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Effective aftermarket services

The entire HUR operational chain is based on the quality philosophy. In addition to 
the reliability and durability of the equipment, the HUR service also comprehends 
effective aftermarket services. Because HUR uses industrial-grade pneumatic 
components in its equipment, the availability of spare parts is guaranteed 
worldwide. Furthermore, HUR s extensive international dealer network ensures 
smooth service. The HUR customer can rest assured that all future equipment 
maintenance and servicing procedures will be carried out with the greatest of ease.

خدمات پس از فروش کارآمد

اولویت اصلی زنجیره عملیاتی ما، ارائه خدمات پس از فروش باکیفیت است.
 HUR است. ازآنجاکه HUR عالوه بر دوام و درجه باالی اطمینان دستگاه ها، خدمات پس از فروش نیز از اولویت های اصلی
از قطعات پنوماتیک صنعتی باکیفیت باال در دستگاه های خود استفاده می کند، دسترسی به قطعات یدکی در سرتاسر جهان 
را در  از فروش  HUR، در کوتاه ترین زمان خدمات پس  بین المللی وسیع  به عالوه، شبکه فروشندگان  ضمانت می شود. 
سراسر جهان ارائه می کنند. مشتریان HUR اطمینان دارند متخصصین این شرکت همواره جهت ارائه خدمات در دسترس 

بوده و خدمات پس از فروش با نهایت سهولت انجام می پذیرد.

 )HUR(، آینده فناوری سالمت و آمادگی جسمانی

در سال 1989 در دانشگاه صنعتی   Helsinki University Research (HUR( شرکت
هلسینکی فنالند تأسیس شد. این شرکت بعد از تأسیس با مؤسسات تحقیقاتی پیشرو، کارشناسان 
فیزیولوژی و بیومکانیک و ورزشکاران مطرح همکاری نزدیک داشته است و نتیجه ٢٥ سال تحول 
علمی آن، تولید محصوالت ورزشی کامپیوتری مبتنی بر فناوری منحصربه فرد پنوماتیک )هوای فشرده( 

بوده است.
واحد تخصصی  مهندسی کمپانی HUR طراحی دستگاه ها را از ابتدا تا انتها به عهده دارد. واحدهای 
تحقیق و توسعه نوآوری های تازه ای در طراحی دستگاه ها و نرم افزارها انجام داده و بیومکانیک آنها 

را ارتقا داده است.
تجهیزات HUR باهدف آسایش کاربران و دسترسی ورزشکاران به باالترین سطح کیفی تمرین 
و  مفاصل  و  عضالت  روی  بیومکانیک  تحقیقات  آخرین  اساس  بر  دستگاه ها  و  است  طراحی شده 
ابعاد دستگاه ها و مسیرهای دسترسی از طریق  شبیه سازی کامپیوتری حرکات طراحی می شوند. 
کلیه  همچنین  باشند.  داشته  ایمن تری  و  مؤثر  عملکرد  تا  می شوند  بهینه سازی  دقیق  طراحی 

دستگاه های این شرکت با رعایت اصول و قواعد نوین علم ارگونومی طراحی می شوند.
شرکت HUR پیشرو در تولید تجهیزات سالمت و آمادگی جسمانی بر اساس نیاز مشتریان است 
و به صورت پیوسته محصوالت و فرایندهای خدماتی خود را ارتقا داده و به روز می کند. مشتریان 
تولید  HUR، فرایند  اختیاردارند. هدف  را در  بازار  HUR پیشرفته ترین تجهیزات موجود در 

بدون نقص و رضایت کامل مشتری است.

HUR, the future of health and fitness technology

HUR (Helsinki University Research) was developed at the University of 

Technology, Helsinki, Finland in 1989. Since its founding, HUR has worked 

in close co-operation with leading research facilities, and experts in 

physiology and biomechanics as well as top athletes. The result of 25 years 

of scientific development is a unique, pneumatic-based computerized 

fitness equipment line. 

HUR maintains its own engineering department, where equipment is 

designed from start to finish. Research and development units constantly 

produce new innovations in the design of HUR equipments and software, 

while enhancing the equipment biomechanics. 

HUR represents today’s most advanced health and fitness equipments 

relying on Natural Transmission™ and SmartCard™ technologies. 

HUR equipment represents comfort and convenience at its best. 

Equipment design is based on muscular biomechanics research data and 

computer simulation. The equipment dimensions and movement paths 

are optimized through careful design, thus ensuring an effective and safe 

workout. HUR machines also boast a stylish, functional and ergonomic 

design. 

As the pioneering manufacturer of health and fitness equipments, HUR 

listens to its customers’ needs and continuously develops its products and 

service processes. The HUR customer gets the most advanced equipment 

solutions on the market. The goal is 100% customer satisfaction and a 

fault-free production process.
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Main Line Series

The Main Line is HUR’s most extensive and wide-ranging fitness and health 

equipment range, for all types of exercise. Attention is given to the ease of 

use with minimal adjustment points employed and training safety. 

All Main Line equipments are based on Natural Transmission™ pneumatic 

resistance, which allows for a quiet and safe and effective workout, with no 

damaging impact to joints and connective tissue. Dual function equipment, 

a stylish and ergonomic design, and state-of-the-art technology ensure 

that Main Line equipment surpasses the user’s expectations. In addition 

to independent workouts, Main Line equipment is also perfect for time-

efficient circuit training.

Thanks to highly advanced engineering and the latest in modular 

technology, HUR equipment is of the highest quality, safe and state-of-the-

art. HUR is the only pneumatic fitness and health equipment manufacturer 

to use industrial-grade pneumatic components. Each and every moving 

joint is bearing mounted, and there are no cables used in the machine 

transmission.

