كارديو
مواصلة التمرين وإتمامه لك وألعضاء ناديك

يتدرب البعض منا
ليفقد وزنه
يتدرب البعض منا لحرق السعرات الحرارية لديه أو لتحسني مظهره أو ملواجهة اآلثار السيئة لإلكثار من
العمل ،أو اإلفراط يف تناول الطعام ،أو كرثة التوتر .يف حني يركن آخرون إىل مترين الكارديو لبناء القدرة
عىل التحمل أو للحيلولة دون االصابة أو للتحضري ملنافسة جدية أو ملجرد عيش حياة مديدة ينعمون
فيها مبوفور الصحة والقوة .وباستخدام أجهزة امليش (الرتيدميل) ،و ،Arc Trainersوالدراجات املقدمة
من سايبكس ،ميكنك أن تقدم ألعضاء ناديك مجموعة متنوعة من الطرق الديناميكية ليحصلوا عىل
أجسام متلؤها الحركة وقلوب تضخ الحياة.
وتساعد املجموعة الشاملة ألجهزة الكارديو ذات األداء العايل األفراد من جميع األعامر ومستويات
املهارة يف تحقيق أهداف لياقتهم البدنية .ولقد أثبتت أجهزة سايبكس أداءها العايل يف كل مكان تم
استخدامها فيه -يف املخترب ،ويف صالة األلعاب الرياضية ،ويف أرض امللعب.

تطبيق سايبكس فيت
هل تسعى الجتذاب األعضاء واستبقائهم؟ إذا ً فلتوفر لهم
أجهزة الكارديو التي تحقق نتائج مؤكدة  -يف وقت أقل وبفرض
ضغط أقل عىل أجسادهم .إن أجهزة امليش (الرتيدميل) وأجهزة
 Arc Trainersوالدراجات وأجهزة توتال أكسس تساعدك
وزمالءك يف تحقيق أهدافكم يف وقت أرسع.
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أجهزة المشي (التريدميل)

أجهزة سبارك
أجهزة المشي (التريدميل)

تُعد أجهزة امليش (الرتيدميل) من رشكة
سايبكس خيار العدائني حيث تنطوي
عىل استخدام تقنيات متقدمة أكرث
مام تستخدمه أي عالمة تجارية أخرى.
ويضع نظام التعليق الذيك  ،IS3ومثبتات
™ ،ARMZوشاشة العرض  E3االختيارية
املتضمنة من نوع  HDأجهزة امليش
(الرتيدميل) من سايبكس ومنشأتك
يف موضع متميز .تقديم سايبكس كري
وعجلة الحركة .
صفحة .13

19

30
أجهزة أرك ترينر

يُعد جهاز ® Arc Trainerالذي تقدمه
رشكة سايبكس جهازا ً واحدا ً ميكنه عمل
كل يشء .حيث يحرق السعرات الحرارية
بنسبة  16%أكرث من جهاز إلبتكل
النموذجي .كام أنه يزيد معدل رضبات
القلب ،وينشط الجسم كلياً ،ويعمل عىل
موالفة العضالت وبناء القوة  -يحقق كل
ذلك مع قليل من الجهد عىل املفاصل.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإنه يجعل التدريبات
املكثفة تبدو أسهل .صفحة .19

25

أجهزة أرك ترينر

أجهزة توتال أكسس
الدراجات

الدراجات

33

وسواء أكان أعضاء ناديك يتدربون
لخوض ترياتلون (سباق ثاليث) أم أنهم
مل يسبق لهم من قبل ركوب الدراجات،
فإنهم سيجدون أن دراجات سايبكس
ذات الوضع املستقيم واملستلقي ترتقي
مبستواهم .وميكن للدراجني زيادة التيار
املنخفض ومن ثم الرسعة البطيئة من
 20واط إىل  900واط ،التي تكفي لدفع
متسابق الدراجات املتحمس إىل أقىص
مدى يريده .صفحة .25

سبارك

تقديم جهاز سبارك .حرق الدهون .بناء
العضالت .اكتساب القوة .زيادة التمثيل
الغذايئ .تحسني الطاقة .قم بتأدية جميع
تلك التامرين دون إجها ٍد للمفاصل.
يتميز جهاز سبارك بتصميم “سلس
وعميل” يتيح ألعضاء النادي اختيار
مستوى االنحناء املناسب بكل سهولة،
وكذلك اختيار مستوى كثافة التمرين،
والوصول إىل األهداف املنشودة يف زمن
قيايس .صفحة .30

أجهزة توتال أكسس

عندما نقول يف سايبكس أنه شامل،
فإننا نعني أنه مناسب للجميع .وميكن
استخدام أجهزة امليش (الرتيدميل) توتال
أكسس ،و أجهزة أرك تريرن ،والدراجات
بواسطة من يواجهون تحديات معرفية
أو حسية ،أو بدنية ،فضالً عمن ميارسون
التدريبات من األصحاء ،مام يجعله
استثامرا ً سليامً .صفحة .33

لماذا سايبكس؟
نظرا ً ألنه ال توجد أي رشكة لياقة تبذل املزيد من الجهد يف
مساعدتك ومساعدة أعضاء ناديك يف الحصول عىل النتائج بشكل
أرسع لذا فنحن موجودون.
وعىل مدار أكرث من  45عاماً من العمل الدؤوب قدمنا خاللها
معدات اللياقة البدنية ذات الجودة واألداء العاليني مبا مينح
عمالءك الجسم السليم ويخدم احتياجاتك الجوهرية .ولقد
أصبحنا يف هذه العملية رشيكاً موثوقاً به لألندية الصحية،
ومراكز  ،YMCAومراكز  ،JCCوالفرق الرياضية والكليات
والجامعات واألندية الريفية واملنشآت العسكرية ،واملكاتب،
ومراكز الضيافة واللياقة البدنية التي تلتزم بتقديم أفضل تجربة
ممكنة ملامرسة التمرينات الرياضية .ونحن مستمرون يف االقرتاب
نحو تحقيق رسالتنا العاملية :وذلك من خالل تحسني صحتكم
ورفاهيتكم يف جميع أنحاء العامل.
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مزايا سايبكس

إن التزامنا بتحقيق نجاحك يُعد من صميم رسالتنا وعملنا  -أي تصميم وتصنيع ودعم
أجهزة الكارديو وأجهزة بناء العضالت الثابت علمياً جدواها يف تحسني أجسام العمالء
وتلبية احتياجاتك الجوهرية.
فبدءا ً من الرياضيني الذين يتمرنون مترينات جدية وصوالً إىل أولئك الذين يحاولون فقط
خسارة بعض األرطال الزائدة بالجسم ،نجد أن من ميارسون هذه التمرينات باستخدام
أجهزة سايبكس يصلون إىل اللياقة املرغوبة ،ويفقدون الوزن الزائد ،ويحققون أهداف
األداء رسيعاً .بينام أن أصحاب األندية واملديرين الذين يختارون أجهزة سايبكس يكسبون
رشيكاً موثوقاً به كل ما يشغله هو مساعدتهم يف إنجاز األعامل وخلق مزية تنافسية
دامئة.

