
أجهزة القوة

مزيد من القوة لك وألعضاء ناديك 





يرى البعض أن الحصول على القوة 
وسيلة للوصول إلى غاية

إن تحقيق الفوز يف املنافسات هو أكرث ما يهم الرياضيني. فشعارنا الحفاظ عىل النجاح، والنهوض 

باملستوى. بالنسبة إىل معظمنا، فإن زيادة القوة ونقصان الوزن هي مثرة الربنامج التدريبي املنظَّم 

وهو برنامج غري روتيني عىل اإلطالق. أما بخصوص رشيحة متزايدة من الناس، فالتدريب عىل رفع 

األثقال هو أفضل طريقة لبناء العضالت وإنقاص الوزن وعدم الشعور بالتقدم يف العمر. أما بالنسبة 

إىل املالك ومديري صاالت اللياقة البدنية، فإن القوة لها أبعاد جديدة كلياً. فهي تعني لهم إقامة 

عمل تجاري قوي من خالل توفري أجهزة لبناء العضالت تتسم باألداء الراقي وتعطي نتائج رائعة يف 

وقت أقل وبإجهاد أقل لعضالت الجسم.

تقدم سايبكس مجموعة شاملة من أجهزة بناء العضالت يك تساعد املتدربني من جميع األعامر 

واملستويات املهارية يف تحقيق أهدافهم، ومن ثم تتمكن من تحقيق أهدافك. أثبتت أجهزة اللياقة 

البدنية التي تقدمها سايبكس فاعليتها. يف املخترب، ويف صالة األلعاب الرياضية، ويف أرض امللعب.



تدريبات القوة
مع سايبكس

إن أجهزة تدريبات القوة التي تقدمها سايبكس تلبي احتياجات 

جميع األعضاء -من املبتدئني الواعدين الذين يتطلعون ملزيد من 

القوة إىل الرياضيني املحرتفني املصممني عىل الوصول إىل أقىص 

مستويات اللياقة. إن ما نقدمه من تشكيلة متكاملة من األجهزة 

املزودة بذراع التحديد الدقيق لألوزان، وأجهزة التدريب املتعددة 

الوظائف، واألوزان الحرة العالية الجودة، واألجهزة املحملة بألواح 

األوزان ليست أجهزة عادية فحسب، بل إنها ترتقي مبستوى أداء 

املتدربني. 
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أجهزة لبناء العضالت مزودة بذراع 
التحديد الدقيق لألوزان

جهاز تدريب متعدد 
الوظائف

سبارك

جانجل جيم/ جهاز 
متعدد األجزاء

ألواح األوزان/ أوزان 
أجهزة توتال أكسسحرة/ بيج أيرون

أجهزة لبناء العضالت 
مزودة بذراع التحديد 

 الدقيق لألوزان
تتمتع سايبكس بسمعة طيبة 

بوصفها رائدة يف مجال تدريبات 
 القوة ذات الَعد املتكرر.

مجموعة أجهزة بناء العضالت 
 Prestige VRSو Eagle NX

وVR1 املزودة بذراع التحديد 
الدقيق لألوزان تجمع بني التقنية 
الفائقة املبنية عىل شواهد علمية 

مع االهتامم الشديد مبساعدة 
املتدربني يك يحصلوا عىل اللياقة 

برسعة. صفحة 9.

جهاز تدريب متعدد 
 الوظائف

نظام التدريب املتعدد الوظائف 
سايبكس برافو يجمعان بني 

الحركة الحرة واألثقال الكبرية 
مام يؤدي إىل اكتساب القوة 

برسعة. تعلم كيف تغري تقنية 
تثبيت الجسم املتطورة الحائزة 

عىل جائزة فيبو أسلوب تدريبات 
القوة يف عامل اللياقة. صفحة 29.

جانجل جيم/ جهاز متعدد 
 األجزاء

جهاز سايبكس جانجل جيم 
املتعدد الوظائف وجهاز

MG-525 املتعدد األجزاء 
مينحان عدة مستخدمني حرية 
تدريب كل عضالت الجسم يف 
نفس الوقت. مع جهاز جانجل 

جيم، ميكنك اختيار األوضاع 
الصحيحة التي ترغب بها يك 

تتمكن من إيجاد حلول تناسب 
ناديك. صفحة 33.

ألواح األوزان/ أوزان 
 حرة/ بيج أيرون

تحتاج أي صالة لياقة جادة يف 
عملها إىل جهاز أيرون الفائق 

الجودة. تتحد مجموعة سايبكس 
املكونة من األوزان الحرة، 

والرفوف، واملقاعد، وأجهزة رفع 
األثقال يف صورة متناغمة مع 
أجهزة الكارديو وأجهزة بناء 

العضالت من سايبكس.
صفحة 41.

سبارك
تقديم جهاز سبارك. حرق 

الدهون. بناء العضالت. اكتساب 
القوة. زيادة التمثيل الغذايئ. 

تحسني الطاقة. قم بتأدية 
جميع تلك التامرين دون إجهاٍد 

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 58.

أجهزة توتال أكسس
عندما نقول يف سايبكس شامل، 

فإننا نعني أنه مناسب للجميع. 

ميكن لذوي اإلعاقة الذهنية 

أو الحسية أو البدنية استخدام 

أجهزة توتال أكسس املزودة 

بأذرع التحديد الدقيق لألوزان 

مثلهم يف ذلك مثل األصحاء، مام 

يجعل أجهزة سايبكس توتال 

أكسس استثامراً ممتازاً.

صفحة 60. 
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لماذا سايبكس؟

نظراً 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 45 عاماً 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 YMCA، ومراكز JCC، والفرق 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. 

فبدءاً 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 بدءاً 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
تُعد 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 

 PGAو ،NFL ،NBA ،MLB ،NHL ،FIFA والحاصلون عىل البطوالت الرياضية مثل

Tour. وباإلضافة 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 45 عاماً. 

واآلن فإننا نرغب يف مساعدتك بأن نقدم لك اليشء نفسه.

 ،cybexintl.com ولتتبني ملاذا يجب أن نكون رشيكك املوثوق به، قم بزيارة موقع

ولتستفد من مزايا سايبكس.
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أجهزة بناء العضالت المزودة بذراع 
التحديد الدقيق لألوزان

يف سايبكس، نؤمن بأن القوة تنبع من الداخل. يرجع السبب يف أن كل جهاز نصممه لبناء العضالت مزود 

بذراع التحديد الدقيق لألوزان إىل االعتامد عىل الفهم العميق لجسم اإلنسان والرغبة الصادقة ملساعدة 

املستخدمني عىل جميع املستويات يف الحصول عىل جسم قوي والحفاظ عىل اللياقة.

سايبكس هي أفضل رشكة تقدم تشكيلة متقدمة تقنياً ومتطورة هندسياً ومتقنة صناعياً من أجهزة بناء 

العضالت املزودة بأذرع التحديد الدقيق لألوزان.

ميكنك االختيار من بني ثالث مجموعات متكاملة من أجهزة بناء العضالت 
املزودة بأذرع التحديد الدقيق لألوزان تلبية الحتياجات صالة التدريبات 
ورغبات األعضاء ووفقاً لحدود امليزانية. مجموعة Eagle NX التي متثل 

تحوالً يف الصناعة، ومجموعة Prestige VRS التي تتحمل أقىص التامرين، 
ومجموعة VR1 املناسبة للياقة مصممة جميعها لتعمل معاً.

فهي ذات مظهر جاميل رائع وسهلة االستخدام، ولها واجهة عامة ومظهر 
وملمس موحدان. األمر الذي يجعل من السهل تجهيز مركز اللياقة أو 

النادي الصحي مبجموعة مختلطة ومتوازنة من أجهزة بناء العضالت 
املزودة بذراع التحديد الدقيق لألوزان تتميز بريادتها عىل مستوى العامل.
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EAGLE NX سلسلة
شكل جديد. أسلوب جديد. فكر جديد.

كشفت رشكة سايبكس النقاب عن مجموعة Eagle NX الجديدة املكونة من 15 جهازاً، 
وهي بذلك تضع معياراً أعىل للتميز يف مجال أجهزة بناء العضالت. تقدم املجموعة 

الجديدة من األجهزة تجربة ال مثيل لها يف مامرسة التدريبات، حيث تتميز بشكلها الجاميل 
متانتها. فهي مصممة لتتحمل وتحافظ يف نفس الوقت عىل الحركات العنيفة ولكنها أيضاً 

رقيقة عىل املفاصل. وهي تناسب جميع مستويات اللياقة وبالرغم من ذلك تركز عىل 
النتائج لكل شخص عىل حدة.

نشأت تدريبات القوة من زيادة أوزان متارين الصدر وتكرار عدد التمرينات. واآلن نحن 
مهتمون بحرق السعرات الحرارية وبناء عضالت بدون دهون وزيادة كثافة العظام 

والسيطرة عىل الحاالت املزمنة. بدأت ثورة تدريبات القوة ويبدو ذلك جلياً بالفعل مع 
أجهزة تدريبات القوة Eagle NX الجديدة كلياً من سايبكس.

التقنية هي أهم ما مييز سايبكس

تعتمد أجهزة بناء العضالت املزودة بأذرع التحديد الدقيق لألوزان من سايبكس عىل 
األبحاث األحيائية امليكانيكية املكثفة وعىل تراثها الزاخر يف مجال الطب الريايض. وهي 

تتميز بأمناط حركة فريدة وتقنية تحميل متطورة مام يؤدي إىل تركيز الحمل عىل العضلة 
املستهدفة وتقليل الضغط عىل املفاصل التي تشرتك يف مترين تلك العضلة وذلك من خالل 

محاكاة الواقع.
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 PRESTIGE سلسلة
VRS

صممت هذه التشكيلة املتعددة االستخدامات يك تالئم مجموعة كبرية من صاالت األلعاب 
الرياضية بدءاً من الصاالت الخاضعة إلرشاف كبري إىل الصاالت ذات الخدمة الذاتية. 

تجمع سلسلة Prestige VRS بني الشكل الجذاب واملتانة، وهي مصممة لتحمل أقىص 
التمرينات يف أي بيئة تجارية. تتكون هذه التشكيلة الشعبية من 21 جهازاً مام يُثبت 

 Prestige بالدليل القاطع عدم الحاجة فيام بعد إىل املفاضلة بني الشكل والوظيفة. فجهاز
VRS يوفر االثنني. 

VR1 سلسلة
عندما تكون املساحة هي املشكلة وليس أمامنا إال البحث عن حل، فسلسلة سايبكس 

VR1 هي الحل األمثل. تتكون هذه التشكيلة املتينة من 23 جهازاً بتصميم انسيايب موفر 
للمساحة، مام يوفر لألعضاء حلوالً شاملة لتدريبات بناء العضالت بغض النظر عن حجم 

صالة التدريبات. نقدم جهاز VR1 ثنايئ الوظيفة الذي يتميز بخاصية إضافية وهي إمكانية 
مامرسة عدة تدريبات عليه وذلك لتقليص املساحة املطلوبة. مل تعد األجهزة تأخذ مساحة 

كبرية أو تستنزف ميزانية ضخمة من أجل بناء عضالت قوية. 
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ضغط الصدر
يسمح املحور املزدوج للمستخدم بالتدريب بثقة 	 

مستخدماً حركات يحددها الجهاز، أو مستخدماً 
حركات أكرث تطوراً يحددها املستخدم عند االنتقال 

إىل مرحلة متقدمة من التدريب.

مسار الحركة املتقارب يسمح للمستخدم بالتدرب يف 	 
نطاق مكتمل من الحركات وإنجاز نتائج أفضل.

فالحركة املستقلة للذراعني تساعد يف إحداث توزان 	 
للقوة كام تضيف أشكاالً أخرى للتدريب.

ميكن بكل سهولة ضبط املقاعد املدعومة بنوابض غاز 	 
وكذلك وسادات الظهر وتغيري وضعيتها من الجلوس 
مام يسمح ألشكال مختلفة من األجسام باالستمتاع 

بنطاق حركة مريح.

أجهزة بناء العضالت المزودة بذراع التحديد الدقيق لألوزان  EAGLE NX

سحب أفقيضغط علوي
يسمح املحور املزدوج للمستخدم بالتدريب بثقة 	 

مستخدماً حركات يحددها الجهاز، أو مستخدماً 
حركات أكرث تطوراً يحددها املستخدم عند االنتقال 

إىل مرحلة متقدمة من التدريب.