All equipments are manufactured in accordance with the ISO 9001 Quality 

Management system, and meet both VDMA and ISO standards. All HUR 

equipments are CE certified, and in accordance to the British National 

Institute of Health Universal Design Guidelines for Fitness Equipments.

Best for your customers

naturally HUR equipment represents comfort and convenience at its 

best. HUR attaches importance to the stylish and functional design 

of its equipment. For example all transmission parts are encased. The 

ergonomically contoured back supports and seats reduce the load placed 

on the spinal column. Furthermore, all settings can be changed without 

getting out of the machine, and various accessories are available to meet 

the needs of different market sectors. Our steel encased structures are 

light and durable. The weight of the new equipment technology is only 

one-tenth that of standard weight-stack equipment and its footprint is 

minimal. This makes its use, placement and transport easy. Some HUR 

machines are dual-function. This means that opposing muscle groups can 

be worked on a single machine, and it also makes it possible to set up an 

exercise facility within a minimal amount of space, and without concern for 

floor loadings. HUR resistance equipment is designed to accommodate 

the fact that everybody is different – and HUR is different.

سری محصوالت اصلی
حرکات  از  کاملی  مجموعه ی  با  جسمانی  آمادگی  دستگاه های  رده ی  گسترده ترین   Main Line

از  تمرین  ایمنی  و  تنظیم  و  نظارت  به  نیاز  کمترین  با  همزمان  استفاده،  سهولت  است.  تمرینی 
بزرگ ترین مزایای این دستگاه هاست.

 Natural فناوری  اساس  بر  و  پنوماتیک  مکانیسم  بر  مبتنی   Main Line دستگاه های  کلیه 
به عضالت،  بدون آسیب  و  بی صدا  کارآمد،  ایمن،  عملکرد  دارای  که  Transmission هستند 

مفاصل و بافت های همبند است. دستگاه های دوکاره با طراحی مدرن و ارگونومیک، تمامی انتظارات 
ورزشکاران و کاربران در سطوح متفاوت آمادگی جسمانی را برآورده می کند. عالوه بر امکان تمرین 

بدون مربی، امکان تمرینات ایستگاهی در حداقل زمان نیز وجود دارد.

با استفاده از مهندسی پیشرفته و آخرین فناوری قطعه  بندی، دستگاه های HUR دارای بهترین 
کیفیت ساخت و سطح ایمنی می باشند. HUR تنها سازنده دستگاه های آمادگی جسمانی و سالمت با 
قطعات پنوماتیک پر کیفیت است. تمامی اجزاء متحرک دارای بلبرینگ بوده و هیچ کابلی برای انتقال 

نیرو به کار نرفته است.

تمامی دستگاه ها مطابق با سیستم مدیریت کیفیت IS 9001 تولیدشده است و دارای استاندارد 
بین المللی  پزشکی  استاندارد  تأییدیه  و   )CE( اروپا  اتحادیه  استاندارد  گواهی  و   VDMA

آمادگی  دستگاه های  طراحی  دستورالعمل  با  دستگاه ها  همچنین  هستند،  نیز   )ISO 13485(
جسمانی مؤسسه ملی سالمت انگلستان )NIH( کاماًل همخوان هستند.

بهترین گزینه برای مشتری
دستگاه های HUR با حداکثر توجه به آسایش و راحتی بیشینه کاربر طراحی شده اند. HUR اهمیت 
فراوانی برای طراحی زیبا و درعین حال عملکردی محصوالتش قائل است. به  عنوان  مثال، همه اجزاء 
انتقال نیرو درون محفظه قرار دارند. پشتی و نشیمنگاه ارگونومیک دستگاه ها از فشار روی ستون 
فقرات پیش گیری می کند. به عالوه، همه تنظیمات را می توان بدون بلند شدن از پشت دستگاه 

تغییر داد و با توجه به نیازهای مختلف مصرف کنندگان، لوازم جانبی متنوعی در دسترس است.

سازه های فوالدی دستگاه ها، سبک و بادوام هستند. وزن دستگاه های مدرن HUR معادل یک دهم 
دستگاه های مبتنی بر وزنه استاندارد بوده و فضای اشغال شده حداقل است. این مسئله باعث 

آسان شدن استفاده، نصب و جابه جایی دستگاه ها شده است.

بسیاری از دستگاه های HUR دوکاره هستند؛ یعنی گروه های عضالنی متقابل با یک دستگاه فعال 
می شوند. درنتیجه می توان در فضاهای محدود بدون نگرانی از فشار روی کف زمین، اقدام به 

راه اندازی تأسیسات ورزشی نمود.
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Technologies

HUR’s Natural Transmission™ is based on pneumatic technology. The 

heart of HUR health and fitness equipment is Natural Transmission™. As a 

pneumatic-based resistance method, Natural Transmission™ makes HUR 

machines much more efficient, quiet and safe to use.

On standard weight stack machines, inertial forces distort resistance 

curves, especially at high speeds. Even when employing cams, weight 

stack machines only operate properly with slow controlled movements. 

Additionally, resistance varies heavily throughout the joint range of motion, 

leading to a non-homogenous resistance curve. [Figure 1]

Thanks to Natural Transmission™ technology, inertial forces do not affect 

the HUR equipment resistance curve, which stays constant regardless 

of the movement speed. This technology matches the body’s natural 

muscular movement, regardless of speed of movement. The result is a 

safer, more effective exercise for people of all ages and abilities – from 

mainstream exercisers to seniors, athletes, the disabled and the youth. As 

a consequence of minimizing the inertial forces, Natural Transmission™ 

technology prevents the joints from being stressed in extreme positions. 

It also allows for high speed training, which additionally can lead to 

decreased stress on the joint.

Figure 1. Resistance curve using standard weight stack machine

Figure 2. HUR Natural Transmission™ resistance curve

The technology, also allows for step-less transmission; meaning that the 

resistance changes can be set to very small steps (0.1-0.4kg), making the 

equipment effective for all users with different physical fitness levels, and 

preventing the high level trainers form “stalling” between large increments.