علم اللياقة البدنية

يعتمد كل منتج من منتجات اللياقة البدنية التي تصدرها رشكة سايبكس
عىل الحقائق العلمية التي تم تكوينها خالل االستكشافات املوسعة لعلم
وظائف األعضاء البرشية وامليكانيكا الحيوية يف معهد أبحاث سايبكس.
وميكنك التأكد من أن أجهزة الكارديو والقوة التي ننتجها آمنة وفعالة،
وتهدف إىل مساعدة األعضاء من جميع مستويات املهارة يف تحقيق تحسينات كبرية يف
األداء.

بناء مشروعك التجاري

تقوم سايبكس مبشاركتك منذ البداية ملساعدتك يف بناء مرشوع تجاري ناجح للياقة
البدنية .وتغطي حلولنا كل يشء بدءا ً من التصميم والتخطيط املعامري وتخطيط
الطوابق وصوالً إىل متويل األجهزة وتدريب موظفيك وتوفري التميز التجاري ودعمك يف
التسويق ملساعدتك يف جذب أعضاء جدد واالحتفاظ باألعضاء املوجودين بالفعل .حتى
أنه مبقدورك اختيار أجهزة سايبكس مبا يريض ذوقك الشخيص من خالل االختيار من
مجموعة افرتاضية غري محدودة من ألوان اإلطار واملفروشات الستكامل ديكور صالة
األلعاب الرياضية وتحسني العالمة التجارية خاصتك.

أصل المنشأ في الواليات المتحدة األمريكية

يجري تصميم منتجات سايبكس وتصنيعها يف الواليات املتحدة األمريكية
مبا يحقق لها أقىص درجات التحمل من قبل العامل املهرة وذلك باستخدام
مواد مميزة .وهذه األجهزة سهلة االستخدام ويسهل الحفاظ عليها ،كام أنها مصنوعة
لتدوم ،ولها قيمة عالية يف التجارة ،بحيث إنه إذا ما أُعيد بيعها فإنها تحقق أكرث من
 50%من سعر الرشاء األصيل.

وباإلضافة إىل ذلك ،فإنه يُعتمد عليها كل االعتامد ويقوم عىل خدمة دعم هذه األجهزة
فريق متجاوب كل ما يشغله هو الحفاظ عىل أداء أجهزة سايبكس للياقة البدنية يف أعىل
معدالتها.

اسم تجاري موثوق به

ت ُعد سايبكس العالمة التجارية للياقة البدنية التي يعرفها الرياضيون باالسم كام أنها
العالمة التجارية املفضلة لآلالف من أصحاب النوادي الصحية ومركز اللياقة البدنية
واملديرين .إنها العالمة التجارية للياقة البدنية التي يفضلها الرياضيون املحرتفون
والحاصلون عىل البطوالت الرياضية مثل  ،NFL ،NBA ،MLB ،NHL ،FIFAوPGA
 .Tourوباإلضافة إىل ذلك ،ستجد أجهزة سايبكس مستخدمة يف القواعد العسكرية
املنترشة يف جميع أنحاء العامل ،فضالً عن حرم الجامعات واملدارس ،الكبرية والصغرية.

استغل مزية سايبكس وانسبها لك

ولطاملا أبدعت سايبكس وقدمت أجهزة اللياقة البدنية ذات األداء العايل الستنادها إىل
العلم ،التي تساعد أصحاب األندية يف بناء األعامل التجارية الناجحة ألكرث من  45عاماً.
واآلن فإننا نرغب يف مساعدتك بأن نقدم لك اليشء نفسه.

ولتتبني ملاذا يجب أن نكون رشيكك املوثوق به ،قم بزيارة موقع ،cybexintl.com
ولتستفد من مزايا سايبكس.
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سايبكس كير

إدارة األصول وعجلة الحركة
عىل مدار  45عاماً جمعنا آراء العمالء مع أحدث التقنيات ملساعدتهم يف النجاح.
نقدم جهاز سايبكس كري وهو نظام إدارة األصول عرب اإلنرتنت حيث يجمع بيانات
الكارديو (عضلة القلب) السلك ّياً ثم يستخدمها ملساعدتك يف توفري أموالك وتقليل
أوقات توقف العمل وتنظيم استخدام الجهاز .وستكون هذه الخاصية النافعة فعلياً
متوفرة يف جميع أجهزة الكارديو سايبكس  500و 600و.700
عجلة الحركة هي عجلة ثالثة مبتكرة تسمح لشخص واحد بتأدية مهام شخصني.
مناوبة أجهزة امليش (تريدميل) ونقلها وصيانتها وتنظيفها بأسلوب سهل وآمن
ورسيع.
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المزايا
تطوير خربات األعضاء

ميكنك من خالل معرفة ميول االستخدام التأكد من أن أجهزتك منصوبة بطريقة
مثالية يف صالة األلعاب الرياضية ،وأنها بحالة ممتازة ،ومتوفرة دامئاً لتفوق احتياجات
أعضاء النادي.

تقليل أوقات توقف األجهزة وتحسني األداء

حافظ عىل التشغيل املثايل لألجهزة وامنع األعطال قبل ظهورها مع نظام متطور
لتدريب الكارديو (عضلة القلب).

التشغيل والصيانة بانسيابية

مدير تجهيزات سايبكس كري:

تعرف عىل املعدات املستخدمة

حدد جدوالً زمنياً مناسباً لتنظيف األجهزة .درب طاقم العمل من خالل مقاطع
الفيديو التعليمية وإعداد جداول زمنية للمهام .تنبأ باحتياجات خدمات الصيانة وقلل
أوقات تنفيذها.

تكلفة أقل للملكية

يساعدك جهاز سايبكس كري يف إطالة العمر االفرتايض لألجهزة من خالل الصيانة
الدورية املنتظمة ومناوبة األجهزة ذات االستخدام الكثيف واملنخفض.

