LINHA

HOME

Sua casa, sua academia.

NÓS SOMOS
A MARCA QUE
MAIS ENTENDE
DE FITNESS NO BRASIL
A Movement desenvolve e fabrica há
mais de 30 anos, equipamentos fitness
com tecnologia, qualidade, robustez
e design mais do que premiado, numa
busca constante pela saúde e bem-estar.
O mercado reconhece a Movement como
a marca mais confiável do universo fitness.
Resultado disso: são cerca de 48% das
academias do Brasil que possuem pelo menos
1 equipamento Movement. Bom pra quem quer
ter uma vida saudável, melhor ainda pra quem
investe em fitness e saúde.

GYM CENTER
Oferecemos a solução completa para atender negócios de diferentes perfis, entre redes de academias, academias,
clubes, empresas, hospitais e órgãos governamentais. Conhecida nacionalmente pela excelência em produtos cardio,
com esteiras, bikes e elípticos, a Movement hoje possui uma solução completa em força com estações de musculação,
articulados e pesos livres, além dos equipamentos da linha funcional Movement Core 360º.

FUNCIONAL CENTER
Oferecemos soluções para negócios de diferentes perfis de estúdios e boxes com uma linha composta por estações
de treinamento funcional, equipamentos para HIIT e acessórios. São modelos exclusivos, desenvolvidos para atender,
em especial, à dinâmica da maior parte das academias brasileiras, estruturadas em espaços reduzidos. Além disso, são
equipamentos customizáveis, facilmente adaptáveis às necessidades dos clientes.

FITNESS CENTER
Fitness Center Movement, a solução ideal para diversas necessidades dentro do mercado fitness. Para quem quer mais
saúde, bem-estar e condicionamento físico, são diversos pacotes para condomínios que valorizam o empreendimento
e proporcionam muito mais comodidade, segurança e lazer. Para hotéis e pousadas, os combos Fitness Center Movement
são uma solução perfeita para aumentar a comodidade e o nível de serviços aos hóspedes.

HOME CENTER
Geralmente, por não terem tempo de ir a uma academia, as pessoas optam por se exercitar em casa. Com um equipamento
residencial Movement, o usuário pode treinar com toda a conveniência, privacidade e performance. Características que garantem à
Movement presença nas academias em todo o país.

LINHA

HOME

Dentre suas mais diversas soluções,
a Movement oferece para sua loja
a Linha Home, idealizada com produtos especiais
para o uso residencial, formando uma academia
perfeita dentro de casa.
Para usuários que têm a vida agitada e não querem
deixar os treinos de lado, essa linha é a ideal,
pois dispõe de equipamentos compactos,
de fácil utilização e que oferecem um resultado
completo para quem precisa de flexibilidade.
Ofereça mais essa solução e movimente seus lucros.

ESTEIRAS
LINHA HOME

Design, conforto
e performance
em equipamentos
compactos que se
adaptam a qualquer
ambiente, sempre com
tradição em durabilidade
garantidas.

ESTEIRA R5i
Console
devidamente
localizado

Módulo
LCD de 5”
com backlight

Sensor de
batimentos
cardíacos no
corrimão frontal

Portarevista / tablet
bem localizado
Corrimão alongado
com acabamento macio

Portatreco / squeeze
bem dimensionado

Estribo com
superfície
antiderrapante

Carenagem injetada
com acabamentos
justos e suporte
inferior para menor
taxa de ruído

Ampla área
de corrida:
135 x 44 cm

Inclinação
eletrônica
de 12%
Rodas para
transporte prático
Sistema de absorção
de impacto com 6 coxins
auxiliares

Dobrável com trava
e sistema de suspensão com duplo
estágio para evitar acidentes

ESPECIFICAÇÕES ESTEIRA R5i
PAINEL

5” LCD BLUE

PROGRAMAS

36

MOTOR - PEAKPOWER
(hp dc)

2,5

VEL. MÁXIMA (km/h)

16

INCLINAÇÃO

ELETRÔNICA (12%)

ÁREA DE CORRIDA (cm)

135 x 44

DOBRÁVEL

SIM

PORTA-REVISTA /
SQUEEZE

SIM

ABSORÇÃO DE IMPACTO

1 COXIM CENTRAL
+ 6 COXINS AUXILIARES

PESO MÁXIMO
DO USUÁRIO (kg)

120

PESO (kg)

78

GARANTIA (meses)

ATÉ 12

MOTOR PEAKPOWER:

2hp DC

VELOCIDADE MÁXIMA:

16km/h

PESO MÁXIMO DO USUÁRIO:

120kg

ESTEIRA R4 E R4i
Console
devidamente
localizado

Módulo
LCD de 5”
com backlight
Portarevista / tablet
bem localizado

Fast track:
R4i: sensor de
batimentos cardíacos,
velocidade
e inclinação
R4: sensor de
batimentos cardíacos
e velocidade

Corrimão alongado
com acabamento
macio

Portatreco / squeeze
bem dimensionado

Estribo com
superfície
antiderrapante

Carenagem injetada
com acabamentos
justos e suporte
inferior para menor
taxa de ruído

Ampla área de corrida:
125 x 44 cm

R4i - Inclinação
eletrônica de 12%
Rodas para
transporte prático

Sistema de absorção
de impacto com 6 coxins
auxiliares

Dobrável com trava
e sistema de suspensão com duplo
estágio para evitar acidentes

R4: Inclinação
manual com 2 níveis

Display de 5” em LCD com backlight
Velocidade, distância, cronômetro,
inclinação, monitoramento cardíaco,
calorias e 36 programas de
treinamento
Porta-tablet / revista

Dois porta-trecos bem dimensionados
para os mais variados acessórios
Console central com teclas de atalho

Chave de segurança para
usar em caso de emergência

ESPECIFICAÇÕES ESTEIRA R4i

ESTEIRA R4

PAINEL

5” LCD BLUE

5” LCD BLUE

PROGRAMAS

36

36

MOTOR - PEAKPOWER
(hp dc)

2

2

VEL. MÁXIMA (km/h)

14

14

INCLINAÇÃO

ELETRÔNICA (12%)

MANUAL (2 NÍVEIS)

ÁREA DE CORRIDA (cm)

125 x 44

125 x 44

DOBRÁVEL

SIM

SIM

FAST TRACK
NO CORRIMÃO

SIM

SIM

PORTA-REVISTA /
SQUEEZE

SIM

SIM

ABSORÇÃO DE IMPACTO

1 COXIM CENTRAL
+ 6 COXINS AUXILIARES

1 COXIM CENTRAL
+ 6 COXINS AUXILIARES

PESO MÁXIMO
DO USUÁRIO (kg)

110

110

PESO (kg)

62

62

GARANTIA (meses)

ATÉ 12

ATÉ 12

MOTOR PEAKPOWER: 		

2hp DC

VELOCIDADE MÁXIMA: 		

14km/h

ESTEIRA GO RUN 1.8 E 3.0
Console
devidamente
localizado
Botão chave de
emergência bem
posicionado
para parar o
equipamento de
maneira rápida

Carenagem
rotomoldada de
alta resistência

Módulo LCD com
5 janelas independentes

Corrimão alongado
com acabamento macio

Porta-squeeze

Estribo com superfície
antiderrapante

Rodas para
transporte
prático

Ampla área de corrida:
134 x 42cm

Sistema de absorção
de impacto com 6
coxins auxiliares
Inclinação manual
com dois níveis (0 ou 5%)

ESPECIFICAÇÕES 1.8
Chave de segurança
para usar em caso
de emergência

Cinco janelas independentes para
monitoramento do exercício
Velocidade, distância, cronômetro,
monitoramento cardíaco e calorias

Teclado objetivo para ajuste prático
dos parâmetros de treino

Sensor de
batimentos
cardíacos

3.0

PAINEL

LCD COM 5 JANELAS
INDEPENDENTES

LCD COM 5 JANELAS
INDEPENDENTES

MOTOR - PEAKPOWER
(hp dc)

1.8

3.0

VEL. MÁXIMA (km/h)

14

18

INCLINAÇÃO

MANUAL (2 NÍVEIS)

MANUAL (2 NÍVEIS)

ÁREA DE CORRIDA (cm)

134 x 42

134 x 42

SENSOR DE LÓBULO DE
ORELHA

SIM

SIM

BOTÃO DE EMERGÊNCIA

SIM

SIM

PORTA-SQUEEZE

SIM

SIM

ABSORÇÃO DE IMPACTO

COXINS AUXILIARES

COXINS AUXILIARES

PESO MÁXIMO
DO USUÁRIO (kg)

120

150

PESO (kg)

105,6

105,6

GARANTIA (meses)

ATÉ 36

ATÉ 60

MOTOR PEAKPOWER:

1.8hp AC

3hp AC

VELOCIDADE MÁXIMA:

14km/h

18km/h

BIKES

LINHA HOME

Praticidade, economia
de espaço e uma
performance sempre
eficiente, com sistemas
de transmissão que
tornam os exercícios
suaves e com total
controle do movimento.