فناوری ها
فناوری ™Natural Transmission که در دستگاه های HUR استفاده می شود، بر پایه فناوری 
پنوماتیک است. این فناوری باعث کارایی بیشتر، کم  صدایی و ایمنی در استفاده از دستگاه های 

HUR می شود.

در ماشین های مبتنی بر وزنه متداول، نیروی اینرسی باعث به هم ریختگی منحنی های مقاومت به ویژه 
در سرعت زیاد می شود. حتی با استفاده از بادامک، این ماشین ها فقط در حین حرکات کنترل شده 
آهسته خوب عمل می کنند. به عالوه، مقاومت در سرتاسر محدوده حرکتی مفاصل به شدت تغییر 

می کند که باعث ایجاد منحنی مقاومتی ناهمگن می گردد )شکل ١(.

با بهره مندی از فناوری ™Natural Transmission، دیگر نیروهای اینرسی بر منحنی مقاومت 
دستگاه های HUR تأثیر نمی گذارند و درنتیجه مقدار مقاومت بدون توجه به  سرعت حرکت، ثابت 
فناوری  دارد.  مختلف همخوانی  در سرعتهای  بدن  طبیعی عضالت  با حرکت  فناوری  این  می ماند. 
™Natural Transmission با کاهش نیروهای اینرسی، از وارد شدن تنش به مفاصل خصوصًا 

در ابتدا و انتهای محدوده حرکتی پیش گیری می کند. این فناوری همچنین امکان تمرین پرسرعت را 
فراهم می کند که باعث کاهش تنش مفاصل می گردد. درواقع این فناوری باعث شبیه  سازی کامل 

حرکت ماهیچه های بدن هنگام تمرین می گردد.
نتیجه این امر، تمرینی مؤثرتر و ایمن تر برای افراد در همه سنین و با هر سطح توانایی و آمادگی 
جسمانی است. از سالمندان تا جوانان و از معلوالن تا ورزشکاران حرفه ای می توانند سطح آمادگی 

جسمانی خود را با این دستگاه ها بهبود بخشند.

شکل ١: منحنی مقاومت ماشین های مبتنی بر وزنه

Natural Transmission شکل ٢: منحنی مقاومت در فناوری

این فناوری همچنین امکان تغییر پیوسته مقاومت را فراهم می کند؛ بدین معنی که تغییرات مقاومت 
را می توان در فواصل 100 تا 400 گرم انجام داد، که باعث می شود دستگاه برای همه کاربران با 
سطوح آمادگی جسمانی مختلف مناسب باشد و همچنین فواصل بسیار کوچک به ورزشکار این امکان 
را می دهد که وزن را دقیقًا متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و از درجا زدن ورزشکاران به خاطر 

اختالف باالی وزنه ها پیش گیری شود.
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SmartCard™ – the most advanced fitness equipment technology

HUR’s SmartCard™ system represents the most developed technology in 

the strength equipment industry. The SmartCard™ functions make it very 

easy to use and to monitor the training program. Just insert the card into 

the machine and the system will automatically set the resistance, counts 

repetitions, assists the user, saves each training session, provide guidance 

where necessary and record the performance from each session. It is 

now easier than ever to build a modern fitness center free of barriers and 

suitable for all users!

The heart of the HUR machines is the SmartCard™ technology, whose 

data is used by the system to automate the entire training session. The 

SmartCard™ system renders workouts easier and more motivating than 

ever before.  A color touch-screen with animated exercise display provides 

additional motivation and help beginners to ease into the exercise. Training 

programs can be updated automatically (Auto Update) to match the 

goals, making the task of the instructor much easier, and enhancing the 

user’s motivation for the continuous progress.

SmartCard™ system is extremely effective and comprehensive program, 

which enables instructors to offer the best quality services to the customer. 

It helps instructors to manage more members by monitoring progress 

and visit frequency and training statistics, enabling them to identify and 

work with those that need individual attention, and optimizing the gym 

managerial processes. SmartCard™ helps systematic customer registration, 

and also message system in which the supervisor can give, for example, 

the feedbacks for client’s progress.

Automated workout

The Smart Card system represents the industry’s most highly advanced 

and user-friendly fitness and health equipment technology. Adherence 

is ensured, and the automation parameters guarantee progression, 

performance, and results - and provides management and user feedback. 

Repetitions and heart rate can be monitored during the exercises and the 

exercise result will be automatically saved in the database for further analysis. 

All SmartCard machines can also be operated manually.

  SmartCard ™ فناوری
این  است.  تناسب اندام  دستگاه های  فناوری  پیشرفته ترین  نشان   SmartCard™ سیستم 
وارد  کارت  است  کافی  فقط  می شود.  ورزشی  پیشرفت  پایش  و  کاربری  سهولت  باعث  فناوری، 
دستگاه شود تا دستگاه به طور اتوماتیک مقاومت را تنظیم کند، دفعات تکرار را بشمارد، به کاربر 
در انجام صحیح حرکات کمک کند و نتایج هر تمرین را ثبت کند. همچنین دستگاه می تواند ضربان 
قلب را طی تمرینات کنترل کند و از نتایج آن برای بهینه سازی اتوماتیک برنامه تمرینی استفاده 

کند. همه دستگاه های مجهز به SmartCard به صورت دستی نیز کار می کنند.

تنظیم خودکار سیستم  که  ™SmartCard است  فناوری   HUR ویژگی دستگاه های  مهم ترین 
برای هر جلسه تمرین را انجام می دهد. با استفاده از ™SmartCard، انگیزه تمرین افزایش 
می یابد. یک صفحه لمسی رنگی با تصاویر متحرک، در کاربران انگیزه ایجاد می کند و تمرین را برای 
آنان آسان می کند. با استفاده از Auto Update، می توان برنامه های تمرینی را به طور خودکار 

به روز کرد تا کار مربی آسان تر شود و انگیزه کاربر برای پیشرفت مداوم بیشتر شود.