املقبض املستوي الذي يتخذ شكل الكتف يناسب 	 
األشخاص ذوي األكتاف الضعيفة.

فالحركة املستقلة للذراعني تساعد يف إحداث توزان 	 
للقوة كام تضيف أشكاالً أخرى للتدريب.

ميكن بكل سهولة ضبط املقاعد املدعومة بنوابض 	 
غاز وتغيري وضعيتها من الجلوس مام يسمح لألشكال 
املختلفة من األجسام باالستمتاع بنطاق حركة مريح.

يتحد كل من املحور العلوي الفريد والوصلة املكونة 	 
من أربعة قضبان واملسار املتباعد للحركة دعامً 

للحركة الطبيعية.

تعمل حاملة القدمني عىل زيادة ثبات الجذع مبا 	 
يتفق مع أسلوب السحب.

بطانة الصدر القابلة للتعديل واملقعد املدعوم 	 
بنوابض غاز يسمحان لألشكال املختلفة من األجسام 

باالستمتاع بنطاق مريح من الحركة.

سحب عمودي
يسمح املحور املزدوج للمستخدم بتنفيذ تدريبات 	 

السحب التقليدي، والسحب بقبضة ضيقة، والحركات 
األكرث تطوراً التي يحددها املستخدم.

فالحركة املستقلة للذراعني تساعد يف إحداث توزان 	 
للقوة كام تضيف أشكاالً أخرى للتدريب.

وسادة تثبيت الفخذين مصممة لتناسب مختلف 	 
أشكال األجسام ومستويات القوة.
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ثني الذراعين
ال حاجة إىل ضبط الوضع، فمفاصل الجهاز تقوم 	 

بذلك الدور حيث تسمح للمستخدم بالحركة يف منط 
يالئم نوع الجسم أو أسلوب الحركة املفضل.

تسمح املقابض الدوارة عىل محور ثابت بتنويع 	 
أساليب التمرين من ثني الدمبلز إىل املطرقة )همر(.

إطالة الذراعين
ال يتطلب التصميم الفريد أي تجهيز.	 

تعمل بطانات الذراعني عىل زيادة ثبات الذراعني 	 
وتحسني وضعيتهام.

ضغط الساقين
مقعد مفصيل يتحرك للخلف وقابل لإلمالة لتوفري 	 

نطاق أكرب من الحركة عىل الورك وتدريب العضلة 
األلوية )األرداف( وعضلة الفخذ الخلفية بصورة 

كاملة.

ميكن ضبط الزاوية الخلفية للمقعد عىل خمسة 	 
أوضاع مام يعمل عىل زيادة الراحة ونطاق حركة 

الفخذ.

الجهاز مصمم الستنساخ صورة آمنة ومضبوطة من 	 
مترين القرفصاء )سكوات(.

إبعاد/ ضم الفخذين
تصميم ثنايئ الوظيفة موفر للمساحة.	 

ميكن تعديل الزاوية الخلفية للمقعد مام يسمح 	 
للمستخدم بالرتكيز عىل مجموعة كبرية من العضالت.

ميكن ضبط وضع القدمني عىل مستويني مام يالئم 	 
نطاقاً واسعاً من أشكال األجسام.

متثل رفوف األوزان حاجزاً يحافظ عىل الخصوصية.	 
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إطالة الساقين
يسمح جهاز تحديد النطاق )RLD( للمستخدم 	 

بتحديد أكرث أوضاع البداية راحًة ويضمن أن مستوى 
املقاومة مناسب دامئاً لقوة املستخدم.

التصميم املبتكر للبطانة الحرة لقصبة الساق يساعد 	 
أساساً يف ضبط الوضع دون عناء ومينح درجة كبرية 

من الراحة والثبات.

بطانة الظهر مضبوطة عىل زاوية 100 درجة وميكن 	 
تعديل وضعها باستخدام يد واحدة لتخفيف الحمل 

عن عضلة الفخذ الخلفية.

ثني الساقين
يسمح جهاز تحديد النطاق )RLD( للمستخدم 	 

بتحديد أكرث أوضاع البداية راحًة ويضمن أن مستوى 
املقاومة مناسب دامئاً لقوة املستخدم.

بطانة الظهر مضبوطة عىل زاوية 100 درجة وميكن 	 
تعديل وضعها باستخدام يد واحدة لتخفيف الحمل 

عن عضلة الفخذ الخلفية.

ربلة الساق
يسمح املسار الهابط للحركة بتحرك القدمني بطريقة 	 

طبيعية.

الوضع الجالس أثناء التدريب يوجه القوة نحو الفخذ 	 
وليس الكتف ويقلل الضغط عىل العمود الفقري إىل 

أدىن درجة.

انحناء مكان وضع القدم يساعد يف تدريب أوسط 	 
القدم عىل تحمل األوزان وزيادة االستفادة من 

التدريب.

األرداف
بار للقدمني قابل للتعديل يسمح للمستخدم باختيار 	 

مستوى إطالة الركبة املرغوب فيه والذي يناسب 
الحركة وجميع األحجام بصورة مثالية.

بطانة داعمة للبطن قابلة للتعديل تضمن الوضعية 	 
الصحيحة للجسم وتقلل الضغط عىل الظهر.

الحركة املنحنية األضالع تساعد يف التدريب الكيل 	 
للعضلة األلوية )األرداف( دون أن يحتاج املستخدم 

إىل متديد مفصل الفخذ يف وضع مستقيم.



15

أجهزة بناء العضالت المزودة بذراع التحديد الدقيق لألوزان  EAGLE NX

البطن
تصميم مبتكر يعمل عىل عزل عضالت البطن 	 

ويسمح ملختلف أشكال األجسام باالستمتاع بنطاق 
مريح من الحركة.

تعمل آلية معادلة الوزن عىل معادلة وزن جذع 	 
املستخدم مام يتيح زيادة أوزان التدريب وتحسني 

فاعليته بصورة أكرث تناسقاً.

بفضل تقنية ثبات الحوض املسجلة برباءة اخرتاع، 	 
ال تشرتك عضالت الفخذ الباسطة يف التدريب بينام 

تساعد سنادات القدم الخلفية يف تنويع التدريب 
بصورة كبرية.

إطالة الظهر
بطانة الفقرات القطنية املزدوجة الوضع تسمح 	 

للمستخدم بالتدريب عىل إطالة الفخذ أو إطالة 
الفقرات القطنية أو كليهام يف نفس الوقت.

البطانة املنحنية الداعمة للفقرات القطنية تساعد يف 	 
تحقيق نطاق حركة مثايل يف حني تحد من احتاملية 

اإلطالة الزائدة.

تعمل آلية معادلة الوزن عىل معادلة وزن جذع 	 
املستخدم مام يتيح زيادة أوزان التدريب وتحسني 

فاعليته بصورة أكرث تناسقاً.

الجهاز مصمم لتعزيز اإلطالة املناسبة واملضبوطة.	 

دوران الجذع
سنادات القدم ثنائية الزوايا وتساعد بطانات الفخذ 	 

يف تثبيت الفخذين والقدمني، مام يضمن حركة 
الجذع بصورة مناسبة ويحافظ عىل استقامة العمود 

الفقري.

ميكن استخدام 17 وضعاً من أوضاع البداية كل 	 
10 درجات يف كل اتجاه وذلك حفاظاً عىل راحة 

املستخدم وتحقيقاً ألهداف التدريب.

تصميم املحور العلوي مع الهيكل السفيل الثابت 	 
يسمح للرأس بالتحكم يف التدريب والرتكيز عىل 
عضالت الجذع املستخدمة يف األنشطة اليومية.
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ضغط الصدر
مسار الحركة املتقارب يسمح للمستخدم بالتدرب 	 

يف نطاق مكتمل من الحركات وإنجاز نتائج تدريب 
ال تُضاَهى.

الحركة املستقلة للذراعني تساعد يف إحداث توزان 	 
للقوة وتسمح بالتدريب املتبادل للجانبني.

مُيَكن املقعد املدعوم بنوابض غاز وكذلك وسادة 	 
الظهر املدعومة بنوابض املستخدمني من مامرسة 

التمرينات الرياضية بسهولة وراحة وبشكٍل طبيعي.

تقلل املقابض الكبرية الحجم الضغط عىل اليدين من 	 
أجل إضفاء مزيد من الراحة عند الضغط.

ضغط علوي
مسار الحركة املتقارب يسمح للمستخدم بالتدرب 	 

يف نطاق مكتمل من الحركات وإنجاز نتائج تدريب 
ال تضاهى.

الحركة املستقلة للذراعني تساعد يف إحداث توزان 	 
للقوة وتسمح بالتدريب املتبادل للجانبني.

ميكن املقعد املدعوم بنوابض غاز املستخدمني من 	 
مامرسة التمرينات الرياضية بسهولة وراحة وبشكٍل 

طبيعي.

تتيح املقابض القياسية والعمودية إمكانية اختيار 	 
أوضاع مسك عديدة.

تقلل املقابض الكبرية الحجم الضغط عىل اليدين من 	 
أجل إضفاء مزيد من الراحة عند الضغط.

سحب عمودي
مسار الحركة املتباعدة يسمح للمستخدم بالتدرب 	 

يف نطاق مكتمل من الحركات وإنجاز نتائج تدريب 
مثالية.

الحركة املستقلة للذراعني تساعد يف إحداث توزان 	 
للقوة وتسمح بالتدريب املتبادل للجانبني.

تتيح البارات واملقابض العمودية إمكانية اختيار 	 
أوضاع مسك عديدة.

تعمل وسادة الفخذين القابلة للتعديل عىل تحسني 	 
تجربة املتمرن، وهي مصممة لتناسب مختلف 

أشكال األجسام ومستويات القوة.

سحب أفقي
مسار الحركة املتباعدة يسمح للمستخدم بالتدرب 	 

يف نطاق مكتمل من الحركات وإنجاز نتائج تدريب 
مثالية.

الحركة املستقلة للذراعني تساعد يف إحداث توزان 	 
للقوة وتسمح بالتدريب املتبادل للجانبني.

اختالف املقاومة يناسب إمكانيات الجسم بدرجة 	 
كبرية عىل امتداد نطاق الحركة.

تصميم املحور السفيل يجعل الجهاز يبدو قصرياً.	 

وسادة الصدر القابلة للتعديل وبار للقدمني يوفران 	 
مزيداً من الثبات.

ميكن املقعد املدعوم بنوابض غاز املستخدمني من 	 
مامرسة التمرينات الرياضية بسهولة وراحة وبشكٍل 

طبيعي.
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ضغط عضلة الترايسبسثني الذراعين
تُضبط املقابض تلقائياً لتتناسب مع طول الساعد.	 

ميكن املقعد املدعوم بنوابض غاز املستخدمني من 	 
مامرسة التمرينات الرياضية بسهولة وراحة وبشكٍل 

طبيعي.

توفر وسادة الظهر الخلفية املائلة ناحية األمام ثباتاً 	 
للجسم دون الحاجة الستخدام حزام املقعد.

تقلل املقابض الكبرية الحجم الضغط عىل اليدين من 	 
أجل إضفاء مزيد من الراحة عند التدريب.

وضعيتان للمسك تناسبان أحجام الجسم والحركات 	 
املختلفة.

ميكن املقعد املدعوم بنوابض غاز املستخدمني من 	 
مامرسة التمرينات الرياضية بسهولة وراحة وبشكٍل 

طبيعي.

الرفرفة الجانبيةإطالة عضالت الذراعين
ضبط املقابض تلقائياً لتتناسب مع طوال الساعد.	 

تحقق وسادة الظهر املائلة القابلة للتعديل ثباتاً 	 
للجذع.

ميكن املقعد املدعوم بنوابض غاز املستخدمني من 	 
مامرسة التمرينات الرياضية بسهولة وراحة وبشكٍل 

طبيعي.

محور أفقي يوفر املحاذاة املثالية مع العضلة الدالية 	 
الوسطى.

يساعد التصميم املستخدم يف تثبيت الجذع مع اتخاذ 	 
وضعية تركز عىل العضلة املستهدفة.

تعمل األذرع املائلة عىل الحد من الدوران الخارجي 	 
أثناء الحركة وذلك لزيادة الرتكيز عىل العضالت 

الدالية.

