporte para as costas de alta densidade que proporciona conforto e previne contra lesões lombares.

Barras e puxadores
Acompanham a estação G2B: um alongador corrente, uma barra reta, uma barra pulley, uma cinta para tornozelo 
e uma cinta para tríceps e abdome como acessórios que possibilitam a execução dos exercícios que podem ser 
feitos na estação.
Amplie a execução dos exercícios em seu treino com as barras e os puxadores opcionais.

Banco ajustável
Banco e encosto facilmente ajustáveis, possibilitando ajustes para pessoas com diferentes alturas e proporcionando 
um maior conforto durante a prática dos exercícios.

Cabos e roldanas 
As polias de fi bra de vidro de nylon reforçado e cabos feitos de aço aeronáutico cobertos com nylon são capazes 
de aguentar a tensão de 1 tonelada, proporcionando durabilidade. Sistema integrado que garante consistência ao 
movimento em toda sua extensão.

Pintura
Pintura fi nal especial que protege a estação de arranhões e descamamentos.

Perfi l indicado
Condomínios e hotéis.

Garantia
4 anos para estrutura e 1 ano para pintura*.
*Uso dentro do perfi l indicado, conforme certifi cado de garantia.