سیستم ™SmartCard یک برنامه جامع و کاراست که مربی را قادر می سازد تا بهترین کیفیت 
خدمات را به کاربران ارائه دهد. این سیستم به مربی کمک می کند تا با پایش پیشرفت و تحلیل 
به  بیشتر،  تمرکز  با  بتواند  درعین حال  و  کند  کنترل  را  بیشتری  نفرات  تمرینی،  جلسات  آماری 

کاربرانی که به توجه ویژه نیاز دارند بپردازد و فرایند مدیریتی را بهینه کند.

این سیستم با ثبت ساختارمند اطالعات کاربر، بازخوردهای الزم را با بهره گیری از سامانه پیام رسانی 
™SmartCard به کاربران می دهد.

سیستم ™SmartCard شامل اجزاء زیر است:

HUR دستگاه   •

SmartCard نرم افزار   •

•   کیوسک کامپیوتر )برای انتقال داده ها(

SmartCard کارت الکترونیکی هوشمند   •

Smart Card saves resources and time 

For fitness and health club operators the Smart Card and HUR equipment 

mean cost-effectiveness. New exercise program can be made easily and 

quickly: each program is made on a computer from templates and saved 

on the Smart Card. This saves a considerable amount of resources and 

time. The system also provides a wide range of feedback on, for example, 

workout performance and the degree of usage. The Smart Card sets 

the resistance automatically, provides guidance wherever necessary and 

records the performance.

HUR SmartCard System consists of

• HUR machines

• SmartCard Software

• Kiosk (for transferring the data)

• SmartCard (chip card)

با استفاده از تجهیزات HUR، راه اندازی و اداره مراکز آمادگی جسمانی مدرن که برای 
تمام کاربران قابل استفاده باشد امکان پذیر شده است.
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Stylish form — ergonomic function

HUR attaches importance to the stylish and functional design of its fitness 

and health equipment. For example, all transmission parts are encased. 

The ergonomically contoured back supports and seats reduce the load 

placed on the spinal column. Accessories are available to meet the needs 

of various market sectors. 

Versatile fitness and health equipment that lasts

The steel-encased structure of HUR equipment is light and durable. The 

weight of the new equipment technology is only one-tenth that of standard 

weight-stack equipments and its footprint is minimal. This makes its use, 

placement and transport easy. Areas normally considered unsuitable for 

exercise machines can be considered.

Safe and profitable investment

Product economy is taken into consideration from the earliest stages of 

equipment design. Manufacturing technology, transport, installation and 

maintenance are designed into every piece of equipment, thus making 

their purchase a safe and profitable investment for the customer. HUR 

only manufactures equipment based on orders received. Because the 

equipment is not warehoused, the customer always receives equipment 

built using the very latest knowhow.

طراحی زیبا و ارگونومیک 
کمپانی HUR عملکرد بهینه و طراحی زیبای دستگاه ها را به هم پیوند داده است. به عنوان مثال، 
همه قطعات انتقال نیرو درون محفظه قرار دارند. صندلی و پشتی های ارگونومیک باعث کاهش 
برای هر  افراد مختلف  نیاز  برای رفع  نیز  لوازم جانبی مختلف  به ستون فقرات می شوند.  فشار 

دستگاه موجود است.

دستگاه های تناسب اندام پیشرفته و بادوام
فقط   HUR وزن دستگاه های  است.  بادوام  و  HUR، سبک  فوالدی دستگاه های  محفظه  ساختار 
با رقبا اشغال  را در مقایسه  یک دهم وزن دستگاه های متداول بدن سازی است و کمترین فضا 
می کنند. این مسئله باعث می شود تا کاربرد، نصب و جابجایی دستگاه ها آسان شود. همچنین امکان 
استفاده از دستگاه در فضاهای کوچکی که مساحت کافی برای یک باشگاه ورزشی متداول ندارند 

را فراهم می کند.

سرمایه گذاری ایمن و سودآور
به صرفه بودن و فناوری ساخت، حمل، نصب و نگهداری در طراحی هر دستگاه چنان مدنظر بوده 
است که سرمایه گذاری ایمن و سودآوری را برای مشتریان فراهم  کند. شرکت HUR دستگاه ها 
نگهداری نمی شوند، همیشه  انبار  این دستگاه ها در  بر اساس سفارش می سازد. چون  را صرفًا 

دستگاه ها با آخرین فناوری روزبه خریدار تحویل می گردد.
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OPTIONS

Belt

The support belt can be of assistance when the user has 

balance issues, and is standard on many HUR machines. 

Adjustable Lever Arms

The adjustable lever arms are used to accommodate 

different limb lengths.

Neck Cushion

The neck cushion (optional) accommodates for variance 

in size and posture.

امکانات

کمربند
کمربند نگه دارنده می تواند برای کاربران دچار مشکالت تعادل مفید باشد 

و در بسیاری از دستگاه های HUR وجود دارد.

بازوی اهرمی قابل تنظیم
از این بازوها برای تنظیم دستگاه برای افراد با قد و طول اندام مختلف 

استفاده می گردد.

بالشتک گردن )اختیاری(
بالشتک گردنی برای افراد با قد و فیزیک بدن مختلف استفاده می شود.

Seat Cushion

The (optional) cushion can also help accommodate for 

variance in size of user.

بالشتک صندلی )اختیاری(
بالشتک صندلی برای افراد با قد و قوس کمر متفاوت استفاده می شود.