ميكن املقعد املدعوم بنوابض غاز املستخدمني من 	 
مامرسة التمرينات الرياضية بسهولة وراحة وبشكٍل 

طبيعي.
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رفرفة/ كتف خلفي
أذرع حرة الحركة تناسب مختلف أطوال األذرع.	 

املقابض ُمحسنة لتوفري خيارات مختلفة لوضع اليد 	 
دون الحاجة إىل ضبط املقعد.

ميكن املقعد املدعوم بنوابض غاز املستخدمني من 	 
مامرسة التمرينات الرياضية بسهولة وراحة وبشكٍل 

طبيعي.

جهاز العقلة/ المتوازي
يقدم دعامً يصل إىل 112 رطالً )54 كجم( عند 	 

استخدامه.

مقبضان كبريا الحجم يوفران وضعيتي إمساك 	 
لتعزيز راحة اليدين، ويتناسبان مع أحجام 

املستخدمني املختلفة ومجموعة حركات 
متنوعة.

يوفر بار رفع الجسم إمكانية مسك البار 	 
بطريقة أفقية أو عمودية حسب تفضيلك 

الشخيص.

تسهل الدرجات ارتقاء الجهاز والنزول من 	 
فوقه.

ميكن قلب بار القدمني بسهولة إىل أعىل يف 	 
حالة الرغبة يف أداء متارين العقلة واملتوازي 

بدون مساعدة.

ثني الرجلين من وضعية الجلوس
يسمح جهاز تحديد النطاق )RLD( االختياري للمستخدم 	 

باختيار وضعية مريحة لبدء التمرين، كام يضمن أن مستوى 
املقاومة مناسب دامئاً لقوة املستخدم )متوفر يف إعدادات “بداية 

.)”RLD التمرين”، و“تحكم كامل”، و“بدون جهاز

متكن وسادة الظهر املدعومة بنوابض املستخدمني من مامرسة 	 
التمرينات الرياضية بسهولة وراحة وبشكٍل طبيعي.

تعمل وسادة الظهر املائلة عىل تخفيف الحمل عن عضلة الفخذ 	 
الخلفية.

يدعم ضبط بطانة الساق املبتكرة الحد األدىن للتأثري عىل زاوية 	 
البداية للركبة.

وسادة تثبيت الفخذين تقلل من الضغط عىل الركبتني مقارنًة 	 
بالوسائل األخرى.

سهولة الضبط من وضعية الجلوس.	 

ثني الرجلين أثناء االنبطاح
يسمح جهاز تحديد النطاق )RLD( االختياري للمستخدم 	 

باختيار وضعية مريحة لبدء التمرين، كام يضمن أن مستوى 
املقاومة مناسب دامئاً لقوة املستخدم )متوفر يف إعدادات 
.)”RLD بداية التمرين”، و“تحكم كامل”، و“بدون جهاز“

تسمح وسائد الساعدين وزاوية انحناء وسادة الورك 	 
باستقامة العمود الفقري بصورٍة صحيحٍة وتقلل من الضغط 

عىل الظهر.

وضعية طبيعية ومريحة لوسادة الرجلني.	 
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ضغط الرجلين
التصميم الفريد للوصلة املكونة من أربعة قضبان 	 

يتيح إمكانية تدريب عضلة الورك يف نطاق أوسع من 
الحركة ويزيد الرتكيز عىل العضلة الباسطة للورك.

نظام معادلة الوزن املغلق بالكامل يوفر مقاومة 	 
متناسقة حتى عند تحديد أقل األوزان.

ظهر املقعد يتضمن خمس وضعيات مائلة لتوفري 	 
مزيد من الراحة ونطاق الحركة.

مجموعة واسعة من أوضاع البداية تتناسب مع كافة 	 
األحجام واألشكال.

لوح كبري لوضع القدمني يسمح بوضع القدمني يف 	 
أوضاع مختلفة لتنويع التدريب.

إطالة عضالت الساقين
يسمح جهاز تحديد النطاق )RLD( االختياري للمستخدم 	 

باختيار وضعية مريحة لبدء التمرين، كام يضمن أن مستوى 
املقاومة مناسب دامئاً لقوة املستخدم )متوفر يف إعدادات 
.)”RLD بداية التمرين”، و“تحكم كامل”، و“بدون جهاز“

متكن وسادة الظهر املدعومة بنوابض املستخدمني من 	 
مامرسة التمرينات الرياضية بسهولة وراحة وبشكٍل طبيعي.

وضعية طبيعية ومريحة لوسادة الرجلني.	 

الذراع املعادل للوزن يدعم وضعية مثالية دون التأثري يف 	 
زاوية البداية للركبة.

تعمل وسادة الظهر املائلة عىل تخفيف الحمل عن عضلة 	 
الفخذ الخلفية.

سهولة الضبط من وضعية الجلوس.	 

تباعد الفخذين
وسادتا الركبتني تقلالن الضغط عىل الركبتني.	 

متثل رفوف األوزان حاجزاً يحفظ خصوصية 	 
املتمرّن.

بارات القدمني املزدوجة تتناسب مع مجموعة 	 
واسعة من ارتفاعات املستخدمني.

ميكن للمستخدمني ضبط وضع البداية أثناء 	 
الجلوس.

ضم الفخذين
وسادتا الركبتني تقلالن الضغط عىل الركبتني.	 

متثل رفوف األوزان حاجزاً يحفظ خصوصية 	 
املتمرّن.

بارات القدمني املزدوجة تتناسب مع مجموعة 	 
واسعة من أطوال املستخدمني.

ميكن للمستخدمني ضبط وضع البداية أثناء 	 
الجلوس.
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البطنربلة الساق أثناء الوقوف
متيل وسادتا الكتفني بزاوية يك تالئم زاوية الكتف 	 

الطبيعية.

انحناء لوحة وضع القدمني يسمح باإلطالة املريحة 	 
حتى وضع البداية.

ميكن ضبط ارتفاع الذراع ليتناسب مع األطوال 	 
املختلفة للمستخدمني.

تقنية ثبات الحوض املبتكرة مع حزام القدم القابل 	 
للتعديل تسمح للمستخدمني عىل اختالف أطوالهم 

“بتثبيت” وضعية املستخدم عىل وسادة الورك، 
للحصول عىل نتائج تدريب مثالية.

يعمل الجهاز عىل عزل عضالت البطن مبا يسمح 	 
بنطاق كامل من حركات ثني العمود الفقري بصورة 

صحيحة.

يتيح التصميم املبتكر ملختلف املستخدمني أداء 	 
الحركة بشكٍل صحيٍح دون تعديل.

تحتوي وسادة الورك عىل جزٍء منحٍن لتعزيز نطاق 	 
الحركة الكامل.

األردافاألرداف
مسار الحركة املنحني األضالع يحفز تدريب العضلة 	 

األلوية )األرداف( دون االعتامد عىل محاذاة الوركني.

دعامة البطن القابلة للتعديل ووضعية الركبة أسفل 	 
الورك تساعد يف استقامة العمود الفقري بصورة 

صحيحة وتقلل من الضغط عىل الظهر.

يسمح جهاز تحديد النطاق )RLD( االختياري 	 
للمستخدم بتحديد وضعية مريحة لبدء التمرين، 

ويضمن أن مستوى املقاومة مناسب دامئاً لقوة 
املستخدم )يف اإلصدارين “بداية التمرين”، و“تحكم 

كامل”(.

متوفر بثالثة إعدادات: “بداية التمرين”، و“تحكم 	 
.”RLD كامل”، و“بدون جهاز

تقنية ثبات الحوض املسجلة برباءة اخرتاع مع 	 
رشيط القدم القابل للتعديل تسمح "بتأمني" وضعية 
املستخدم مع وسادة الورك وذلك لتوفري ثبات مثايل 

للحصول عىل نتائج تدريب مثالية.

وسادة منحنية تعزز إطالة العضالت بحركات 	 
صحيحٍة ومريحة.
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دوران الجذع
تصميم املحور السفيل يحافظ عىل ثبات الجسم 	 

العلوي للجهاز، مام يعزز ثبات رؤوس املستخدمني، 
وهو مفيد للتدريب عند تحريك الرِّجلني.

ستة أوضاع بداية تضمن الراحة القصوى.	 

تسمح وضعية ثني الورك بالثبات املثايل واستقامة 	 
العمود الفقري.

لوحات لوضع القدمني تسمح بتوفري مزيد من الثبات 	 
ألنواع أجسام مختلفة.

ميّكن املقعد املدعوم بنوابض غاز املستخدمني من 	 
مامرسة التمرينات الرياضية بسهولة وراحة وبشكٍل 

طبيعي.
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ضغط الصدر
يوفر املحور العلوي مساراً طبيعياً للحركة.	 

يوجد وضعان للمسك وهام مسك البار لتدريب 	 
الصدر،و املسك الرأيس لتدريب عضلة الكتف 

الخلفية.

ميكن مسك البار بزوايا عديدة لتوفري حركة 	 
متوازية للمعصم.

ضغط علوي
تعمل آلية معادلة الوزن عىل تقليل وزن املستخدمني 	 

الذين فقدوا لياقتهم.

يوجد وضعان للمسك هام مسك البار واملسك املتوازي 	 
املفضل لدى األشخاص ذوي األكتاف الضعيفة.

ميكن مسك البار بزوايا عديدة لتوفري وضع متواٍز 	 
للمعصم.

سحب عمودي لتدريب 
عضلة الظهر العريضة

بكرة علوية أمامية تساعد يف التدريب بصورة 	 
صحيحة.

بطانة فخذ قابلة للتعديل تناسب جميع أحجام 	 
املستخدمني.

سحب أفقي
محور علوي يطابق متاماً مسار حركات السحب 	 

األفقي والكتف الخلفي.

وضعا املسك باليد هام: املسك الرأيس الخاص بحركة 	 
السحب األفقي، واملسك األفقي الخاص بحركة الكتف 

الخلفي.

ميكن ضبط املقعد وبطانة الصدر ليكونا مناسبني 	 
للمستخدمني عىل اختالف أطوالهم وبنيتهم.
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سحب عمودي
تتيح البارات واملقابض املتوازية إمكانية اختيار 	 

أوضاع مسك عديدة.

بطانات الفخذ القابلة للتعديل تناسب 	 
مجموعة كبرية من أطوال املستخدمني.

املسار املحدد بالجهاز مثايل للمبتدئني 	 
ولالستخدام يف دوائر رصيحة.

متوفر مع أوزان متزايدة ضمن التجهيزات 	 
االختيارية.

رفرفة/ كتف خلفي
أذرع حرة الحركة تناسب مختلف أطوال 	 

األذرع.

املقابض ُمحسنة لتوفري خيارات مختلفة لوضع 	 
اليد دون الحاجة إىل ضبط املقعد.

تسمح األذرع املرتبطة بضبط وضع بداية واحد 	 
متزامن.

متوفر مع مقاعد مدعومة بنوابض غاز.	 

ثني الذراعين - معتمد على الذراعين
مثة ذراع ضبط تلقايئ يناسب مختلف أطوال الساعد.	 

أوضاع اإلمساك باليد مثالية للحد من إجهاد املعصم.	 

املسار املحدد بالجهاز مثايل للمبتدئني ولالستخدام يف 	 
دوائر رصيحة.

مقاعد مدعومة بنوابض غاز ضمن التجهيزات 	 
االختيارية.

متوفر مع أوزان متزايدة ضمن التجهيزات االختيارية.	 

إطالة الذراعين - معتمدة على الذراعين
مثة ذراع ضبط تلقايئ يناسب مختلف أطوال الساعد.	 

تسمح وسادة الظهر املائلة القابلة للتعديل بثبات الجذع.	 

املسار املحدد بالجهاز مثايل للمبتدئني ولالستخدام يف دوائر 	 
رصيحة.

مقاعد مدعومة بنوابض غاز ضمن التجهيزات االختيارية.	 

متوفر مع أوزان متزايدة ضمن التجهيزات االختيارية.	 
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ثني الذراعين - معتمد على الكابل
تصميم مبتكر تنتفي معه الحاجة إىل املحاذاة مع 	 

محور الدوران.

البطانة املائلة تدعم الذراع العلوي بالكامل وذلك 	 
ملنع حركة الكتف غري الرضورية.

ميكن ضبط ارتفاع املقعد ليناسب ارتفاع املستخدم.	 

املقبض املحدب املستدير يوفر أوضاع مسك عديدة.	 