مواصفات قياسية أعىل

يتمتع جهاز سايبكس كري بخواص قياسية جديدة ،ما يجعل أجهزة الكارديو املميزة
لدينا أفضل جودة فبها :كالبات لتثبيت سلك الطاقة ،ومفاتيح طاقة جانبية ،وكابالت
محورية مزودة مبقبض .EZ

عجلة الحركة من سايبكس  -ثالث خطوات بسيطة يقوم بها شخص واحد فقط:
وصل العجلة وادفع باستخدام مقود الدراجة وحرك جهاز امليش (تريدميل) يف غضون ثوانٍ معدودة

9

10

تجربة سايبكس:
جعلها تجربة خاصة بك
لكل منا تناوله املختلف يف مامرسته للتمرينات .فالبعض يريد مامرسة التامرين بكل تفاصيلها ،والبعض
ٍّ
يرغب يف إضافة بعض الرتفيه ،يف حني يود البعض اآلخر ببساطة الخالص منها وعدم االكرتاث بها .وتقدم
سايبكس شاشة املشاهدة  E3االختيارية العالية الوضوح ،حيث ميكنك االستمتاع مبشاهدة ثالثة أوضاع
متميزة تقدم املحتوى الدقيق الذي تريده عىل شاشة عريضة مضمنة مقاس  15.6بوصة .فلقد يرست
سايبكس مامرسة التمرينات والنظر إليها بوصفها سلم النجاة األخري.

مامرسة التمرينات .توفر شاشة العرض هذه
رؤية نظيفة وكاملة لبيانات التمرين.

الرتفيه .ميكن ملامريس التمرين مشاهدة أحد
الفيديوهات *من خالل التلفاز ،أو جهاز اآلي
بود ،أو اآلي فون مع االحتفاظ مبراقبة بيانات
مامرسة التمرين.

االنسجام .ييمكنك ملء الشاشة بأحد
الفيديوهات* من التلفاز ،أو جهاز اآلي بود،
أو اآلي فون.

*معياري بالنسبة لسلسلة ،700
واختياري عىل سلسلة  500و600
11
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أجهزة المشي (التريدميل)
ت ُعد أجهزة امليش (الرتيدميل) العنرص الرئييس لكل نا ٍد من األندية الصحية أو مركز للياقة البدنية.
ولكن هذا ال يعني أنه تم إبداعها جميعاً عىل قدم املساواة .إن أجهزة امليش (الرتيدميل) من
سايبكس ال مثيل لها .إنها مثرة ونتيجة مبارشة لألبحاث املتعمقة يف مجال امليكانيكا الحيوية للجري
التي أجراه معهد أبحاث سايبكس .كام أنها تنطوي عىل ثروة من التقنيات التي ُصممت لتقديم
تجربة متفوقة للتدريبات عىل كافة املستويات.

وأجهزة امليش (الرتيدميل) التي ننتجها تم تصنيعها وفقاً ألعىل معايري
الجودة يف الواليات املتحدة األمريكية ،وثبت جدواها يف أرقى مراكز
اللياقة البدنية يف جميع أنحاء العامل .فإذا ما اخرتت أياً من أجهزتنا
طراز  790T، 770T، 625T، 525Tفإنه ميكنك أن تقدم ألعضاء ناديك
قيادة سلسة مريحة مع الحد األدىن من اإلجهاد ،واألثر ،والصدمة.
ومتتلك سايبكس أجهزة امليش (الرتيدميل) الصحيحة التي تناسب
املساحة الخاصة بك ألداء التمرينات ،ومستخدمي هذه األجهزة
لديك ،وميزانيتك.
مبساعدة عجلة الحركة ميكنك مناوبة أجهزة امليش (تريدميل) ونقلها
وصيانتها وتنظيفها بسهولة ويرس  -مع توفري قدر كبري من املال
لنفسك وتقليل فرتات التعطل بقدر كبري.
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790T/770T
جهاز امليش (الرتيدميل) هذا ليس جهازا ً عادياً .حيث إن مزايا الرسعة واالنحدار املحسنة يف الطراز
 790Tتروق ألولئك الذين يريدون إنجاز الكثري من وراء التدريب عىل جهاز امليش (الرتيدميل) .فمن
خالل التمرين عىل جهاز امليش (الرتيدمل)  790Tالذي تبلغ رسعته القصوى  15.6ميالً يف الساعة
( 25كيلومرتا ً يف الساعة) ،ميكن ملستخدمي هذا الجهاز التمرين عىل تشكيلة واسعة من الرسعات
املثالية للجري بدءا ً من ميل واحد وصوالً إىل سباق املاراثون أو التدريب عىل العدو .كام أن الزيادة
يف الحد األقىص لالنحدار من  15%إىل  20%تُعد مزية كبرية ملامريس رياضة امليش الذين يريدون
تحدياً إضافياً مينحهم الفرصة لزيادة حرق الدهون .وتفتح مستويات التمرين املضافة الطريق أمام
املستخدمني نحو التقدم يف أداء التمرينات عىل نطاق أوسع من خالل إتاحتها مجموعة أكرب من
التمرينات القوية مع الحفاظ عىل الدرجة نفسها من خيارات الدوام واالستقرار والراحة والرتفيه
املوجودة يف الطراز .770T

790T

رسعة أعىل
ودرجة ميل أكرب

ويُعد الجهاز طراز  770Tفتحاً جديدا ً نظرا ً لتفوقه عىل أي جهاز آخر
للميش عرفناه عرب التاريخ لتوفريه درجة أفضل من املتانة والثبات والراحة،
واملزيد من خيارات الرتفيه .كام أن الجهاز طراز  770Tيُعد الجهاز األول
من نوعه يف تضمنه مثبتات  ARMZالتي حصلنا عىل براءة اخرتاع فيها
التي توفر مستوى إضايف من السالمة والشعور بالثقة .ويوجد يف قلب
الجهاز طراز  770Tنظام التعليق الذيك  ،IS3الذي يُعد مثرة األبحاث املكثفة
التي أجراها معهد أبحاث سايبكس .ويكفل هذا الجهاز للعدائني مامرسة
التمرينات عىل ظهره يف سالسة وراحة مع الحد األدىن من اإلجهاد ،واألثر،
والصدمة .ولكونه مصنوعاً من الصلب األمرييك من الدرجة االوىل ،فإن
جهاز امليش طراز  770Tمصنع ليلبي طلبات البيئات األكرث طموحاً ويقدم
التدريبات التي تفرض تحدياً.
متثل شاشة العرض  CardioTouchمركزا ً للقيادة املوحدة لكل برنامج من
برامج التدريب وكل خيار من خيارات الرتفيه .وميكن ألعضاء النادي وضع
برنامج للتدريب بكل سهولة ،وشحن أجهزة آيبود أو آيفون ،وتصفح قوائم
املوسيقى واأللبومات وقوائم الفنانني وملفات بودكاست وغريها الكثري.
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مروحة قابلة للتعديل
بارات تثبيت ARMZ

770T

سطح للجري بحجم  22بوصة ×  60بوصة
درجة ارتفاع منخفضة
لوضع القدمني

عجلة الحركة  -صغرية وعملية

ت ُعد أجهزة امليش (تريدميل) أكرث أجهزة متارين الكارديو استخداماً
اآلن .كام تُعد من أكرث األجهزة مشقة من حيث نقلها واألكرث صعوبة
يف صيانتها .ال زلنا نعمل عىل تغيري هذه الصورة النمطية إىل األبد مع
ابتكار عجلة ثالثة تسمح لشخص واحد بتأدية مهام شخصني.