Adjustable Seat Position

Adjustment of seat distance. This feature makes it easy 

to find the optimal position for users of different sizes, 

and to vary the emphasis on the muscles being used.

مکان قابل تنظیم نشیمن
فاصله نشیمن را تنظیم می کند. به کمک آن می توان نشیمن را برای کاربران 

مختلف و برای فشار انتخابی روی عضالت خاص به آسانی تنظیم کرد.

دوکاره
دستگاه های دوکاره به کاربر امکان می دهند تا گروه های ماهیچه ای مخالف را بدون 
تغییر ماشین، به کار بگیرد. جهت مقاومت به سادگی با یک کلید تغییر می کند و به جای 

دو دستگاه از یک دستگاه با همان قابلیت استفاده می شود.

سنسور تست ایزومتریک
 ،(Performance Recorder( با استفاده از دستگاه مجزای »ثبت عملکرد« 
این سنسور،  به  تمام دستگاه های مجهز  را در  ایزومتریک  نیروی  می توان خروجی 

اندازه گرفت )اختیاری(. نرم افزار این دستگاه نیز اختیاری است.

)Base plate( صفحه پایه
صفحه پایه باعث می شود که ماشین نیازی به تثبیت شدن روی کف نداشته باشد.

Base Plate

The base plate means that the machine does not need to be 

fixed to the floor.

Dual Function

Dual function equipment allows the user to work opposing 

muscle groups, without changing machines. The direction of 

resistance is changed easily and safely with a simple switch.

Isometric Testing Sensor Attachment

Using a separate Performance Recorder, the machine can 

measure the isometric force output,on all machines equipped 

with a sensor attachment (optional). Additional software also 

optional.
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Adjustable Seat

Adjustable seat height. Step-less adjustable seats help 

the user find a correct, safe and effective start position.

Adjustable Back Support
The adjustable back support is a standard feature 
on many HUR machines. On the Leg Extension/Curl 
machine, the back support can slide steplessly forward. 
On other equipment with this feature, the back support 
can be adjusted into three different positions.

Handgrips for Additional Support

Conveniently positioned handgrips assist with access 

and egress from machines for some users.

نشیمن قابل تنظیم
ارتفاع نشیمن را تنظیم می کند. قابلیت  تنظیم پیوسته نشیمن باعث می شود 

تا کاربر بتواند بهترین و مؤثرترین وضعیت را برای خودتنظیم کند.

پشتی قابل تنظیم
 HUR پشتی قابل تنظیم یک ویژگی استاندارد در بسیاری از دستگاه های
به طور  می توان  را  پشتی  این  پا،  پا/پشت  جلوی  دستگاه های  در  است. 
پیوسته به جلو لغزاند. در سایر دستگاه های دارای این ویژگی، می توان 

پشتی را در سه وضعیت تنظیم کرد.

دستگیره های حمایتی
دستگیره ها باعث می شوند تا بتوان به راحتی به دستگاه وارد و از آن 

خارج شد.

Multigrip Handles

Horizontal and/or vertical handgrips allow the exercise 

to be performed using different grip positions.

دستگیره های چندجهته
دستگیره های افقی / عمودی باعث می شوند تا بتوان تمرینات را با 

وضعیت های مختلف دستگیره انجام داد.

Foot Straps

The foot straps are used to fasten the user s feet to the 

foot plates.

Leg Straps

Padded leg straps on the Leg Extension/Curl machine 

can be used to stabilise the user's thighs, particularly 

when using higher loads during leg curl function.

Adjustable Foot Plate

The footplate can be adjusted to set a different joint 

angle for exercise.

Electrically Adjusted Back Support and Shoulder 

Rollers

For inclined leg press machine, this feature creates an 

ergonomically optimal training position.

پابند
از پابند برای بستن پای کاربر به صفحه پایی استفاده می شود.

زانوبند
در دستگاه های جلوی پا/پشت پا، از زانوبند برای پایدارسازی مفصل زانوی 

کاربر به ویژه هنگام تمرین با مقاومت های باال استفاده می شود.

صفحه پایی قابل تنظیم
صفحه پایی را می توان برای زاویه های مختلف مفاصل تنظیم کرد.

پشتی و غلتک شانه برقی قابل تنظیم
برای دستگاه پرس پای خوابیده، این ویژگی وضعیت تمرینی ارگونومیک 

بهینه را فراهم می کند.
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Custom solutions

Let our talented designer’s help you create a facility which best suits you 

and your clients needs. Our health and fitness equipment is available in 

three standard frame colors and six upholstery colors.

Colors

HUR fitness and health equipment is available in three different frame 

colors and six different cushion colors.

Structure colors

Black, Grey, White 

تنوع رنگ بدنه و روکش دستگاه
برای سازگاری و زیبایی محیطی، رنگ های مختلف بدنه و روکش دستگاه های HUR موجود است. 
بدنه دستگاه ها در سه رنگ مشکی، خاکستری و سفید و روکش دستگاه ها جهت سلیقه های گوناگون 

در هفت رنگ آبی، فیروزه ای، قرمز، زرد، قهوه ای، مشکی و سفید موجود است.
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FUNCTIONAL 
PULLEY
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Functional Pulley

Just like other HUR machines, Functional Pulley’s resistance mechanism is 

based on Natural Transmission™ technology, which makes the equipment 

have a constant resistance throughout the range of motion, regardless 

of the resistance level or speed of movement. The resistance can be 

easily adjusted by the SmartCard™ technology or manually, while the 

training is continuously and accurately monitored. Using several available 

accessories, various sports specific movements can be simulated, and 

hence the training becomes “functional”. For example, using the gloves, a 

tennis player, or a martial arts athlete can easily simulate and improve the 

desired hand and accompanying body movements, and a football player 

can strengthen his kick performance by using the ankle attachment.

Functional Pulley Features

•  Adjustable height cable column.