إطالة الذراعين - معتمدة على الكابل
وضعية مبتكرة للسحب من أعىل تنتفي معها الحاجة 	 

إىل الضبط أو املحاذاة مع محور الدوران.

بطانة الظهر توفر وضعية آمنة ودعامً.	 

ضغط الساقين
التصميم املسجل برباءة اخرتاع للمقعد املفصيل 	 

وبطانة الظهر يسمح بإطالة الفخذين بصورة أكرث 
اكتامالً ويعمل عىل تدريب العضلة األلوية.

الجزء السفيل للمقعد وظهر املقعد يناسبان مجموعة 	 
من الحركات واملستخدمني من مختلف األطوال.

إطالة الساقين
ال يبذل املستخدم عناًء يف ضبط وضعية بطانة الساق 	 

ألنها حرة الحركة.

الذراع املعادل للوزن يدعم وضعية بطانة الرجل 	 
بدون التأثري يف زاوية البداية للركبة.

بطانة الظهر موضوعة بزاوية 100 درجة من أسفل 	 
املقعد وذلك لتخفيف الحمل عن عضلة الفخذ 

الخلفية.

متوفر مع أو بدون جهاز تعديل وضع البداية.	 
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ثني الساقين
ال يبذل املستخدم عناًء يف ضبط وضعية بطانة 	 

الساق.

ميكن ضبط بطانة القدمني بأقل تأثري يف زاوية 	 
البداية للركبة.

بطانة الظهر موضوعة بزاوية 100 درجة من 	 
أسفل املقعد وذلك لتخفيف الحمل عن عضلة 

الفخذ الخلفية.

بطانة تثبيت الفخذين تعمل عىل تقليل 	 
الضغط عىل الركبة بصورة كبرية مقارنة 

بالوسائل األخرى، مام يؤدي إىل تقليل الحمل 
عىل األربطة املتصالبة الخلفية من أجل حركة 

تتسم مبزيد من السالمة والفاعلية.

ربلة الساق أثناء الوقوف
منصة كبرية مائلة لوضع القدمني تسمح بوضع 	 

القدمني يف أوضاع مختلفة يف حني يوفر السطح 
املقاوم لالنزالق متاسكاً ودعامً أثناء الحركة.

متيل بطانة الكتف بزاوية يك تالءم زاوية 	 
الكتف الطبيعية.

ميكن ضبط ارتفاع الذراع.	 

األرداف
مسار عىل شكل قوس منحني واسع يساعد 	 

يف تدريب العضلة األلوية دون االعتامد عىل 
االستقامة املحورية.

دعامة البطن القابلة للتعديل تساعد يف 	 
استقامة العمود الفقري.

وضعية متطورة للحد من الضبط املتكرر 	 
للجهاز.

البطن
تصميم بدون تعديالت يناسب جميع 	 

املستخدمني ومينح وضعية ممتازة.

بطانة مائلة تساعد يف التدريب عرب مجموعة 	 
كاملة من الحركة.

تعمل التجهيزات املبطنة عىل توزيع القوة 	 
املبذولة عىل الجهاز لتوفري الراحة يف حني 

تساعد يف عزل عضالت البطن.



26

أجهزة بناء العضالت المزودة بذراع التحديد الدقيق لألوزان VR1

إطالة الظهر
تقنية ثبات الحوض التي من املنتظر تسجيلها برباءة 	 

اخرتاع تسمح “بتأمني” وضعية املستخدم مع بطانة 
الفخذين وذلك لتوفري ثبات مثايل ملنطقة الحوض.

بطانة مائلة تعزز إطالة العمود الفقري بصورة 	 
مريحة.

الثنائية الوظيفة المزودة بذراع التحديد الدقيق لألوزان VR1أجهزة بناء العضالت 

ضغط متعدد األشكال
يتيح إمكانية ضغط الصدر، والضغط املائل، والضغط 	 

العلوي يف مجموعة واحدة.

ميكن ضبط مجموعة املقاعد باستخدام مقبض واحد 	 
يوفر الحركات الثالثة.

ضغط الذراعني يتضمن أوضاع البداية لتناسب 	 
الحركات املختلفة والفروقات الفردية.

املقابض مائلة لضامن وضع متواٍز ومريح للمعصم يف 	 
كل حركة.

سحب عمودي/ سحب أفقي
لتدريب عضلة الظهر العريضة 

يسمح ذراع الدوران الفريد بوضعية املقابض يف أحد 	 
األوضاع السبعة مام يوفر تدريبات عديدة بدءاً من 

السحب العمودي لتدريب عضلة الظهر العريضة 
وصوالً إىل السحب األريض.

يوجد وضعان للمسك يسمحان بالتدريب املستقل.	 

دعامة القدمني وبطانة الفخذين القابلة للتعديل 	 
توفران ثباتاً أثناء الحركة.
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إبعاد/ ضم الفخذينبايسبس/ ترايسبس
وضعية مبتكرة تنتفي معها الحاجة إىل الضبط 	 

أو املحاذاة مع محور الدوران.

بطانة الظهر توفر وضعية وثبات عند أداء 	 
مترينات إطالة الذراعني.

نظام خفض األوزان بنسبة 2:1 يساعد يف 	 
تقليل القصور الذايت لرفوف األوزان ويعطي 

مظهراً طبيعياً دون الشعور بالحركة الحرة.

كل من إبعاد الفخذين وضمهام يف جهاز واحد 	 
- مام يوفر مساحة كبرية.

"نظام اإلدارة دون تراٍخ" الذي من املنتظر 	 
تسجيله برباءة اخرتاع يسمح بالتدريب الرسيع.

وضع البداية القابل للتعديل يناسب مجموعة 	 
معينة من التفضيالت الشخصية يف الحركة.

البطن/ إطالة الظهرإطالة الساقين/ ثني الساقين
وضعية البداية القابلة للتعديل تناسب 	 

االختالفات الفردية يف متارين اإلطالة والثني 
ملجموعة كاملة من الحركة.

بطانة الظهر موضوعة بزاوية 100 درجة من 	 
أسفل املقعد وذلك لتخفيف الحمل عن عضلة 

الفخذ الخلفية.

ميكن تعديل بطانة قصبة الساق وبطانة الظهر 	 
ملناسبة األطوال املختلفة.

يعمل الجهاز عىل عزل عضالت البطن 	 
والتدريب الكامل عن طريق مجموعة حركات 

ثني العمود الفقري بصورة صحيحة.

تحتوي بطانة الفخذين عىل بطانة منحنية 	 
لتعزيز نطاق الحركة الكامل.

تُستخَدم الحركة اإلضافية يف إطالة الظهر. عن 	 
طريق سحب املقابض، يدرب الجهاز أيضاً 

عضالت الظهر العلوية مام يسمح بتدريب 
العضالت الباسطة يف الظهر بصورة مكتملة.
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أجهزة التدريب
المتعددة الوظائف

لن يرفق بك العامل الحقيقي، حيث إنه لن يخفض مستويات االنحدار حال ضغطك عىل دواسة الدراجة 

صاعداً جبالً. أو يعطيك دفعة حال حملك البقالة صاعداً السلم حتى الطابق الثالث. إن العامل الحقيقي 

يتطلب مستوى من القوة والقدرة التي تتطلب التدريب الوظيفي. 

ومن ثم فقد أصبح نظام تدريب "برافو" الوظيفي الخيار الذي يفضله 
من ميارسون التمرين بشخصهم ومن يتحمسون للياقة البدنية عىل 

السواء. حيث يجمع نظام التدريب "برافو" الوظيفي بني أفضل ما يف 
تدريبات القوة باألجهزة املزودة بذراع التحديد الدقيق لألوزان وتلك 
التي تستخدم الكابل لتقديم طريقة آمنة وسهلة للحصول عىل نتائج 

أرسع. وتروي لنا األرقام القصة، حيث ينتج برنامج برافو زيادة قدرها 
%221 يف القدرة عىل التحميل، وتحسن بنسبة %184 يف تنشيط 

الجذع، واكتساب أنظمة الكابالت قوة قدرها %38 عىل القيام بذاتها. 
وال ميكن ألي نظام آخر للتدريب الوظيفي أو التدريب بأجهزة مزودة 
بذراع التحديد الدقيق لألوزان أن يداين جهاز برافو يف نتائجه املوثقة 

علمياً.

وميكن ملن يستخدم أجهزة برافو من سايبكس يف ناديك امتالك القدرة 
عىل زيادة قوة الجذع وتحمل أعباء العمل يف الوقت نفسه. ونظراً 

ملا يتمتع به هذا الجهاز من تكنولوجيا عىل أعىل مستوى، وحصوله 
عىل براءة اخرتاع يف تكنولوجيا تحقيق االستقرار التقدمي - وكونه 

الحائز جائزة فيبو املرموقة لعام 2012 - فإنه يتيح للمستخدمني ضبط 
كمية االستقرار املقدمة ضبطاً تدريجياً. كام أن نظام ضبط الكابل به 

يعد النظام الوحيد الذي ميكن املستخدمني من تغيري كلٍّ من االرتفاع 
والعرض، ما ينتج عنه إمكانية مامرسة التمرين بطرق ال ميكن حرصها.
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Bravo 
Press

Bravo  
Advanced

يعد جهاز التدريب الوظيفي برافو برو الكل يف واحد بحجمه األكرب، والذي يُعد إضافة 
جديدة إىل سلسلة برافو الحائز جائزة، باستمراره يف تقديم التدريبات نفسها التي 

يقدمها جهاز برافو، أضف إىل ذلك أنه يقدم املزيد من قدرات التحميل ومدى أكرب 
للكابل. فمن خالل تزويده باثنني من رفوف األوزان املرتاصة زنة 400 رطل، وبار مرتفع 

ملامرسة مترين العقلة، وكابل أكرب بزيادة قدرها %77، يعيد جهاز برافو برو تعريف 
التدريب الوظيفي، مع تعزيزه السامت األساسية التي تجعل الجهاز األصيل السابق 
فريداً من نوعه، مبا يف ذلك تكنولوجيا تحقيق االستقرار التقدمي التي حصل الجهاز 

عىل براءة اخرتاع بشأنها وعرض كابل قابل للتعديل. 

وفازت رشكة سايبكس 
بجائزة الفيبو املرموقة 

للعام 2012 عن 
سلسلة أجهزة برافو 

التي نالت براءة اخرتاع 
عن تحقيق االستقرار 

التقدمي 

Bravo Pro

لقد غري هذا املنتج اللعبة فيام يتعلق بالتدريب 
الوظيفي من خالل تقدميه مئات التامرين يف جهاز 

واحد. فلم يعد مستخدمو هذه األجهزة مضطرين إىل 
االختيار من بني تحملهم أعباء العمل العالية بالقدر 

الكايف لبناء القوة وبني أشكال الحركة الحرة التي 
تحايك التطبيقات يف العامل الحقيقي. 

يستمتع املتدربون بجميع مزايا تحقيق االستقرار 
التقدمي يف وضعية مامرسة مترين الضغط من 

خالل   موضعاً مختلفاً. 
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Bravo 
Lift

Bravo  
Pull

Bravo 
Basic 

تعمل هذه التكنولوجيا التي من املتوقع لها الحصول 
عىل براءة اخرتاع عىل جعل املتدربني يتخذون مواضعهم 

بشكل صحيح قبل إضافة أي وزن - وذلك بغية أدائهم 
متريناً أسهل وأكرث أماناً، وأكرث فاعلية. وتسمح آلية البدء 
بإجراء تعديل رأيس يصل إىل 30 بوصة، ولكنها دامئاً ما 

تقوم بإرجاع املؤرش إىل وضع الراحة. 

يتميز هذا الجهاز للتدريب الوظيفي املركز بإمكانية التعديل يف 
البكرة الرأسية مام يتيح 22 وضعية مختلفة ملامرسة التمرين ويوفر 
منافذ فوقية للسحب العمودي ويشبه هذا الجهاز يف الشكل جهاز 

Bravo Press، إال أنه مخصص لحركات السحب التي تبدأ من 
قاعدة أضيق بكثري أمام املستخدم. 