نظام التعليق الذيك IS3

مبساعدة عجلة الحركة ميكنك مناوبة أجهزة امليش (تريدميل) ونقلها
وصيانتها وتنظيفها بسهولة مع توفري قدر كبري من املال لنفسك
وتقليل فرتات التعطل بقدر كبري.

شاشة عرض عالية الجودة بنظام E3
اختياري (راجع صفحة  11ملزيد من التفاصيل)

شاشة عرض معيارية
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625T
فعند استثامرك يف جهاز امليش (تريدمل) من سايبكس ،فإنك تتوقع منه الثبات ،والراحة ،واألداء املوثوق به .كام أنك
تتوقع أيضاً التصميم الذيك وجودة التصنيع .كل هذه األمور تجدها يف جهاز امليش السهل االستخدام والقوي مبا يكفي
لتثبت قيمته مع األيام .ومينحك جهاز امليش طراز  625Tكل ما سبق .وشأن هذا الجهاز شأن كافة أجهزة امليش املقدمة
من سايبكس ،حيث يتضمن نظام التعليق الذيك  IS3ويوفر مساحة كبرية للجري .كام أن الحزام تتم تغطيته من الحافة
إىل الحافة لتقليل التآكل وتحسني السالمة .وباإلضافة إىل ذلك ،ميكنك عكس وجه سطح الجهاز والعمل عىل وجهه اآلخر
إلطالة أمده .وتتيح شاشة العرض املجزأة برامج التدريب واملقاييس يف مستوى النظر ،يف حني توضع أزرار حجم الصوت،
والرسعة ،واالنحدار يف وحدة التحكم (لوحة املفاتيح) ،مام يتيح للمستخدمني التحكم الكامل ويجعله يف متناول أيديهم.
تتيح هذه املزية االختيارية التكاملية بني جهازي آي بود وآي فون للمستخدمني إمكانية شحن جهاز آي بود أو آي فون،
واالستامع إىل املوسيقى ،والتبديل بني املوسيقى التصويرية ،والتحكم يف مستوى الصوت.

625T

شاشة عرض عالية الجودة بنظام E3
اختياري (راجع صفحة  11ملزيد من التفاصيل)
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شاشة عرض معيارية

525T
ويجمع الجهاز طراز  525Tبني قوة الهندسة التجارية ،والتصميم املتقدم اللذين تتوقعهام من سايبكس يف جهاز
للميش بسيط وقيم .ونظرا ً لكون هذا الجهاز مصنوعاً من الصلب املمتاز يف الواليات املتحدة وفقاً ألعىل معايري
التصنيع ،فإنه يتميز بارتفاع منخفض للقدم من أجل ارتقائه ،وتثبيت  ARMZمن أجل السالمة ،ونظام التعليق الذيك
 ،IS3ومساحة كبرية للجري .وباإلضافة إىل ذلك ،فإنه يشتمل عىل رمز االستجابة الرسيعة املبتكرة لتزويد املستخدمني
بسهولة الوصول إىل املعلومات الخاصة بالجهاز والتدريبات عرب جهاز محمول .التكامل االختياري بني أجهزة اآلي
بود/واآلي فون.
ترقية تجربتهم .واآلن قم برتقية مجموعة أجهزة كارديو  500إىل املستوى التايل مع سايبكس فيت ،وهو تطبيق
مبتكر يعمل عىل جهاز آي باد ويتفاعل مبارشة مع األجهزة ،إذ يحول وحدة التحكم إىل شاشة متقدمة لعرض بيانات
التدريب تعمل باللمس .واملستخدمون اآلن بإمكانهم الحصول عىل مجموعة متكاملة من الضوابط واملزايا الرقمية
التي تسمح لهم بتخصيص مامرستهم للتامرين.

525T

شاشة عرض عالية الجودة بنظام E3
اختياري (راجع صفحة  11ملزيد من التفاصيل)

شاشة عرض معيارية
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أجهزة أرك ترينر
كل هذا ميكن تحقيقه من خالل جهاز واحد يعد ثورة يف هذا املجال .ومن الثابت علمياً أن أجهزة
 Arc Trainerتحرق مزيدا ً من السعرات الحرارية بنسبة  16%أكرث من جهاز إلبتكل يف مترين
مدته  30دقيقة  -مع ضغط أقل عىل الركبتني والفخذين والظهر .كام أنه يزيد معدل رضبات
القلب ،وينشط الجسم كلياً ،ويعمل عىل تحقيق االنسجام العضيل وبناء القوة  -يحقق كل ذلك مع
قليل من الجهد عىل املفاصل .إن جهاز  Arc Trainerيجعل التدريبات املكثفة تبدو أسهل.
ونظرا ً ملا يقدمه جهاز  Arc Trainerمن مدى كبري من االنحدار واملقاومة ،فإنه يُعد ثالثة
أجهزة يف جهاز واحد بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ  .فعند ضبطه عىل مستويات انحدار
منخفضة ،فإنه ينساب ليأخذ شكل أداة التزلج عىل األرض املستوية .أما عند ضبطه عند
مستويات متوسطة ،فإنه يأخذ شكل جهاز إلبتكل البيضاوي املسار يف الخطوات الواسعة.
وعند ضبطه عىل مستويات انحدار كبرية ،يعمل كجهاز تسلق أو ستيرب .ونظرا ً لحركة
الساقني بحيوية يف املسار الصحيح ،فثمة ضغط أقل عىل الركبتني  -مع املزيد من تنشيط
الغلوتيس وأوتار الركبة .وبغض النظر عن املستوى الذي يختاره أعضاء ناديك ،فإنهم
سيحصلون عىل تدريب أكرث تكامالً وأكرث أماناً يف أقرص وقت ممكن.
وأثبتت الدراسات املتعددة أن جهاز  Arc Trainerيتفوق عىل أجهزة إلبتكل يف مجاالت
مهمة مثل حرق السعرات الحرارية ،والتحمل العضيل ،والقدرة عىل العمل .والكتشاف
الدليل عىل ذلك قم بزيارة موقعنا  .cybexintl.comوتبني ما يقوله اآلخرون حول جهاز
 Arc Trainerعىل صفحات الفيسبوك وتويرت مع #arctrainer
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770AT/770A
إن جهاز  Arc Trainerخاصتنا الذي يُعد األول ضمن سلسلة هذه األجهزة يجعل أداء التمرينات أرسع
وأكرث أماناً وأكرث كفاءة بالنسبة للمبتدئني يف مجال الياقة البدنية واملهوسني بها عىل حد سواء .حيث إن
هذا الجهاز وفقاً لدراسة مستقلة أُجريت يف جامعة ويسكونسن – ال كروس ،يحرق ما يصل إىل نسبة
 16%من السعرات الحرارية أكرث من أجهزة إلبتكل أو أجهزة كروس تريرن التي تنافسه يف هذا املجال.
إنه يقلل من إجهاد الركبة بنسبة  .83%كام أنه يحسن القدرة عىل التحمل العضيل بنسبة .38%
وباإلضافة إىل ذلك ،فإنه مينحك مكاسب كبرية يف القوة واللياقة البدنية للقلب واألوعية الدموية ،والقوة
الفطرية خالل جلسات ترتاوح مدتها ما بني  20اىل  30دقيقة.
يكفل مقبضا الدفع الجانبي
املتامثل ( )SSFإمكانية وضع
جسمك يف صورة صحيحة
770AT