•  Two handles and/or leg straps per machine enable a large variety of 

exercises.

•  Independently adjustable stabilization handles.

•  Fully enclosed mechanisms enhance safety and aesthetics. 

Choose Tomorrow´s strength training system and give your customers the 

best quality of training!

دستگاه های پولی عملکردی
 Natural فناوری  بر  مبتنی  دستگاه ها  این  مقاومت  مکانیزم   ،HUR دستگاه های  سایر  مانند 
Transmission است که باعث می شود تا بدون توجه به میزان مقاومت یا سرعت حرکت، در تمام 

محدوده حرکتی منحنی نیرو پایدار باشد. مقاومت موردنظر را می توان با فناوری SmartCard یا 
به طور دستی به آسانی تنظیم کرد. با استفاده از متعلقات موجود، می توان حرکات ویژه ورزش های 
با  به عنوان مثال،  بود.  خواهد   " "عملکردی  تمرین  آموزش  بنابراین،  کرد.  را شبیه سازی  مختلف 
استفاده از دستکش، تنیس بازان یا ورزشکاران هنرهای رزمی می توانند به آسانی حرکات مطلوب 
دست و بدن را شبیه سازی کند؛ و بازیکنان فوتبال نیز می تواند شوت های خود را با استفاده از 

اتصال قوزک بند دستگاه تقویت کنند.

ویژگی های دستگاه های پولی عملکردی عبارت اند از:

•   ارتفاع ستون کابل کاماًل قابل تنظیم است.

•   دو دستگیره یا پابند در هر دستگاه به طور استاندارد برای انجام تمرین های مختلف 
موجود است.

•   هر دستگاه دارای دو دستگیره  تعادل باقابلیت  تنظیم مستقل است.

•   برای حفظ ایمنی و زیبایی، مکانیزم دستگاه ها کاماًل درون محفظه قرار دارد.

Natural Transmission باعث می شود تا دستگاه های پولی عملکردی  •   فناوری 
HUR، ایمن و راحت باشند و بتوان حرکات سریع را با کمک آن ها انجام داد.

•   تنظیم مقاومت آسان و به صورت پیوسته است.

•   برخالف دستگاه های متداول، امکان تنظیم مقاومت اولیه نزدیک صفر وجود دارد.

•  The Natural Transmission™ technology makes the HUR Pulley 

safe and comfortable to use, and also enables rapid movements.

•  Easy and continuous resistance adjustment.

•  Near zero starting resistance with step-less adjustments.

•  Enables a large variety of exercises.

•  Independently adjustable stabilization handles.

•  Fully enclosed mechanisms enhance safety and aesthetics.

•  Handles and leg straps are standard equipment
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Biceps/Triceps

جلوبازو/ پشت بازو

Push UP/Pull Down

پرس سرشانه/ لت ) زیربغل (

Dip/Shrug

دیپ ) پارالل ( / شراگ ) کول (

Delta/Lat

سرشانه / لت از پهلو

Chest Press

پرس سینه

Chest Curl

پرس زیر سینه منحنی

Lat Pull

لت از کنار

Pec Deck

قفسه سینه

Optimal Rhomb

رومبویید سینه با دستگیره 4 جهته

Curl Up

پیچش باالی سینه

Curl Down

پیچش زیر سینه

FCM3110

FCM3120

FCM3125

FCM3130

FCM3140

FCM3145

FCM3150

FCM3160

FCM3175

FCM3180

FCM3190

110 cm/43 in

177 cm/69 in

135 cm/53 in

138 cm/55 in

135 cm/53 in

129 cm/50 in

102 cm/40 in

126 cm/50 in

108 cm/43 in

173 cm/68 in

173 cm/68 in

86 cm/34 in

109 cm/43 in

94 cm/37 in

98 cm/39 in

116 cm/46 in

123 cm/49 in

125 cm/49 in

100 cm/39 in

85 cm/33 in

96 cm/38 in

96 cm/38 in

106 cm/42 in

87 cm/35 in

84 cm/ 33 in

96 cm/38 in

110 cm/43 in

138 cm/55 in

93 cm/37 in

121 cm/48 in

81 cm/32 in

116 cm/46 in

116 cm/46 in

75 kg/165 lb

70kg/154 lb

65 kg/143 lb

65 kg/143 lb

70 kg/154 lb

80 kg/176 lb

65 kg/143 lb

50 kg/110 lb

60 kg/132 lb

75 kg/165 lb

75 kg/165 lb

Name
نام دستگاه

Code
کد دستگاه

Height
ارتفاع 

Length
طول 

Width
عرض

Weight
وزن

Product Features and Specifications

HUR لیست محصوالت الین اصلی
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Abdomen/Back

شکم/ کمر/ پهلو

Abdomen

شکم

Back Extension

ستون فقرات

Twist

چرخش تنه و ستون فقرات

Body Extension

ستون فقرات و لگن

Adduction/Abduction

داخل پا / بیرون پا

Leg Extension/Curl

جلو پا / پشت پا

Leg Press

پرس پا

Leg Press Incline

پرس پای شیب دار

Calf Press

ساق پا ) + اسمیت (

FCM3310

FCM3315

FCM3320

FCM3330

FCM3510

FCM3520

FCM3530

FCM3540

FCM3545

FCM3550

114 cm/45 in

114 cm/45 in

114 cm/45 in

125 cm/49 in

106 cm/42 in

128 cm/50 in

136 cm/54 in

133 cm/52 in

121 cm/48 in

179 cm/70 in

88 cm/35 in

102 cm/40 in

112 cm/44 in

93 cm/37 in

128 cm/50 in

118 cm/46 in

147 cm/58 in

143 cm/56 in

180 cm/71 in

114 cm/45 in

79 cm/31 in

79 cm/31 in

79 cm/31 in

83 cm/33 in

109 cm/43 in

85 cm/33 in

96 cm/38 in

85 cm/33 in

86 cm/34 in

63 cm/25 in

70 kg/154 lb

70 kg/154 lb

60 kg/132 lb

60 kg/132 lb

85 kg/187 lb

70 kg/154 lb

90 kg/198 lb

100 kg/220 lb

120 kg/265 lb

80 kg/176 lb

Name
نام دستگاه

Code
کد دستگاه

Height
ارتفاع 

Length
طول 

Width
عرض

Weight
وزن

Product Features and Specifications

HUR لیست محصوالت الین اصلی
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KEY POINTS
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Key Points

All equipments are designed and manufactured in Finland, in accordance 

to the ISO 9001:2000 and ISO 13485:2003 Quality Management Systems, 

and VDMA and CE standards.