يُعد جهاز سايبكس )Bravo Basic )FT-325  جهازاً وظيفياً 
عايل األداء، ويُصنف من النوع التجاري الذي من شأنه توفري 

مجموعة موسعة من التامرين يف وحدة واحدة صغرية 
الحجم. يُعد هذا الجهاز مثالياً ليتم استخدامه داخل تلك 
املنشآت حيث يقترص املكان عىل مساحة محددة ملامرسة 

التمرينات، ولكن النتائج تُعد أمراً حتمياً. 
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جهاز جانجل جيم

ترتقي سايبكس بنامذج وأجهزة تدريب القوة املتعددة األغراض إىل مستوى جديد كلياً وذلك من خالل 

جهاز تدريب للقوة يعتمد عىل التكنولوجيا املتقدمة والهندسة الدقيقة يُعرف باسم جانجل جيم. 

ويُعد جهاز بريفومر املتعدد املحطات جزءاً أساسياً يجب وجوده يف أي منشأة متوازنة تلتزم بتقديم تدريب جيد ألعضائها. وميكنك تكوين جهاز 
جانجل جيم من سايبكس مبا يلبي احتياجات منشأتك - مهام كان تحدي البيئة. فسينتمي جهاز جانجل جيم إىل ناديك مثلام ينتمي إليه األعضاء 

بالنادي. 
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جانجل جيم/ جهاز متعدد األجزاء

البرج الرباعي األطراف
ميكن إجراء أي نوعني من التامرين التالية 

عىل جانبني متقابلني من جهاز جانجل جيم: 
بينام ميكن إجراء التامرين اآلتية عىل 

الجانبني اآلخرين:

جهاز السحب األريض	 

جهاز سحب أريض مبقبضني	 

جهاز سحب عمودي لتدريب عضلة 	 
الظهر العريضة

جهاز سحب عمودي باستخدام مقبضني 	 
لتدريب عضلة الظهر العريضة

سحب الكابل من أعىل ألسفل	 

سحب ترايسبس من أعىل	 

جهاز الكابل القابل للتعديل	 

كابل كروس أوفر ملحق	 

كابل كروس أوفر ُمضمن	 

جهاز السحب األرضي 
باستخدام مقبضين

يتيح املقبضان حركة مستقلة للعضالت ويحققان نسبة 	 
رفع 2:1 عند استخدامهام بشكل مستقل.

كام أن وضعية البكرة املتباعدة تكفل الحركة الطبيعية.	 

وتتخذ وسادة الجلوس وضعية مثالية إذ ترتفع عن 	 
األرض 17 بوصة.

ومتيل بزاوية 10 درجات لتتيح للمستخدم وضع قدميه 	 
بسهولة عىل القطعتني املخصصتني للقدمني.

بينام يتيح موقع البكرة مسار حركة مثالياً للمقبض مع 	 
السحب.

رفوف أوزان تصل إىل 255 رطالً )116 كجم(.	 

جهاز السحب من أعلى ألسفل
املخارج الثنائية للكابل تجعل الجهاز متعدد األغراض 	 

إذ يتيح أداء عدة حركات مثل ثني الذراعني، ومترين 
السحب ألعىل لعضالت الرتايسبس.

وتسهم نسبة الرفع 2:1 يف تقليل مقاومة البدء 	 
والتحكم يف قوة القصور الذايت.

رفوف أوزان تصل إىل 200 رطل )91 كجم(.	 

جهاز سحب الترايسبس من أعلى
يتيح موقع البكرة العلوية مامرسة التمرين مع 	 

التنوع الكبري يف وضعية الجسم.

رفوف أوزان تصل إىل 200 رطل )91 كجم(.	 
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جانجل جيم/ جهاز متعدد األجزاء

جهاز السحب العمودي باستخدام 
مقبضين لتدريب عضلة الظهر 

العريضة

سحب عمودي لتدريب عضلة 
الظهر العريضة

جرى اختيار مواقع البكرات الدوارة األمامية 	 
بعناية لتساعد يف إجراء مترين السحب العمودي 

بصورة صحيحة. 

يتيح املقبضان حركة مستقلة للعضالت يحققان 	 
نسبة رفع 2:1 عند استخدامهام بشكل مستقل.

كام أن وضعية البكرة املتباعدة تكفل الحركة 	 
الطبيعية.

رفوف أوزان تصل إىل 255 رطالً )116 كجم(.	 

جرى اختيار مواقع البكرات الدوَّارة األمامية 	 
بعناية لتساعد يف إجراء مترين السحب العمودي 

بصورة صحيحة.

يتيح استخدام وسادة الفخذ القابلة للتعديل 	 
استقراراً للمتدربني عىل اختالف أطوالهم.

رفوف أوزان تصل إىل 255 رطالً )116 كجم(.	 

جهاز العقلة/ المتوازيجهاز الكابل القابل للتعديل
يتكون من أنبوب لتعديل الوضعية ذي 22 وضعية، 	 

يفصل بني كل وضعية وأخرى 3 بوصات.

وتسهم نسبة الرفع 2:1 يف تقليل قوة القصور 	 
الذايت.

كام تضم هذه الوحدة حاجز حامية لألوزان من 	 
جهة املستخدم.

رفوف أوزان تصل إىل 200 رطل )91 كجم(.	 

يقدم دعامً يصل إىل 118 رطالً )54 كجم(.	 

مقابض العقلة "الفائقة الحجم" تزيد درجة الراحة.	 

مثة وضعان للمسك يناسبان حجم املستخدم 	 
ومجموعة الحركات املتنوعة.

يوفر بار رفع وزن الجسم إمكانية مسك البار بطريقة 	 
متقابلة أو متوازية حسب تفضيلك الشخيص.

كام أن الخطوات التي يتيحها تكفل سهولة الدخول 	 
إىل الجهاز والخروج منه.

ميكن قلب بار القدمني بسهولة يف حالة الرغبة يف أداء 	 
متارين العقلة واملتوازي بدون مساعدة.

مالحظة: ال ميكن استخدام سوى وحدة مساِعدة 	 
واحدة يف متارين العقلة/ املتوازي لكل ُربع من 

الجهاز.

رفوف أوزان تصل إىل 250 رطالً )114 كجم(	 
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جانجل جيم/ جهاز متعدد األجزاء

جهاز تمارين السحب األرضي
وتتخذ وسادة الجلوس وضعية مثالية إذ ترتفع عن 	 

األرض 17 بوصة.

ومتيل بزاوية 10 درجات لتتيح للمستخدم وضع 	 
قدميه بسهولة عىل القطعتني املخصصتني للقدمني.

بينام يتيح موقع البكرة مسار حركة مثالياً للمقبض 	 
مع السحب.

رفوف أوزان تصل إىل 255 رطالً )116 كجم(.	 

ن الكابل الُمضمَّ
كروس أوفر

يُستخدم عند الحاجة إىل استخدام 	 
كابل كروس أوفر كجزء من جهاز 

جانجل جيم الرباعي املزدوج 
املقابض.

يشمل عمودين مزودين بكابل 	 
بوضعية قابلة للتعديل وأنبوب 
موصل، ويتضمن عدة مقابض 

ألداء متارين الُعقلة بالوضعيتني: 
رفع الجسم، ورفع الذقن.

رفوف أوزان تصل إىل 200 رطالً 	 
)91 كجم(.

كابل كروس أوفر ملحق
يتصل هذا الكابل بأحد جوانب الربج الرباعي 	 

األطراف وميتد باتجاه الخارج نحو طرف حر 
يرتبط بأنبوب توصيل يحتوي عىل عدة مقابض 

إلجراء متارين العقلة. 

رفوف أوزان تصل إىل 200 رطالً )91 كجم(.	 

واجهة فارغة
تُستخدم حال رغبة القامئني عىل املكان ترك 	 

أحد جوانب الجهاز دون ملحقات بسبب ضيق 
املكان أو وضع جهازين بشكل تراديف. 
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جانجل جيم/ جهاز متعدد األجزاء

كابل كروس أوفر حر
تشمل عمودي كابل بوضعيات قابلة للتعديل 	 

مزودين بوحدات للثبات، وأنبوب موصل مزود 
مبقابض إلجراء متارين العقلة. 

رفوف أوزان تصل إىل 200 رطالً )91 كجم(.	 

وحدة المساعدة الحرة لتمارين 
العقلة والمتوازي

يقدم دعامً يصل إىل 200 رطالً )54 كجم(.	 

مقابض العقلة "الفائقة الحجم" تزيد درجة الراحة.	 

مثة وضعان للمسك يناسبان حجم املستخدم ومجموعة 	 
الحركات املتنوعة.

يوفر بار رفع وزن الجسم إمكانية مسك البار بطريقة 	 
متقابلة أو متوازية حسب تفضيلك الشخيص.

كام أن الخطوات التي يتيحها تكفل سهولة الدخول إىل 	 
الجهاز والخروج منه.

ميكن قلب بار القدمني بسهولة يف حالة الرغبة يف أداء 	 
متارين العقلة واملتوازي بدون مساعدة.

حامل الملحقات
ُصمم يف شكٍل عمودي للتخزين بصورة مثالية	 

مبا يف ذلك الخطافات املتعددة ملقابض وحدات 	 
التخزين

التخزين العمودي الثنني من البارات القصرية 	 
امللحقة مثل بارات ثني الذراعني

التخزين العمودي الثنني من بارات السحب 	 
العمودي لتدريب عضلة الظهر العريضة
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يطمح ضيوف الفنادق واملنتجعات، ومستأجرو الشقق، وأصحابها، والعاملون 

لديهم إىل تحقيق توقعات كبرية. وخصوصاً عندما يتعلق األمر بأجهزة 

مامرسة التمرينات. ويُعد جهاز MG-525 وسيلة سهلة أمام الجميع 

ليحافظوا عىل لياقتهم - دون أن يأخذ مساحة كبرية أو أن يتطلب طاقامً من 

املدربني لإلرشاف عىل التدريبات الخاصة بهم. 

ويقدم جهاز MG-525 من سايبكس متارين حيوية 
يف صورة صحيحة ألداء مترين الجسم بالكامل، يف 
صورة حزمة أنيقة صغرية بحجم 67 قدماً مربعة. 

وحيث إن كافة التدريبات قام بوضعها معهد 
أبحاث سايبكس، فإنها تدريبات آمنة ميكن للجميع 

أن يؤديها - بدءاً من املتحمسني املتعطشني 
ملامرسة اللياقة البدنية وحتى أولئك الذين يريدون 

مامرسة التمرين فقط من أجل أن يتصببوا عرقاً. 
فمن خالل استخدام جهاز MG-525، ميكن لثالثة 

أشخاص التمرن يف الوقت نفسه عىل جهاز جيد 
للتدريب عىل القوة أبدعته رشكة اللياقة البدنية مبا 
لها من سجل حافل مبوثوقية عمل منتجاتها يف ظل 
الظروف الصعبة، والصيانة املنخفضة واألداء العايل.

جهاز متعدد األجزاء
MG-525
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وتتضمن التمرينات املدرجة ضمن جهاز MG-525 ما ييل:

ضغط الصدر

ضغط علوي

إطالة الساقني

ثني الساقني

ثني الذراعني

سحب ترايسبس من أعىل

سحب عمودي/ سحب أفقي لتدريب عضلة الظهر العريضة

جهاز سحب عمودي لتدريب عضلة الظهر العريضة
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من هنا بدأت القصة كاملة. قبل أن تعرف البرشية استخدام أجهزة رفع األثقال بزمن بعيد أو مترين 

الزراعني املتقابلني املتوازنني أو تطبيق علم امليكانيكا الحيوية عىل فن بناء القوة. وال أحد يقدم منتجات 

التمرين عىل األوزان الحرة وألواح األوزان بأفضل مام تقدمه سايبكس.

وملا كانت سايبكس رائدة يف مجال أجهزة تدريبات القوة وأجهزة 
الكارديو ذات األداء العايل، فإنها ال تتوقف مطلقاً عن النهوض مبستوى 
الجودة. كام أن مجموعة سايبكس املكونة من األوزان الحرة، والرفوف، 

واملقاعد، وأجهزة التمرين عىل رفع الجسم تبدو عىل نفس القدر من 
جامل الشكل بقدر ما هي رائعة األداء.

 كام أن أسالكها النظيفة وتصميمها املعارص يجعالنها تتكامل يف سالسة 
مع أجهزة سايبكس لتمرينات الكارديو والقوة. وعىل ذلك ميكنك أن 

تحظى مبظهر متناسق وشعور متناغم يف جميع أرجاء منشأتك.