وتعرض شاشة العرض  E3االختيارية من نوع  HDثالثة أمناط متميزة من
العرض تقدم املحتوى الدقيق الذي تريده عىل شاشة عريضة مضمنة مقاس
 15.6بوصة .وتعطي شاشة عرض خريطة العضالت املستخدمني القدرة عىل
تصور العضالت حال عملها ،كام يعمل البار الخاص بالرسعة املستهدفة كرمز
برصي للحفاظ عىل تحفيز املتدربني.
ومن خالل استخدام جهاز  ،Arc Trainerفإنه يسهل االستفادة من
برامج التدريب التي تضعها سايبكس التي ت ُعد األمثل علمياً يف مساعدتها
الرياضيني يف الوصول إىل أهدافهم الشخصية وصوالً رسيعاً .ويأيت عىل رأس
هذه األجهزة فئة  Arc Trainerالجهاز  770ATاملصمم ليناسب أولئك
الذين يبحثون عن تدريب لكامل الجسم وجهاز  ،770Aاملصمم للمتمرنني
الذين يريدون الرتكيز عىل الجزء األسفل من الجسم.
تقدم شاشة العرض  CardioTouchمركز قيادة واحد لكل برنامج من
برامج مامرسة التمرينات وخيار الرتفيه .وميكن ألعضاء النادي إنشاء برنامج
للتدريبات بسهولة ،وشحن أجهزة اآلي بود أواآلي فون ،والتمرير لتصفح
قوائم التشغيل واأللبومات وقوائم الفنانني ،وملفات بودكاست ،وغريها
الكثري.
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مروحة قابلة للتعديل
770A
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تعطي هذه الشاشة املبتكرة للعرض املستخدمني القدرة عىل
تصور العضالت حال عملها واالستفادة الكاملة من اإلعدادات غري
املحدودة التي يقدمها جهاز  Arc Trainerالتي تقع يف متناول
املستخدم .وذلك باستخدام خوارزمية مستمدة من بيانات
اإللكرتوميوجرايف التي تأخذ يف االعتبار املقاومة ،واالنحدار ،ومعدل
الخطوات الواسعة ،وانتقال األلوان من اللون األصفر (كثافة
منخفضة) إىل الربتقايل ثم األحمر فاألحمر الوامض (كثافة عالية).

الخطوة الواسعة قدرها  24بوصة

بار السرعة المستهدفة

تقوم التدريبات املتضمنة يف جهاز  Arc Trainerتلقائياً بضبط
املقاومة واالنحدار ملساعدة املستخدمني يف تحقيق أهداف لياقتهم
البدنية .إال أن الرسعة تظل أمرا ً مرتوكاً لهم .ونظرا ً ألن املتدربني
لديهم ميل طبيعي إلبطاء رسعتهم عندما تزيد الصعوبة ،فإن بار
الرسعة املستهدفة يعمل كرمز برصي لتحفيز املتدربني للحفاظ
عىل مواصلة جهدهم خالل التدريب.

شاشة عرض عالية الجودة بنظام E3
اختياري (راجع صفحة  11ملزيد من التفاصيل)

شاشة عرض معيارية Muscle Map
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625AT/625A

625A

إن أجهزة  Arc Trainerمن الصنف التجاري أجهزة قوية وموثوق بها ،كام أنها تتطلب الحد األدىن من الصيانة ،وتحقق
قيمة عالية عند إعادة بيعها .وهذه األجهزة التي تُعد ثالثة يف واحد التي أثبتت كفاءتها من خالل اختبارها متنحك مزايا
األداء والصحة عىل أفضل ما نقدمه ،فها هو جهاز  Arc Trainerيف تصميم عميل بسيط .تم تصميم الطرازين 625AT
و 625Aمن أجهزة  Arc Trainerلتناسب املتدربني وبيئات التدريب التي تقدر اللياقة البدنية أكرث من الزركشة.
كل من أجهزة مترين الجسم بالكامل أو النصف األسفل منه مجموعة كاملة من خيارات التدريبات الخاصة
وتقدم ٌّ
بفقدان الوزن ،وبناء العضالت ،والكارديو ،عىل شاشة عرض بسيطة ونظيفة .تتيح هذه املزية االختيارية التكاملية بني
جهازي آي بود وآي فون للمستخدمني إمكانية شحن جهاز آي بود أو آي فون ،واالستامع إىل املوسيقى ،والتبديل بني
املوسيقى التصويرية ،والتحكم يف مستوى الصوت .وعىل ذلك ميكنك تلبية االحتياجات التدريبية للرياضيني املبتدئني
ومن هم يف مستويات متقدمة عىل حد سواء باستخدام جهاز واحد .اللياقة البدنية واملالءمة املادية تسريان جنباً إىل
جنب مع األجهزة طراز  625ATو.625A

625AT

شاشة عرض عالية الجودة بنظام E3
اختياري (راجع صفحة  11ملزيد من التفاصيل)
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شاشة عرض معيارية

525AT
وتُعد أجهزة سايبكس  525ATمناسبة متاماً الستخدامها يف تلك األماكن التي توفر مساحات صغرية للتدريب  -مثل
الفنادق ،ومراكز اللياقة البدنية بالرشكات ،والبيئات السكنية .يقدم جهاز التدريب  Arc Trainerم ًدى كبريا ً من
االنحدار واملقاومة ،مام يجعله ثالثة أجهزة يف جهاز واحدة بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ  .فعند ضبطه عىل مستويات
انحدار منخفضة ،فإنه ينساب ليأخذ شكل أداة التزلج عىل األرض املستوية .أما عند ضبطه عند مستويات متوسطة،
فإنه يأخذ شكل جهاز إلبتكل البيضاوي املسار يف الخطوات الواسعة .وعند ضبطه عىل مستويات انحدار كبرية ،يعمل
كجهاز تسلق أو ستيرب .ويف كل مستوى من مستوياته يقدم الجهاز طريقة أسطورية لحرق السعرات الحرارية والحفاظ
عىل السالمة شأنه يف ذلك شأن جميع أجهزة  ،Arc Trainerغري أنه يقدم ذلك يف حزمة أكرث سهولة .ويجعل رمز
االستجابة الرسيعة من السهل الوصول إىل املعلومات والتدريبات عرب جهاز محمول .التكامل االختياري بني أجهزة اآلي
بود/واآلي فون.
واآلن قم برتقية مجموعة أجهزة كارديو  500إىل املستوى التايل مع سايبكس فيت ،وهو تطبيق مبتكر يعمل عىل جهاز آي باد.
525AT