  SmartCard™ Technology represents the most advanced technology in 

its field.

o  Making training safe and independent.

o  Easily monitoring the progress, and report the outcomes.

o  Saving resources and promoting business opportunities.

o  Enhanced personal training and customer service.

  HUR’s unique Natural Transmission™ mechanism eliminates the effects 

of inertia.

o  Zero starting resistance with step-less adjustments.

o  Isoinertial Resistance throughout the joint range of motion, makes 

training more effective in contrast to conventional training, and leads to 

less stress on the joints even during high-speed training.

o Perfect balance between exercise load and muscles output force, 

regardless of the speed of motion

o  Functional training using HUR pulley machines.

o  Safe and easily usable for all user age and fitness groups.

  Ergonomic Design

o  Top of the line ergonomic design prevents injury, and brings comfort to 

your customers.

o  As a safety measure, all transmission parts are completely covered.

o  Providing support for the spine and joints during exercise without 

sacrificing comfort.

o  Completely adjustable fitting for customers with different sizes.

  Bringing Luxury and Comfort to Your Exercise Area

o  Noise-free mechanisms (noise levels <50dBs)

o  Finger-touch color monitors for each machine.

o  Welded steel construction. Stainless steel fasteners. Powder coated.

o  Eighteen color combinations, enables you to give an exclusive look to 

your facility.

o  Almost all machines are also available in dual function form.

  High quality artificial leather. 

o  Resistant to disinfectants, abrasion and body fluids.

o  Very durable and easy to clean. Flame retardant.

  Safe and profitable investment

o  Gives your facility the edge against the competitors using the traditional 

machines.

o  Due to lack of mechanical parts, the machines are almost maintenance-

free.

  Comprehensive aftermarket services

o  The availability of spare parts is guaranteed worldwide. HUR’s extensive 

international dealer network ensures flawless service procedures. 

  Warranty:

o  Five-year warranty for the frame.

o Two-year warranty for all other parts, excluding electronics (1 year 

warranty) 

نکات مهم
 ISO 9001:2000 , ISO 13485:2003، کلیه دستگاه ها در فنالند مطابق با استانداردهای

VDMA و CE طراحی و ساخته می شوند.

   ™SmartCard پیشرفته ترین فناوری در حوزه ورزش و آمادگی جسمانی است:
o   ایمن و مستقل ساختن فرایند تمرین.

o   پایش آسان پیشرفت ورزشی و گزارش نتایج.
o   استفاده بهینه از منابع و ارتقاء فرصت های تجاری.

o   تمرینات فردی شده و خدمات پس از فروش ویژه.

است.  اینرسی شده  اثر  باعث حذف   Natural Transmission™ منحصربه فرد  مکانیزم     
مقاومت ایزواینرشیال در تمام محدوده حرکتی مفاصل، باعث اثربخشی بیشتر این نوع تمرین ها نسبت 

به دستگاه های سنتی می شود و باعث کاهش فشار روی مفاصل حین حرکت های پرسرعت می گردد:

(Stepless( مقاومت اولیه صفر با تنظیمات پیوسته   o
o   تعادل کامل بین بار مقاومت تمرین و نیروی خروجی عضله، بدون توجه به سرعت حرکت.

o   تمرینات عملکردی با استفاده از ماشین های پولی.
o   قابل استفاده برای همه سنین و سطوح مختلف آمادگی جسمانی.

   طراحی ارگونومیک
o   پیش گیری از آسیب و باالترین سطح راحتی کاربران با پیشرفته ترین طراحی ارگونومیک.

o   پوشیدگی کامل کلیه قطعات انتقال نیرو به عنوان یک تمهید ایمنی.
o   حمایت از ستون فقرات و مفاصل طی تمرینات بدون کاهش راحتی.

o   اتصاالت قابل تنظیم برای کاربران با اندازه های قامت و راستایی مختلف.

   تمرینات راحت و لوکس
o   مکانیزم بی صدا )سطح نویز کمتر از 50 دسی بل(

o    صفحه نمایش لمسی رنگی برای هر دستگاه.
o   سازه های فوالدی جوشکاری شده ضدزنگ بارنگ پودری الکتروستاتیک )فناوری خودروسازی(

o   ١٨ ترکیب رنگ برای ظاهر منحصربه فرد و زیبایی محیط.
o   تقریباً  همه ماشین ها به صورت دوکاره نیز موجود هستند.

   روکش چرم مصنوعی باکیفیت عالی
o   مقاوم در برابر ضدعفونی کننده ها، فرسایش و مایعات بدن.
o   بادوام باال و قابلیت تمیزکاری آسان و مقاوم در برابر شعله.

   سرمایه گذاری ایمن و سودآور
o   مرکز تمرینی شمارا نسبت به رقبا که از ماشین های سنتی استفاده می کنند، در خط مقدم قرار 

می دهد.
o   به واسطه کمبود قطعات متحرکه مکانیکی، این ماشین ها تقریبًا نیازی به نگهداری ندارند.