ألواح األوزان
أوزان حرة
بيج أيرون
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ألواح األوزان
وتم تصنيع منتجات ألواح األوزان خاصتنا لتتحمل كافة أنواع 

العقاب التي ميكن ألعضاء ناديك أن تطبقها عليها. أنها توظف 
العديد من نفس املبادئ املستخدمة يف تصميم أجهزتنا املزودة بذراع 

التحديد الدقيق لألوزان لتحقيق نتائج باهرة ومن أجل االستغالل 
األمثل للمساحات. 
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أوزان حرة
وتُعد سلسلة سايبكس لألوزان الحرة مجموعة شاملة من الرفوف، واملقاعد، وأجهزة التمرين عىل 
رفع الجسم التي تم إبداعها لتلبي أقىص طموحات املتدربني واملنشآت الرياضية. وكل قطعة من 

هذه األجهزة تم تصميمها من أجل تكامل جهاز التدريب سايبكس املتعدد الوظائف واملزود 
بذراع التحديد الدقيق لألوزان، كام تم تصنيعه ليثبت قيمته أمام اختبار الزمن.

بيج أيرون
وتلبي سلسلة أجهزة سايبكس بيج أيرون من الرفوف واملقاعد -شأنها يف ذلك شأن منتجات ألواح 

األوزان والوزن الحر، احتياجات املتحمسني للياقة البدنية ومن يحرتفون هذا املجال يف جميع أنحاء 
العامل. إنها مصممة لتحمل تدريبات الوزن الثقيل التي يجريها جبابرة الرياضيني سواء أكانوا من طلبة 

الكليات أم أنهم رياضيون محرتفون، وذلك باستخدام مواد مثل الصلب مقاس 3 بوصة و4 بوصة 7 
بوصة متى كانت هناك حاجة إىل ذلك. فمع خيار املقاعد املتنوعة للغاية، يُعد حامل األوزان النصفي 

املجهز تجهيزاً كامالً من أساسيات بناء القوة وتحسني األداء. 
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ثني الساقين مع تني الجسم
وضعية مستقيمة مريحة ملامرسة التمرين يف راحة أكرث	 

تعمل بطانات الساعدين عىل الحفاظ عىل العمود 	 
الفقري يف وضع منتصب مام يعمل عىل الحد من احتامل 

فرط اإلطالة

يوفر التدريب باستخدام ذراع واحد مزيداً من تنمية 	 
القوة املركزة املتوازنة

إطالة الساقين
ال يبذل املستخدم عناًء يف ضبط وضعية 	 

بطانة الساق ألنها حرة الحركة

الذراع املعادل للوزن يدعم وضعية بطانة 	 
الرجل بدون التأثري يف زاوية البداية للركبة

بطانة الظهر موضوعة بزاوية 100 درجة 	 
من أسفل املقعد وذلك لتخفيف الحمل عن 

عضلة الفخذ الخلفية

ضغط الترايسبس
يتيح ارتفاع الكريس القابل للتعديل للمستخدم 	 

إمكانية تحديد الوضعيات املثىل بالنسبة لطوله 
ومدى حركته

كام تحافظ البطانة الخلفية املائلة إىل األمام عىل 	 
استقرار املتدرب مستخدم الجهاز دون الحاجة إىل 

حزام

مثة وضعان للمسك يناسبان حجم املستخدم 	 
ومجموعة الحركات املتنوعة

تمرين القرفصاء )سكوات(
نظام تحمل خطي مغلق متاماً	 

ألواح األوزان الخاصة بارتفاع الفخذين	 

مكان كبري مخصص لوضع القدم يحول دون انزالقها	 

ارتفاع ثنايئ لوضع البداية	 

ستة مواقع التخزين األلواح	 
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رفع ربلة الساق 60 درجة
قم بالتحميل عىل الفخذ لحامية أسفل الظهر	 

تتيح الزاوية 60 درجة تحميل فعال بنسبة 87%	 

منصة كبرية مائلة لوضع القدمني تسمح بوضع القدمني 	 
يف أوضاع مختلفة يف حني يوفر السطح املقاوم لالنزالق 

متاسكاً ودعامً أثناء الحركة

تمرين ضغط عضالت 
الفخذين )سكوات(

يتيح نظام الربط املبارش مستوى مقاومة 	 
متغري لضامن تحقيق منحنى القوة السليم 

خالل نطاق الحركة بالكامل

تحافظ آلية الربط من خالل أربعة بارات 	 
عىل الوضع الصحيح للكاحل خالل نطاق 

الحركة بالكامل

T جذب البار على شكل حرف
توفر ألواح األوزان املوجودة يف 	 

الجزء األمامي والخلفي من ذراع 
الضبط التلقايئ مقاومة حقيقية 

متغرية

يتيح زوج املقابض إمكانية 	 
استخدامها من قبل العديد من 

املستخدمني

سحب أفقي
يسمح منط الحركة املتباعد بدرجة 10 بإمكانية أن 	 

متر األذرع بشكل مريح إىل جانبي الجذع

يتيح النمط التنازيل للحركة ومقابض السحب املرنة 	 
عزم دوران ثابت عند املفصل من أجل تدريب يف 

غاية الفاعلية

حركة ذراع مستقلة لتنمية القوة املتوازنة	 

زوج حامالت للقدمني لتحقيق مزيد من الثبات	 
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ضغط الساقين
مسند للظهر قابل للتعديل والضبط عىل ثالثة مواضع	 

تسمح املحامل الخطية بالحركة الهادئة عىل نحو سلس، 	 
كام أنها مغلقة متاماً من أجل السالمة

مثة أداة اختيارية مقاس 10 بوصة )25 سم( ملزيد من 	 
الوزن اإلضايف متاحة لتحقيق مزيد من املقاومة اإلضافية

ربلة الساق أثناء الجلوس
ينتقل املقعد مع ذراع الضبط التلقايئ 	 

للحفاظ عىل املحاذاة

تنضبط بطانات الركبة لتتناسب مع طول 	 
الساق ومدى الحركة

سحب عمودي
يتيح منط الحركة املتباعد بدرجة 15 إمكانية الحركة 	 

مبدى ممتاز مع عزم دوران ثابت عند املفصل

تتيح البارات واملقابض املتوازية إمكانية اختيار 	 
أوضاع مسك عديدة

حركة ذراع مستقلة لتنمية القوة املتوازنة	 

ضغط الصدر
يتيح منط الحركة املتقارب بدرجة 25 إمكانية الحركة 	 

مبدى ممتاز مع عزم دوران ثابت عند املفصل

حركة ذراع مستقلة لتنمية القوة املتوازنة	 

مثة موضعان متاحان الختيار موضع البداية لتحقيق 	 
املرونة ولتناسب مجموعة واسعة من حجم 

املستخدمني

يوفر املحور العلوي مساراً طبيعياً للحركة	 

تقلل املقابض "كبرية الحجم" الضغط عىل اليدين من 	 
أجل إضفاء مزيد من الراحة عند التدريب
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ضغط علوي
يتيح منط الحركة املتقارب بدرجة 20 إمكانية الحركة 	 

مبدى ممتاز مع عزم دوران ثابت عند املفصل

حركة ذراع مستقلة لتنمية القوة املتوازنة	 

املقابض القياسية واملتوازية	 

تقلل املقابض "كبرية الحجم" الضغط عىل اليدين من 	 
أجل إضفاء مزيد من الراحة عند التدريب

الضغط المائل
يتيح منط الحركة املتقارب بدرجة 25 إمكانية الحركة 	 

مبدى ممتاز مع عزم دوران ثابت عند املفصل

حركة ذراع مستقلة لتنمية القوة املتوازنة	 

مثة موضعان متاحان الختيار موضع البداية لتحقيق 	 
املرونة ولتناسب مجموعة واسعة من حجم 

املستخدمني

يوفر املحور العلوي مساراً طبيعياً للحركة	 

تقلل املقابض "كبرية الحجم" الضغط عىل اليدين من 	 
أجل إضفاء مزيد من الراحة عند التدريب

رفع الساق باستخدام جهاز 
العقلة/ المتوازي

تتيح مساند الكوع املائلة قليالً والتي تتخذ شكل 	 
زاوية اتخاذ الكوع وضعاً آمناً

مثة وضعان للمسك يناسبان حجم املستخدم 	 
ومجموعة الحركات املتنوعة

يوفر بار رفع وزن الجسم إمكانية مسك البار بطريقة 	 
متقابلة أو متوازية حسب تفضيلك الشخيص

متتع مبزية الصعود إىل الجهاز والهبوط منه بسهولة	 

تمرين ضغط الكتفين 
املقعد قابل للتعديل لألمام أو الخلف الستيعاب 	 

مجموعة واسعة من أحجام املستخدمني

قرصان مطليان إلمساك البار يف موضعني اثنني، 	 
يعمالن عىل حامية اإلطار من االتصال مع البار

مسند للقدم يعزز ثبات املستخدم	 

(Military Press)
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ضغط صدر بالمقعد األوليمبي ضغط جانبي سميث 
تصميم مفتوح، يسهل املرور خالله لسهولة 	 

االستدارة عربه والوصول إىل املقاعد 

يبدأ هذا التمرين بخمسة عرش رطالً من 	 
الوزن مبا يكفل لكافة مستخدميه من جميع 

املستويات القدرة عىل مامرسته

يبلغ مسار الحركة 90 درجة من أجل املوامئة 	 
ملامرسة جميع التامرين

18 بار وخطاطيف إمساك عىل نقاط تباعد كل 	 
4 بوصات )10 سم(

إطار مائل لسهولة وصول مساعد التمرين	 

قرصان مطليان إلمساك البار يف موضعني اثنني، 	 
يعمالن عىل حامية اإلطار من االتصال مع البار

مقعد أوليمبي مائل ألسفل 
ألداء تمارين الضغط

ثني سكوت 

إطار مائل لسهولة وصول مساعد التمرين	 

ست ارتفاعات للمقعد تسمح بتحديد أفضل 	 
وضعية للمستخدم

قرصان مطليان إلمساك البار يف موضعني 	 
اثنني، يعمالن عىل حامية اإلطار من االتصال 

مع البار

انحدار مبعدل 30 درجة	 

تم تصميم مسند الكوع بزاوية 55 درجة 	 
لتغيري املقاومة وتحسني الراحة

تم تصميم املقعد بزاوية 10 درجات لراحة 	 
املستخدم
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 مقاعد الوزن األوليمبية 
ملحق التخزين

 لالستخدام مع مقاعد الوزن األوليمبية )16010(
 وضغط الصدر العلوي األوليمبي )16050(
وضغط الصدر السفيل األوليمبي )16063(

إطار مائل لسهولة وصول مساعد التمرين	 

قرصان مطليان إلمساك البار يف موضعني 	 
اثنني، يعمالن عىل حامية اإلطار من االتصال 

مع البار

أربع سنادات لتخزين األلواح يف كل جانب	 

يأخذ تصميم املزالج )Bolt-on( ليتم تركيبه 	 
يف أي وقت

جهاز الضغط المائل األوليمبي
إطار مائل لسهولة وصول مساعد التمرين	 

قرصان مطليان إلمساك البار يف موضعني اثنني، 	 
يعمالن عىل حامية اإلطار من االتصال مع البار

يوفر مسند الساق القابل للتعديل يف ست 	 
مواضع الثبات للمستخدم ويناسبه

امليالن 15- درجة	 

رف عضالت الفخذين )سكوات( 
ميكن ضبط الرفوف عىل مثانية أوضاع يبعد كل 	 

منها عن اآلخر 4 بوصات )10 سم(

مثة خمسة سنادات مطلية بالزنك لتخزين 	 
األلواح يف كل جانب مزودة بواٍق للصدمات 
عىل سنادات التخزين لحامية الشكل النهايئ 

لإلطار من األلواح

إطالة الظهر بمقدار 45 درجة
توفر بطانة الفخذين املحورية الفريدة 	 

الراحة ملفصل الركبة بحيث تعمل عىل تعزيز 
كلٍّ من الراحة والسالمة

توفر زاوية 45 درجة التوافق الوثيق بني 	 
منحنى القوة ألسفل الظهر وأوتار الركبة

يناسب نطاق التعديل 13.5 بوصة )34 سم( 	 
املستخدمني من جميع األحجام
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لوح التمرين على ثني 
الساق باتجاه البطن