شاشة عرض عالية الجودة بنظام E3
اختياري (راجع صفحة  11ملزيد من التفاصيل)

شاشة عرض معيارية
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الدراجات
ومبجرد تعلمك ركوب الدراجة ،فإنك لن تبدو كسابق عهدك أبدا ً .حيث تساعدك الدراجة خاصتك
يف بناء العضالت والقدرة عىل التحمل يف حني أنك تعتقد أنك تقوم بهذا األمر ملجرد املتعة .وبهذا
تجمع سايبكس بني سهولة االستخدام والرتفيه من خالل ركوب الدراجات يف األماكن املغلقة.
وسواء أكان أعضاء ناديك يتطلعون إىل زيادة رضبات القلب إىل أقىص
معدالتها أم أنهم يريدون مجرد فقدان بعض الوزن الزائد لديهم ،فإن
دراجات سايبكس توفر لهم ذلك .ومثة مجموعة كبرية من مستويات
املقاومة والسري ذي املشد الذايت توفر للمستخدمني من جميع
املستويات قيادة مريحة وآمنة .ونظرا ً ألن دراجات سايبكس تعمل عىل
جهد كهربايئ يرتاوح بني  900-20واط ،فإنها تناسب الجميع  -بدءا ً
من مرىض إعادة التأهيل ومن يقودون الدراجات للمرة األوىل وصوالً
إىل راكبي الدرجات ذوي اللياقة الفائقة الذين يستعدون لتسلق التالل
امللتوية من جبال الربانس.
وتعد سلسلة دراجات سايبكس  700و 600الخيار الصحيح لألندية
الصحية ومراكز اللياقة البدنية التي تتطلب األجهزة ذات األداء العايل
والصيانة املنخفضة .فهي تجمع بني التصميم العرصي املصقول وسهولة
االستخدام الفائقة واملوثوقية العالية للحفاظ عىل استمرار الدراجني
يف متريناتهم .بينام ت ُعد سلسلة الدراجات  500مناسبة متاماً للفنادق،
والرشكات ،والعقارات السكنية املتعددة الوحدات ،واملساحات
املخصصة من املنزل ملامرسة التمرينات التي تتطلع إىل تقديم تجربة
تدريبية قوية.
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770C/770R
مروحة قابلة للتعديل

مقاود السباق املزودة بوسائل اتصال
مزدوجة لقياس معدل رضبات القلب

تعديل املقعد املرتكز عىل
رجل واحدة

دعامة موننت بايك

أرشطة سهلة الضبط للدواسة
770C
26

ولكنك يف صالة األلعاب الرياضية تحتاج إىل دراجة واحدة لتفعل بها كل ما تريد .ويخربنا
أصحاب األندية الصحية واملديرون أن الدراجة طراز  770Cتُعد الدراجة األكرث تفردا ً من نوعها
يف هذه الصناعة  -حيث تتمتع بثالثة أمناط منفصلة من التشغيل ،وتدريبات مكونة من 21
مستوى ،فضالً عن نظام الحركة باستخدام سري مزود مشد ذايت نفرد به سايبكس حرصياً.
وتستوعب املقاود التي توفر أوضاع متعددة لهذا الجهاز املتعدد الوظائف أمناطاً للركوب بدءا ً
من الوضع املستقيم/املنتصب للجسم وصوالً إىل وضع االستلقاء .وباإلضافة إىل ذلك ،فإنه يوفر
مجموعتني من قبضات االتصال بحيث ميكن مراقبة معدل رضبات القلب يف أي وضعية.
ويتضمن إصدار الجهاز طراز  770Rيف وضعية االستلقاء تصميامً مفتوحاً يسهل املرور خالله
ومقابض أسفل شاشة العرض لجعل امتطائه والنزول من عليه سهالً أمام أي مستخدم .كام أن
املقاود املثبتة باملقعد لها مقابض لالتصال برضبات القلب ملراقبة معدل رضبات القلب خالل
التمرين .وتعرض شاشة العرض  E3االختيارية من نوع  HDثالثة أمناط متميزة من العرض
تقدم املحتوى الرتفيهي أو محتوى التمرين الذي يريده العضو عىل شاشة عريضة مضمنة
مقاس  15.6بوصة .وتُعد أجهزة سايبكس  770Cو 770Rمناسبة حقاً بالنسبة ألولئك الذين
يعودون للتو ملامرسة التمرينات عىل الدراجة وحتى محرتيف ركوب الدراجات الذين يعدون
أنفسهم للسباق الكبري املقبل.

770R

شاشة عرض عالية الوضوح

وتعرض شاشة العرض  E3االختيارية من نوع  HDثالثة أمناط
متميزة من العرض تقدم املحتوى الدقيق الذي تريده عىل شاشة
عريضة مضمنة مقاس  15.6بوصة.
مقاود جانبية مزودة مبالمسات
لقياس معدل رضبات القلب

™CARDIOTOUCH

تقدم شاشة العرض  CardioTouchمركز قيادة واحد لكل برنامج
من برامج مامرسة التمرينات وخيار الرتفيه .وميكن ألعضاء النادي
إنشاء برنامج للتدريبات بسهولة ،وشحن أجهزة اآلي بود أو اآلي
فون ،والتمرير لتصفح قوائم التشغيل واأللبومات وقوائم الفنانني،
وملفات بودكاست ،وغريها الكثري.

مصمم بشكل مفتوح للميش خالله

شاشة عرض عالية الجودة بنظام E3
اختياري (راجع صفحة  11ملزيد من التفاصيل)

شاشة عرض معيارية
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625C/625R
وتقدم سلسلة سايبكس  600طرقاً مقنعة لتحسني تجربة اللياقة البدنية الخاصة بأعضاء ناديك
 سواء اختاروا الجهاز  625Cللتمرين لخوض ترياتلون (سباق ثاليث) أم الجهاز  625Rليسهلأمامهم الطريق للدخول يف نظام جديد للياقة البدنية.

625R

وبدءا ً مام تتمتع به هذه الدراجات من شكل أنيق وحتى تفصيالتها الدقيقة مثل نظام اإلدارة
بسري ذي مشد آيل فإنها متثل دعوة أمام املستخدمني من جميع مستويات املهارة للتدرب عليها
واالستمرار يف تحريك الدواسة .وتوفر هذه األجهزة أدىن مستوىات البداية ( 20واط فقط)
لهؤالء الذين يبدؤون برنامجاً للتمرين وحتى أعىل درجات املقاومة ( 900واط) ،مبا يكفي
لتحدي املتنافسني عىل .The Pro Circuit
واألمر األكرث أهمية بالنسبة لك ،أن األجهزة
طراز  625Cو 625Rتتضمن دعامات
املوننت بايك املصنوعة من ثالث قطع من
الصلب لتقليل حاجتها إىل الصيانة يف صالة
الجيم .حتى إن املهندسني يف سايبكس
قاموا بتصميم السياج بحيث يبعد العرق
عن الدراجات مام يقلل الحاجة إىل طلب
الخدمة.