   خدمات جامع پس از فروش
 ،HUR دسترسی به قطعات یدکی در سرتاسر جهان ضمانت می شود. شبکه بین المللی فروش   o

خدمات پس از فروش بدون نقص را تضمین می کند.

   گارانتی
o   پنج سال گارانتی سازه های فلزی.

o   یک سال گارانتی قطعات کامپیوتری.
o   دو سال گارانتی تمامی اجزاء دیگر.
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HUR MAIN LINE
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FCM 3110

Width: 106 cm / 42 in

Length: 86 cm / 34 in

Height: 110 cm / 43 in

Weight: 75 kg / 165 lb

Isometric Testing

Sensor Attachment

Options

FCM 3110 Biceps / Triceps

FCM 3120

Width: 87 cm / 35 in

Length: 109 cm / 43 in

Height: 177 cm / 69 in

Weight: 70 kg / 154 lb

Isometric Testing

Sensor Attachment

Neck Cushion

Seat Cushion

Isometric Testing

Sensor Attachment

Neck Cushion

Seat Cushion

Options

FCM 3120 Push Up / Pull Down

FCM 3130

Width: 96 cm / 38 in

Length: 98 cm / 39 in

Height: 138 cm / 55 in

Weight: 65 kg / 143 lb

Options

FCM 3130 Delta / Lat

FCM 3125

Width: 84 cm / 33 in

Length: 94 cm /37 in

Height: 135 cm / 53 in

Weight: 65 kg / 143 lb

Neck Cushion

Seat Cushion

Foot Pedal Adjusment

Digital Display

Large Mushroom Buttons

Options

3125 Dip / Shrug
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FCM 3140

Width: 110 cm / 43 in

Length: 116 cm / 46 in

Height: 135 cm / 53 in

Weight: 70 kg / 154 lb

Options

FCM 3140 Chest Press

FCM 3145

Width: 138 cm / 55 in

Length: 123 cm / 49 in

Height: 129 cm / 50 in

Weight: 80 kg / 176 lb

Isometric Testing

Sensor Attachment

Neck Cushion

Seat Cushion

Options

FCM 3145 Chest Curl

FCM 3160

Width: 121 cm / 48 in

Length: 100 cm / 39 in

Height: 126 cm / 50 in

Weight: 50 kg / 110 lb

Isometric Testing

Sensor Attachment

Neck Cushion

Seat Cushion

Neck Cushion

Seat Cushion

Options

FCM 3160 Pec Deck

FCM 3150

Width: 93 cm / 37 in

Length: 125 cm / 49 in

Height: 102 cm / 40 in

Weight: 65 kg / 143 lb

Options

FCM 3150 Lat Pull
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FCM 3175

Width: 81 cm / 32 in

Length: 85 cm / 33 in

Height: 108 cm / 43 in

Weight: 60 kg / 132 lb

Options

FCM 3175 Optimal Rhomb

FCM 3180

Width: 116 cm / 46 in

Length: 96 cm / 38 in

Height: 173 cm / 68 in

Weight: 75 kg / 165 lb

Options

FCM 3180 Curl Up

FCM 3310

Width: 79 cm / 31 in

Length: 88 cm / 35 in

Height: 114 cm / 45 in

Weight: 70 kg / 154 lb

Isometric Testing

Sensor Attachment

Belt

Adjusment Level Arm

Options

FCM 3310 Abdomen / Back

FCM 3190

Width: 116 cm / 46 in

Length: 96 cm / 38 in

Height: 173 cm / 68 in

Weight: 75 kg / 165 lb

Neck Cushion

Seat Cushion

Neck Cushion

Seat Cushion

Options

FCM 3190 Curl Down
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FCM 3320

Width: 79 cm / 31 in

Length: 112 cm / 44 in

Height: 114 cm / 45 in

Weight: 60 kg / 132 lb

Options

FCM 3320 Back Extension

FCM 3330

Width: 83 cm / 33 in

Length: 93 cm / 37 in

Height: 125 cm / 49 in

Weight: 60 kg / 132 lb

Options

FCM 3330 Twist

FCM 3160

Width: 85 cm / 33 in

Length: 118 cm / 46 in

Height: 128 cm / 50 in

Weight: 70 kg / 154 lb

Isometric Testing

Sensor Attachment

Digital Display

Large Mushroom Buttons

Belt
Easy Access Handgrips

Neck Cushion
Digital Display

Isometric Testing
Sensor Attachment

Large Mushroom Buttons

Belt

Options

3520 Adduction / Abduction

FCM 3510

Width: 109 cm / 43 in

Length: 128 cm / 50 in

Height: 106 cm / 42 in

Weight: 85 kg / 187 lb

Options

3510 Body Extension
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FCM 3530

Width: 96 cm / 38 in

Length: 147 cm / 58 in

Height: 136 cm / 54 in

Weight: 90 kg / 198 lb

Options

3530 Leg Extension / Curl

FCM 3540

Width: 85 cm / 33 in

Length: 143 cm / 56 in

Height: 133 cm / 52 in

Weight: 100 kg / 220 lb

Options

FCM 3540 Leg Press

FCM 3550

Width: 63 cm / 25 in

Length: 114 cm / 45 in

Height: 179 cm / 70 in

Weight: 80 kg / 176 lb

Options

FCM 3550 Abdomen / Back

FCM 3545

Width: 86 cm / 34 in

Length: 180 cm / 71 in

Height: 121 cm / 48 in

Weight: 120 kg / 265 lb

Isometric Testing

Sensor Attachment

Neck Cushion

Plate for Joining Levers

Lock Mechanism

Easy Access Handgrips
Neck Cushion

Adjustable Lever Arms
Isometric Testing

Sensor Attachment
Digital Display

Large Mushroom Buttons

Options

FCM 3545 Leg Press Incline
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