رف الدمبل المكون من 
ثالث طبقات

ميكن ضبط مسند الظهر عىل خمس 	 
زيادات من 30- درجة إىل 10 درجات 

يقلل وضع الركبة املرتفعة الضغط الواقع 	 
عىل منطقة أسفل الظهر

ميكن تعديل مساند الساق بحيث تناسب 	 
طول عظم الفخذ

تتيح مساند البكرة سهولة الوصول والراحة 	 
بقدر أكرب

مثة مقبض مساعدة ملساعدة املستخدم يف 	 
التمرين عىل الجهاز ومن ثم تركه

تحول زاوية عدم تالقي املحورين دون إجهاد 	 
املعصم أثناء إزالة الدمبل واستبداله 

تعمل حامالت الدمبل الفردية عىل تحسني 	 
مستوى رف السالمة

مثة كريس للدمبل مصنوع من بالستيك البويل 	 
اثيلني ذي املقاومة العالية الكثافة

مثة مساحة تخزين تكفي 15 زوجاً من الدمبل	 

تمرين الصدر بالكابل على كرسي رفع الساق
مقعد مستوي تتيح مساند الكوع املائلة قليالً والتي تتخذ 	 

شكل زاوية اتخاذ الكوع وضع آمن

متتع مبزية الصعود إىل الجهاز والهبوط منه 	 
بسهولة

يوفر االتصال من خالل ثالث نقاط ثباتاً ممتازاً 	 
للمتدرب

يُعد هذا الجهاز ذا تصميم قوي بيد أنه خفيف 	 
الوزن بحيث ميكن نقله بسهولة



51

رف الدمبل المكون 
من طبقتين

يمكن تعديل هذا المقعد من 
10- درجات حتى 80 درجة

تحول زاوية عدم تالقي املحورين دون إجهاد 	 
املعصم أثناء إزالة الدمبل واستبداله 

تعمل حامالت الدمبل الفردية عىل تحسني 	 
مستوى رف السالمة

مثة كريس للدمبل مصنوع من بالستيك البويل 	 
اثيلني ذي املقاومة العالية الكثافة

يحول الرف الكامل دون سقوط الدمبل خالله	 

مثة مساحة تخزين تكفي 10 دمبل من أي 	 
حجم

يأخذ مسند الظهر مثانية مواضع من 10- درجات 	 
حتى 80 درجة

يأخذ مسند الكريس ثالثة مواضع من 0 درجة إىل 	 
20 درجة

وتشمل مزايا هذا البنش احتواءه عىل عجالت 	 
ومقبض لسهولة الحركة وتُعد هذه املزي ضعف 

مزية مسند القدمني

جهاز ضغط الصدر السفلي بنش رفع أثقال
القابل للتعديل زاوية الظهر بهذا الجهاز 85 درجة لتحسني الراحة 	 

والثبات دون التدخل يف الحركات العلوية

يعمل مسند القدم عىل تحسني ثبات املستخدم	 
ميكن تعديل مسند الظهر من 15 درجة حتى 	 

30 درجة من خالل مثانية إعدادات 

يدعم هذا الجهاز الساقني كام أن الركبتني 	 
تكونان يف وضع مرتفع للحد من إجهاد منطقة 

أسفل الظهر

أوزان حرة
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شجرة األوزان
ست سنادات لتخزين األلواح	 

يعمل واقي الصدمات املوجود عىل 	 
سنادات التخزين عىل حامية الشكل 

النهايئ لإلطار من األلواح

شجرة األوزان المزودة بمواضع 
لتخزين البارات الحديدية

حامل رفع األثقال 
من الجهتين

يحمل 10 بارات حديدية	 

يوفر التصميم القائم وضع البارات 	 
الحديدية يف رفوف بصورة صحيحة أكرث من 

الناحية الهندسية

قفص القوة
ميكن ضبط الرفوف عىل عرشين وضعاً يبعد 	 

كل منها عن اآلخر 4 بوصات )10 سم(

مؤرشات األوضاع محفورة بالليزر	 

يتم إيقاف البار الحديدي القابل للتعديل 	 
من خالل األذرع امللحقة املصنوعة من البويل 
إثيلني الفائق الوزن الجزيئي املرتفع لحامية 

اإلطار

مثة خمس سنادات مطلية بالزنك لتخزين 	 
األلواح يف كل جانب مزودة بواٍق للصدمات 
عىل سنادات التخزين لحامية الشكل النهايئ 

لإلطار من األلواح

بار رفع وزن الجسم املعياري	 
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بيج أيرون

رفوف األوزان النصفية
9 بوصات و8 بوصات

رف أوزان كامل
9 بوصات و8 بوصات

ميكن ضبط الرفوف عىل ثالثة عرش وضعاً 	 
يبعد كل منها عن اآلخر 4 بوصات )10 سم(

مؤرشات األوضاع محفورة بالليزر	 

أدوات تحديد مسافة البار وأدوات إيقاف 	 
البار القابلة للتعديل مع الحامية مبادة البويل 

إثيلني الفائق الوزن الجزيئي املرتفع

منصات متأرجحة قياسية ميكن ضبطها عىل 	 
10 أوضاع يبعد كل منها عن اآلخر مبقدار 

بوصتني )5 سم(

ميكن ضبط الرفوف عىل ثالثة عرش وضعاً يبعد 	 
كل منها عن اآلخر 4 بوصات )10 سم(

مؤرشات األوضاع محفورة بالليزر	 

أدوات تحديد مسافة البار وأدوات إيقاف البار 	 
القابلة للتعديل مع الحامية مبادة البويل إثيلني 

الفائق الوزن الجزيئي املرتفع

مثة خمس سنادات مطلية بالزنك لتخزين األلواح 	 
يف كل جانب مزودة بواٍق للصدمات عىل سنادات 
التخزين لحامية الشكل النهايئ لإلطار من األلواح

املنصة االختيارية غري متضمنة	   	

رف أوزان متعدد
9 بوصات و8 بوصات

مقعد مزود بقفل ومقعد
دمبل قابل للتعديل

ميكن ضبط الرفوف عىل أحد عرش وضعاً 	 
يبعد كل منها عن اآلخر 4 بوصات )10 سم(

مؤرشات األوضاع محفورة بالليزر	 

أدوات تحديد مسافة البار وأدوات إيقاف 	 
البار القابلة للتعديل مع الحامية مبادة البويل 

إثيلني الفائق الوزن الجزيئي املرتفع

منصات متأرجحة قياسية ميكن ضبطها 	   	
عىل 10 أوضاع يبعد كل منها عن اآلخر 

مبقدار بوصتني )5 سم(

املنصة االختيارية غري متضمنة	 

املقبض والعجالت يسمحان بسهولة حمل األثقال	 

مسند للظهر ميكن ضبطه عىل خمسة أوضاع	 

الجزء الخلفي من املقعد ميكن ضبطه عىل ثالثة 	 
أوضاع

دبابيس تثبيت تساعد يف تحديد املكان املناسب 	 
للمنصات
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أوزان حرة

رف أوزان 9 بوصات
و8 بوصات

ميكن ضبط الرفوف عىل ثالثة عرش وضعاً 	 
يبعد كل منها عن اآلخر 4 بوصات )10 سم(

مؤرشات األوضاع محفورة بالليزر	 

أدوات تحديد مسافة البار وأدوات إيقاف 	 
البار القابلة للتعديل مع الحامية مبادة البويل 

إثيلني الفائق الوزن الجزيئي املرتفع

منصات متأرجحة قياسية ميكن ضبطها عىل 	 
10 أوضاع يبعد كل منها عن اآلخر مبقدار 

بوصتني )5 سم(

املنصة االختيارية غري متضمنة	 

مقعد اإلطالة الزائدة 
العكسية/ األرداف

نظام مسار التحمل الخطي الثنايئ مع إطالق القدمني 	 
يضمن الوضعية السهلة

24 وضعاً أفقياً يبعد كل وضع عن اآلخر مسافة 	 
بوصة واحدة )2.5 سم( مام يناسب مجموعة كبرية 
من أحجام املتدربني؛ 9 أوضاع رأسية يبعد كل وضع 
عن اآلخر بوصة واحدة )2.5 سم( مام يناسب األداء 

املتطور واللياقة للرياضيني

بطانة للركبة تساعد يف تسهيل التجهيز للتدريب 	 
وتأمينه

مسند مائل للكاحل عىل شكل بكرة يتيح سهولة وضع 	 
القدمني ويناسب املستخدمني

مقابض مثبتة عىل لوح القدمني تسمح بالثبات من 	 
أجل اإلطالة الزائدة العكسية

أذرع تثبيت تساعد يف استخدام أدوات التثبيت لزيادة 	 
املقاومة يف حركات اإلطالة الزائدة العكسية

منصة مزودة بأذرع
منصة 8 × 6 بوصات مزودة بأذرع	 

شكل متعدد الطبقات؛ الجزء األوسط منه 	 
مصنوع من البلوط األحمر، والطبقة العلوية 
عىل شكل لسان يوجد بها فتحات، والكسوة 

العلوية مصنوعة من البويل يوريثان

األجزاء الخارجية املالمسة لألرض مصنوعة من 	 
املطاط 3/4 بوصة

منصتان مزودتان بأذرع 
في المنتصف

منصة 8 × 6 بوصات مزودة بأذرع	 

شكل متعدد الطبقات؛ الجزء األوسط منه 	 
مصنوع من البلوط األحمر، والطبقة العلوية 
عىل شكل لسان يوجد بها فتحات، والكسوة 

العلوية مصنوعة من البويل يوريثان

األجزاء الخارجية املالمسة لألرض مصنوعة من 	 
املطاط 3/4 بوصة

توفر منطقة بني كال الجانبني من الرفوف 	 
الكاملة
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منصة مستقلة
8 × 6 بوصات

شكل متعدد الطبقات؛ الجزء األوسط منه مصنوع 	   	
من البلوط األحمر، والطبقة العلوية عىل شكل لسان يوجد 

بها فتحات، والكسوة العلوية مصنوعة من البويل يوريثان

 األجزاء الخارجية املالمسة لألرض مصنوعة	 
من املطاط 3/4 بوصة

جهاز المتوازي
مناسب لالستخدام مع رفوف األوزان النصفية والكاملة	 

مقابض عقلة 1.5 بوصة مغطاة باملسحوق	 

عروة رفع لسهولة التعامل	 

أذرع ملحقة مصنوعة من البويل إثيلني الفائق الوزن الجزيئي 	 
املرتفع للحد من الخدوش

ملحقات بيج أيرون

منصة مائلة
مصممة خصيصاً للسامح بسهولة الحركة عىل مقاعد 	 

ومنصات سايبكس

وحدات تدريبية
مناسب لالستخدام مع رفوف األوزان 	 

النصفية والكاملة

سطح األلواح مستدق بدرجة واحدة 	 
لسهولة تحميل ألواح األوزان

عروة رفع لسهولة التعامل	 

أذرع ملحقة مصنوعة من البويل إثيلني 	 
الفائق الوزن الجزيئي املرتفع للحد من 

الخدوش
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يرى العديد أن التمرين املتقطع العايل الكثافة هو أكرث وسائل التدريب فاعليًة عىل مستوى العامل. وفقاً 

لدراسة عاملية أجرتها الكلية األمريكية للطب الريايض ACSM لتدريبات اللياقة البدنية لعام 2015، فإن 

التدريب املتقطع العايل الكثافة يأيت عىل رأس اثنني من أولويات التدريبات التي يفضلها األعضاء التابعون 

لك.

ويُعد التمرين املتقطع العايل الكثافة نظاماً متبعاً لهيكلة الوقت 
واملجهود أثناء جلسة التمرين. تشمل فوائد التمرين املتقطع العايل 

الكثافة زيادة التمثيل الغذايئ ومعدل حرق السعرات الحرارية والقوة 
والقدرة عىل التحمل؛ فهو يتكون من تدريبات صغرية متقطعة متكررة، 
وفرتات عالية الكثافة تتناوب مع فرتات االنتعاش األقل كثافة. ويختلف 

شكل التدريب املتقطع بشكٍل كبري باختالف طريقة االستخدام أو 
باختالف هدف املتدرِّب. وتُعد أكرث النسب الشائعة هي نسبة 2:1، 

التي تشري إىل أن فرتة االستشفاء ستكون ضعف فرتة التدريب.