625C

تتيح هذه املزية االختيارية التكاملية بني
جهازي آي بود وآي فون للمستخدمني
إمكانية شحن جهاز آي بود أو آي فون،
واالستامع إىل املوسيقى ،والتبديل بني
املوسيقى التصويرية ،والتحكم يف مستوى
الصوت.
شاشة عرض عالية الجودة بنظام E3
اختياري (راجع صفحة  11ملزيد من التفاصيل)
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شاشة عرض معيارية

525C/525R
وتُعد دراجات سايبكس  525Cذات الوضعية القامئة و 525Rذات وضعية االستلقاء دراجات
ثابتة سهلة االستخدام من شأنها أن تبقي أعضاء ناديكم يحركون الدواسة يف االتجاه الصحيح
 سواء أكانوا يريدون االنخراط يف التمرين بكامل طاقتهم حيث تصل املقاومة إىل  600واطأم الجلوس واالستمتاع برحلة مريحة والعمل عىل جهد  20واط.

525R

وتتضمن األجهزة  525Cو 525Rالسهلة االستخدام دعامات املوننت بايك املصنوعة من ثالث
قطع من الصلب لتقليل حاجتها إىل الصيانة .ويشتمل كال الجهازين عىل نظام إدارة باستخدام
سري مزود مبشد آيل وذلك لتسهيل بدء التشغيل وسالسة التشغيل كام أن كل منهام يسهل
وضع الكريس الخاص به وضبط أرشطة الدواسات .وجهاز  525Cمزود ببارات السباق التقليدي
باإلضافة إىل موصالت مزدوجة لقياس معدل رضبات القلب ،يف حني يضم الجهاز  525Rمقاود
جانبية تتضاعف لعملها كجهاز حساس يقيس معدل رضبات القلب.
وتوفر كل من هاتني الدراجتني رمز
االستجابة الرسيعة لسهولة الوصول إىل
معلومات الجهاز والتدريبات عرب جهاز
محمول .التكامل االختياري بني أجهزة
اآلي بود/واآلي فون.

525C

واآلن قم برتقية مجموعة أجهزة كارديو
 500إىل املستوى التايل مع سايبكس
فيت ،وهو تطبيق مبتكر يعمل عىل جهاز
آي باد.

شاشة عرض عالية الجودة بنظام E3
اختياري (راجع صفحة  11ملزيد من التفاصيل)

شاشة عرض معيارية
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سبارك
حرق الدهون .بناء العضالت .اكتساب القوة .زيادة التمثيل الغذايئ.
تحسني الطاقة .يقدم جهاز سبارك كل هذه الفوائد مع درجات سالمة
أعىل نظرا ً لتعديله وفقاً ملتطلبات امليكانيكا الحيوية؛ األمر الذي يؤدي
إىل الوصول لنتائج استثنائية بإجهاد منخفض.
تقلل الحركة املقوسة املسجلة برباءة اخرتاع من إجهاد الركبتني .ميكن ضبط امليل يدوياً مام
يوفر ثالثة أوضاع تسمح بتغيري الرتكيز عىل ثالث مجموعات مختلفة من العضالت .مثة أوضاع
متعددة لليد ملالءمة األحجام املختلفة وتوليد الطاقة امل ُثىل .إىل جانب آلية املقاومة التي تتيح
مستويات أعىل من كثافة التمرين.
وضعان للتشغيل :الوضع الدائري لحركة رسيعة وقوية تستمر عاد ًة أقل من دقيقة واحدة.
الوضع املتقطع لتدريب يستغرق مدة زمنية أطول يتخللها فرتات ذات كثافة تدريب عالية
وفرتات راحة يحددها املستخدم.
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أجهزة حازت عىل
جائزة االبتكار ريدوكا
لعام 2015

اهتامم بأداء التمرين املتقطع العايل الكثافة (.)HIIT

يأيت التمرين املتقطع العايل الكثافة ( )HIITعىل رأس التامرين التي يفضلها
املتدربون ،وذلك وفقاً لدراسة عاملية أجرتها الكلية األمريكية للطب الريايض
 ACSMعام  2015عىل متارين اللياقة البدنية.

أضف جوا ً من اإلثارة عىل مناطق التامرين والحصص
الجامعية.

عزز مناطق التامرين الوظيفية ومتارين التعليق وغريها .زد من حامس
معسكر املتدربني وأضف جوا ً من الحامسة عىل حصص التامرين املختلطة
وحصص املجموعات الصغرية األخرى.

أداء عا ٍل .إجهاد منخفض .انعدام اإلصابات.

ال ميكن مقارنة جهاز سبارك باألجهزة التقليدية للتامرين الوظيفية .الحركة
املقوسة لجهاز سبارك املحمية برباءة اخرتاع مصممة وفقاً لعلوم امليكانيكا
الحيوية بحيث تكون ألطف عىل املفاصل ،مام يقلل إحساس أعضاء النادي
باإلجهاد ويحفزهم عىل مواصلة التامرين.

ضع قدمك وابدأ التمرين.

يُعد جهاز سبارك سهل االستخدام بصورة استثنائية بفضل اإلعدادات املبتكرة
وكذلك التصميم .سهل الضبط .سهل االستعامل .جهاز مذهل.
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أجهزة توتال أكسس
إننا نعتقد يف سايبكس أنه ينبغي تكافؤ حصول الجميع عىل أفضل تجربة ممكنة ملامرسة التمرينات
سواء أكانوا يعانون من مشكالت جسدية أم تحديات معرفية ،أو ألنهم لتقدمهم يف السن .وهذاهو السبب وراء إبداعنا أجهزة اللياقة البدنية املصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مامرسة التمرينات
بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،فضالً عن كبار السن النشطني.

وتزيل سلسلة توتال أكسس ( )Total Accessمن سايبكس الحواجز التي حالت دون حصول
هذه املجموعة املهمة من الناس عىل ما يستحقون – أال وهو أداؤهم متريناً متكامالً ومتنوعاً.
إنه يجعل من تدريب الكارديو وبناء العضالت أمرا ً سهل املنال بالنسبة لعدد كبري من الناس
الذين ال تُقدم لهم خدمات كافية يف عامل أجهزة اللياقة البدنية ،دون اإلخالل بالجودة.
إن سلسلة توتال أكسس ( )Total Accessمن سايبكس ال تفي مبعايري مبادرة اللياقة البدنية
الشاملة ( )IFIفحسب بل تتجاوزها بحيث متكن األفراد املعاقني وغري املعاقني عىل حد سواء
من االستفادة من تدريبات اللياقة البدنية باستخدام األجهزة نفسها واالستمتاع بالتجربة
نفسها ،مام يعني أنه ميكنك رشاء مجموعة واحدة من األجهزة التي ميكن لكافة مامريس
الرياضة أداء التمرينات عليها جنباً إىل جنب .وميكن لسلسلة توتال أكسس ()Total Access
من سايبكس أن تساعدك يف جذب قاعدة كبرية ومتنوعة من العمالء من خالل تقدميها
للفئات من جميع األعامر والقدرات وسيلة لتحسني لياقتهم البدنية عىل أجهزة مصممة لتلبية
احتياجاتهم.
جهاز معتمد للياقة
الشاملة
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جهاز المشي (التريدميل)

أجهزة أرك ترينر ()Arc Trainer

 625Tأجهزة توتال أكسس

 625ATأجهزة توتال أكسس

•الشعارات املتعددة املطبوعة عىل السري
•أيقونات وحدة التحكم البارزة
•حبل التوقف الطارئ
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•آلية قفل دواسة القدم
•املقابض الجانبية الثابتة
•أيقونات وحدة التحكم البارزة
•دواسات كبرية للقدم ذات ألوان متباينة

قم بزيارة موقع cybexintl.com
الستعراض بقية املزايا والفوائد الشاملة
ألجهزة اللياقة البدنية التي نقدمها،
كام ندعوكم للتنسيق مع سايبكس
لتخصص لكم حالً من شأنه أن يتجاوز
توقعات منشأتكم وأعضائها.

الدراجات
 625Cأجهزة توتال أكسس

•أيقونات وحدة التحكم البارزة
•تعديل ارتفاع الكريس املركزي باستخدام يد واحدة
•الدواسات  UNICAMاملزودة بأرشطة الكعب
•أعداد كبرية لتحديد كل موضع للمقعد

 625Rأجهزة توتال أكسس

•تحديد وضعية الكريس املركزي باستخدام أي من اليدين
•مقابض جانبية لسهولة الوصول
•مصمم بشكل مفتوح للميش خالله
•أيقونات وحدة التحكم البارزة
•الدواسات  UNICAMاملزودة بأرشطة الكعب
•أعداد كبرية لتحديد كل موضع للمقعد
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وصنعت يف الواليات املتحدة األمريكية.
ُصممت منتجات سايبكس ُ

ُصممت لتمنحك
مزية تنافسية
تم تصميم أجهزة سايبكس لتدريبات الكارديو وبناء العضالت وتصنيعها يف الواليات املتحدة
األمريكية من قبل العامل امل َ َه َرة باستخدام أحدث ما وصلت إليه التقنية يف مرافق التصنيع املعتمدة
لدينا والحاصلة عىل شهادة األيزو .ISO 9001
ومنتجاتنا مصنوعة من أجود أنواع الصلب املوجود يف الواليات املتحدة والذي يتم
رشاؤه من املصانع مبارشة بحسب املواصفات والرتكيبات الكيميائية الخاصة بنا .كام أننا
نستخدم اللحام بواسطة الروبوت وأدوات التصنيع املتقدمة للمحافظة عىل أشد درجات
التحمل وتقديم أعىل مستويات الجودة .ونتيجة لذلك ،تخرج أجهزة سايبكس ولديها
القدرة عىل البقاء ويُعتمد عليها كل االعتامد.
ونحن ملتزمون أيضاً بالتصنيع األخرض ودمج املامرسات التي تحافظ عىل سالمة البيئة
باستمرار يف عملية التصنيع لدينا .وباإلضافة إىل ذلك ،فإننا نعمل وفق إجراءات إنتاج
عالية الكفاءة ،ومن ثم فلدينا املرونة لتلبية احتياجاتك .إن أجهزة سايبكس يتم بناؤها يف
الواقع بحسب طلبك .ونقصد بذلك أنه ميكنك تحديد الجهاز الذي تريد بسهولة من خالل
االختيار من مجموعة واسعة من ألوان اإلطار واملفروشات الستكامل الديكور الخاص بك
وتحسني العالمة التجارية خاصتك .وتلك طريقة أخرى تساعدك سايبكس من خاللها يف
اكتساب مزية تنافسية.

ميكنك تطوير ناديك بتزويده بأجهزة سايبكس التي تناسب ذوقك الشخيص.

تفضل بزيادة املوقع اإللكرتوين mydesign.cybexintl.com

دعم قوي لشركائنا
التجاريين
تقوم سايبكس مبشاركتك منذ البداية ملساعدتك يف بناء مرشوع تجاري ناجح للياقة البدنية .وتغطي
حلولنا كل يشء بدءا ً من التصميم والتخطيط املعامري وتخطيط الطوابق حتى العالمات التجارية
والتسويق وتدريب موظفيكم والتواصل مع أعضاء رشكتك  -مام يجعلهم يعودون لتوقع املزيد.
وميكنك العمل مع ممثل سايبكس لتحويل مساحة غري مستغلة
لديك إىل قاعة متميزة للياقة البدنية .فعليك االستفادة من
برامج التمرينات الثابتة املفعول التي نقدمها للتدريب الوظيفي،
والتدريب العايل الكثافة ،والتدريب عىل فقدان الوزن .ولتشجع
أعضاء ناديك عىل تنزيل تطبيقات سايبكس لتقوم بتوجيههم
خالل التدريبات الخاصة بهم .ولتقم مبشاهدة أرشطة الفيديو
التعليمية والتحفيزية الخاصة بنا عىل اإلنرتنت .وعليك االستفادة
إىل أقىص درجة من مواد التسويق القوية واملواد الرتويجية القوية
لدينا من أجل زيادة الوعي لدى أعضاء ناديك وبناء والئهم.

تلتزم سايبكس بتوفري الجودة يف كل مجال من أعاملها  -بدءا ً
من منتجات الكارديو والقوة التي تصممها وتصنعها وحتى وضع
الربامج وتصميم املنشأة والتعليم ،وبرامج التسويق التي تقدمها،
وحتى العالقات التي تحافظ عليها مع عمالئها.
وباإلضافة إىل ذلك ،ميكنك دامئاً االعتامد عىل فريق تقديم الخدمة
لدينا للحفاظ عىل أداء جهاز سايبكس يف ذروته ،حتى يتمكن
أعضاء ناديك من تحقيق أدائهم ،ويتمكن عملك من تحقيق
إنجازه.

املركز الرئييس عىل مستوى العامل
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كتيب الكارديو .املواصفات القابلة للتعديل.
رمبا يختلف اللون الفعيل عن العينات املعروضة.
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