وعادة ما ترتاوح فرتة التمرين املتقطع العايل الكثافة من 20 إىل 30 
دقيقة، وميكن أن يُطبق هذا عىل متارين القلب واألوعية الدموية )عىل 

سبيل املثال، بالتبديل بني سباقات املسافات القصرية والركض( أو عىل 
التامرين التي ترتكز عىل القوة )عىل سبيل املثال متارين الضغط أو 

متارين القفز عىل الصندوق(. وميكن ألي شخص اتباع منهج التمرين 
املتقطع العايل الكثافة، حيث إن ُعلُوَّ الكثافة يعتمد عىل لياقة املتدرب، 

مام يجعله مالمئاً للجميع.

تمرين متقطع مطور 
عالي الكثافة
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حرق الدهون. بناء العضالت. اكتساب القوة. زيادة التمثيل الغذايئ. 

تحسني الطاقة. يقدم جهاز سبارك كل هذه الفوائد مع درجات سالمة 

أعىل نظراً لتعديله وفقاً ملتطلبات امليكانيكا الحيوية؛ األمر الذي يؤدي 

إىل الوصول لنتائج استثنائية بإجهاد منخفض.

سبارك

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 املُثىل. إىل جانب آلية املقاومة التي تتيح 

مستويات أعىل من كثافة التمرين.

وضعان للتشغيل: الوضع الدائري لحركة رسيعة وقوية تستمر عادًة 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

اهتامم بأداء التمرين املتقطع العايل الكثافة )HIIT(.لعام 2015
يأيت التمرين املتقطع العايل الكثافة )HIIT( عىل رأس التامرين التي يفضلها 

املتدربون، وذلك وفقاً لدراسة عاملية أجرتها الكلية األمريكية للطب الريايض 

ACSM عام 2015 عىل متارين اللياقة البدنية.

أضف جواً من اإلثارة عىل مناطق التامرين والحصص 
الجامعية.

عزز مناطق التامرين الوظيفية ومتارين التعليق وغريها. زد من حامس 

معسكر املتدربني وأضف جواً من الحامسة عىل حصص التامرين املختلطة 

وحصص املجموعات الصغرية األخرى.

أداء عاٍل. 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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جهاز معتمد للياقة 
الشاملة

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. وهذا هو السبب وراء 

إبداعنا أجهزة اللياقة البدنية املصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مامرسة 

التمرينات بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة، فضالً عن كبار السن النشطني. 

أجهزة توتال أكسس 

وتزيل سلسلة توتال أكسس )Total Access( من 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 أمراً 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 Access( ال تفي مبعايري مبادرة اللياقة 
البدنية الشاملة )IFI( فحسب 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 اجتذاب قاعدة كبرية ومتنوعة من العمالء من خالل تقدميها للفئات من 

جميع األعامر والقدرات وسيلًة لتحسني لياقتهم البدنية باستخدام أرقى 
أجهزة تدريبات القوة يف العامل، تلك املقدمة من سايبكس.
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خيارات وضع املقبض

تلبي خيارات الوضعية العليا والسفىل للمقابض احتياجات قصار 

القامة ومن يستخدمون الكرايس املتحركة الذين ال ميكنهم ضبط 

ارتفاع املقعد. إنها متكن من ال يتحكمون يف اتزانهم من الشعور 

بالثبات الكامل عىل األرض.

الواقي الصدري

يكفل الواقي الصدري الذي ميكن استخدامه يف مثانية مواضع 

للمستخدمني الطوال القامة والقصار القامة التحرك بحرية تامة.

مقعد ارتكاز كبري

يوفر هذا املقعد الكبري مزيداً من االستقرار والثقة للمستخدمني 

من كبار السن فضالً عن املستخدمني الذين يعانون انخفاض 

استقرار الجذع.

ذراع اإلدخال العلوي

يحافظ الوضع املحوري لهذا الذراع عىل حركة الجسم الطبيعية 

لليد وهي تتدىل يف صورة تدريجية.

رفوف األوزان التي ميكن للمستخدم تحديدها

تتيح للمتدرب سهولة تحديد الوزن من موقع الجلوس ملامرسة 

التمرين.

رفوف زيادة الوزن بلف املقبض

يقدم نظام زيادة الوزن بلف املقبض لضبط الوزن عند ثالث 

درجات مختلفة والذي يُعد جزءاً ال يتجزأ من هذه الرفوف، 

زيادات بنسبة  5 أرطال )أي ما يعادل 2.5 كجم(، مام يجعله 

مثالياً للمستخدمني عدميي الخربة وكبار السن. يتم ضبطه عىل 

وزن منخفض عند بدء االستخدام.
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PRESTIGE VRS توتال أكسس

سحب عمودي سحب عمودي جهاز ضغط الصدر
لتدريب عضلة الظهر العريضة ذراع دفع مزود بقفل قابل للتعديل عىل 	 

مقعد متأرجح مام يتيح ملن يستخدمون 
الكرايس املتحركة إمكانية استخدامه، مع 
إمكانية ضبط املقعد بيٍد واحدة ليناسب 
املستخدمني الذين يعانون عجزاً محدوداً 

يف الحركة

ذراع قابل للتعديل يسمح ملن يعانون 	 
عجزاً محدوداً يف مرونة حركة الكتفني 
واملستخدمني للكرايس املتحركة ببدء 

التمرين يف وضعية مريحة دون إجهاد

اختيار وضع املقبض علوياً أو سفلياً 	 
يناسب املستخدمني للكرايس املتحركة 

واملستخدمني األقرص طوالً ومن يعانون 
عجزاً محدوداً يف التوازن

ذراع يعمل برافعة ميكن ضبط ارتفاعه 	 
مام يسمح بضبط البار ليناسب 
املستخدمني األقرص طوالً أو من 

يستخدمون الكرايس املتحركة حتى 55 
بوصة )140 سم( من وضع الجلوس

مسند ركبة قابل للتعديل مع إمكانية 	 
تعديل ارتفاع املقعد مام يسمح 

للمستخدمني األقرص طوالً وغريهم ممن 
يعانون عجزاً محدوداً يف ثبات الجذع 

بالحفاظ عىل املالمسة الكاملة للقدمني 
مع األرض. وهذا يسمح بوضعية الحوض 

الصحيحة ومينع دوران الظهر أثناء 
التدريب

جهاز السحب األفقيجهاز الضغط العلوي 
مقعد متأرجح مع ذراع دفع مزود 	 

بقفل قابل للتعديل يتيح ملن 
يستخدمون الكرايس املتحركة إمكانية 
استخدامه، مع إمكانية ضبط املقعد 

بيٍد واحدة ليناسب املستخدمني الذين 
يعانون عجزاً محدوداً يف الحركة

اختيار وضع املقبض علوياً أو سفلياً 	 
يناسب املستخدمني للكرايس املتحركة 

واملستخدمني األقرص طوالً ومن يعانون 
عجزاً محدوداً يف التوازن

 ذراع معادلة الوزن مع وزن بداية	 
5.5 أرطال )2.5 كجم(

تلبي خيارات الوضعية العليا 	 
والسفىل للمقابض احتياجات من 

يستخدمون الكرايس املتحركة الذين 
ال ميكنهم ضبط ارتفاع املقعد، وكذلك 

املستخدمون القصار القامة ومن ال 
يتحكمون يف اتزانهم بحيث متكنهم 

من الشعور بالثبات الكامل عىل 
األرض.

يكفل الواقي الصدري الذي 	 
ميكن استخدامه يف مثانية مواضع 

للمستخدمني الطوال القامة والقصار 
القامة التحرك بحرية تامة.

يحافظ الوضع املحوري لذراع اإلدخال 	 
العلوي عىل حركة الجسم الطبيعية 
لليد وهي تتدىل يف صورة تدريجية.
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PRESTIGE VRS توتال أكسس

جهاز إطالة الساقين جهاز الكابل 
إنه ذلك الجهاز ملامرسة التمرينات املتعدد 	 

الوظائف والذي يقدم مجموعة كبرية 
ومتنوعة من التمرينات ملامريس التمرينات 

من املعاقني فضالً عن غري املعاقني

ويوفر مقبضا الثبات الكبريان ملامريس 	 
التمرينات ممن يستخدمون كرسياً متحركاً 

وغريهم من املستخدمني اآلخرين القدرة عىل 
الثبات عند إجراء مترينات الذراع الواحدة

متكن قبضة املسدس لتعديل االرتفاع مامريس 	 
هذا الرضب من التامرين من تعديل االرتفاع 
منذ بدء التمرين وذلك باستخدام يد واحدة، 

األمر الذي يُعد رضورياً بالنسبة ملبتوري 
األطراف واملستخدمني املصابني بالسكتة 

الدماغية

ضبط وضعية االنزالق لتناسب طول وسادة 	 
قصبة الساق. ميكن ضبط وضعية وسادة قصبة 
الساق برسعة وبدقة عىل مقدمة الساق دون 

الحاجة إىل ربط الرافعة أو فكها

مقابض جانبية موازنة لجانب املقعد تساعد يف 	 
تغيري األوزان

مزامنة بداية نطاق الحركة عىل القرص مع 	 
املستخدم. بغض النظر عن وضع البداية، 

فإن أسلوب ضبط نطاق الحركة من سايبكس 
الذي من املنتظر تسجيله برباءة اخرتاع يضمن 
حركة القرص للحفاظ عىل بيان القوة الصحيح 

للمستخدم

الخطوة االختيارية غري متضمنة	 

جهاز ثني الساقينضغط الساقين
نظام مبتكر ملعادلة الوزن يساعد يف 	 

تخفيض املقاومة إىل الحد األدىن مع 
الشعور بالوزن املتناسق

لوح كبري لوضع القدمني مينح ثباتاً عند 	 
التدريب

مسند عريض للظهر وقاعدة مقعد 	 
كبرية متنح مزيداً من االستقرار والثقة 

للمستخدمني من كبار السن فضالً 
عن املستخدمني الذين يعانون خلالً 

يف التوازن

ميكن تعديل وسادة ربلة الساق عىل خمسة 	 
أوضاع لتناسب مختلف أطوال الساق

آلية الضغط املستمر لوسادة الفخذ تسمح 	 
بتأمني وضع الفخذ أعىل الركبة ليناسب من 
يعانون عجزاً محدوداً يف القوة عىل مفصل 

الركبة بينام تحافظ عىل ثبات وضعية املفصل

مزامنة بداية نطاق الحركة عىل القرص مع 	 
املستخدم. بغض النظر عن وضع البداية، 

فإن أسلوب ضبط نطاق الحركة من سايبكس 
الذي من املنتظر تسجيله برباءة اخرتاع يضمن 
حركة القرص للحفاظ عىل بيان القوة الصحيح 

للمستخدم

الخطوة االختيارية غري متضمنة	 



Cybex Products are Designed & Built in America.



ُصممت لتمنحك
مزية تنافسية

تم تصميم أجهزة سايبكس لتدريبات الكارديو وبناء العضالت وتصنيعها يف الواليات املتحدة 

األمريكية من قبل العامل املََهرَة باستخدام أحدث ما وصلت إليه التقنية يف مرافق التصنيع املعتمدة 

 .ISO 9001 لدينا والحاصلة عىل شهادة األيزو

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.

mydesign.cybexintl.comتفضل بزيادة املوقع اإللكرتوين



دعم قوي لشركائنا
التجاريين

تقوم سايبكس مبشاركتك منذ البداية ملساعدتك يف بناء مرشوع تجاري ناجح للياقة البدنية. وتغطي 

حلولنا كل يشء بدءاً 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 - بدءاً 
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.



+ 44.845.606.0228
+ 44.845.606.0227

سايبكس إنرتناشيونال ليمتد ومقرها اململكة املتحدة
 برميري هاوس

 شارع بيفريدج
 تل باردون

 كولفيل، LE67 1TB  اململكة املتحدة
 هاتف
فاكس

رشكة سايبكس إنرتناشيونال
كتيب أجهزة القوة. املواصفات القابلة للتعديل.

رمبا يختلف اللون الفعيل عن العينات املعروضة.
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ُصممت منتجات سايبكس وُصنعت يف الواليات املتحدة األمريكية. 

+ 1.508.533.4300
+ 1.508.533.5500

cybexintl.com

املركز الرئييس عىل مستوى العامل
 10 شارع تروتر

 ميدواي، MA 02053 الواليات املتحدة األمريكية
 هاتف
فاكس 