BIKE HORIZONTAL H3
Assento em formato anatômico
garante conforto, mesmo
em grandes períodos de treino
Sistema
magnético com
8 níveis de carga

Pedal bem
dimensionado com
cinta firma-pé para
maior estabilidade

Módulo
LCD de 5”

Porta-squeeze
convenientemente
localizado para
uma hidratação
prática

Sistema de
monitoramento
cardíaco
por handgrip

Prático ajuste de
assento para os mais
variados perfis de
estatura

Sistema de pedivela
em 3 peças projetados
para treinamentos mais intensos
com a maior vida útil da categoria

ESPECIFICAÇÕES BIKE H3

Sistema de transmissão por
correia. Torna o exercício mais
macio e silencioso, ideal para
treinamento em casa

PAINEL

5” LCD

FUNÇÕES

TEMPO
VELOCIDADE
DISTÂNCIA
CALORIAS
PULSO
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA
TERMÔMETRO
RELÓGIO

SISTEMA DE CARGA

MAGNÉTICO

NÍVEIS DE CARGA

8

SENSOR DE BATIMENTOS
CARDÍACOS

SIM

PORTA-SQUEEZE

SIM

CINTA FIRMA-PÉ

SIM

PESO MÁXIMO
DO USUÁRIO (kg)

120

PESO (kg)

33

GARANTIA (meses)

ATÉ 36

Guidão com acabamento
em borracha macio ao toque.
Não retém cheiro e
muito prático para limpar

Carenagem resistente a quebras,
fácil de limpar e não mancha

BIKE VERTICAL V2
Guidão anatômico
com acabamento
macio ao toque

Sensores
handgrip para
monitoramento
dos batimentos
cardíacos

Porta-squeeze
bem localizado

Transmissão
por correia gera um
movimento uniforme,
suave e silencioso

Carenagens injetadas
para maior durabilidade
e acabamento superior

Rodas para
facilitar no transporte

ESPECIFICAÇÕES BIKE V2

Módulo
LCD de 3,5”

Sistema
magnético com
8 níveis de carga

Assento em PU com
acabamento macio
para treinos longos
Prático sistema
de ajuste de
altura de banco
Pedivela em 3 estruturas
para melhor performance
e durabilidade
Pedal com cinta firma-pé
para maior estabilidade
durante o treino
Estrutura com estabilidade
superior aos modelos
da categoria

PAINEL

3,5” LCD

FUNÇÕES

SCAN
TEMPO
VELOCIDADE
DISTÂNCIA
CALORIAS
PULSO

SISTEMA DE CARGA

MAGNÉTICO

NÍVEIS DE CARGA

8

SENSOR DE BATIMENTOS
CARDÍACOS

SIM

PORTA-SQUEEZE

SIM

CINTA FIRMA-PÉ

SIM

PESO MÁXIMO
DO USUÁRIO (kg)

110

PESO (kg)

19,5

GARANTIA (meses)

ATÉ 24

BIKE VERTICAL V3
Guidão com acabamento
em borracha macio ao
toque. Não retém cheiro e
muito prático para limpar

Sistema de monitoramento
cardíaco por handgrip

Porta-squeeze
convenientemente
localizado para uma
hidratação prática

Sistema de transmissão por
correia. Torna o exercício
mais macio e silencioso,
ideal para treinamento
em casa

Carenagem resistente
a quebras, fácil de
limpar e não mancha

Módulo
LCD de 5”

ESPECIFICAÇÕES BIKE V3

Sistema
magnético com
8 níveis de carga
Assento em formato
anatômico garante
conforto, mesmo
em grandes períodos
de treino
Prático ajuste de
assento para os
mais variados
perfis de estatura
Pedal bem dimensionado
com cinta firma-pé para
maior estabilidade, mesmo
em pedaladas rápidas

Sistema de pedivela
em 3 peças projetados
para treinamentos mais
intensos com a maior
vida útil da categoria

PAINEL

5” LCD

FUNÇÕES

TEMPO
VELOCIDADE
DISTÂNCIA
CALORIAS
PULSO
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA
TERMÔMETRO
RELÓGIO

SISTEMA DE CARGA

MAGNÉTICO

NÍVEIS DE CARGA

8

SENSOR DE BATIMENTOS
CARDÍACOS

SIM

PORTA-SQUEEZE

SIM

CINTA FIRMA-PÉ

SIM

PESO MÁXIMO
DO USUÁRIO (kg)

120

PESO (kg)

26

GARANTIA (meses)

ATÉ 36

BIKE HORIZONTAL H2
Módulo
LCD de 3,5”

ESPECIFICAÇÕES BIKE H2

Guidão devidamente
localizado para ajudar
no acesso à máquina
Assento / encosto
em couro de fácil
limpeza a acabamento
macio para treinos longos

Sistema
magnético com
8 níveis de carga

Porta-squeeze
bem localizado
Pedal com
cinta firma-pé
para maior
estabilidade
durante o treino
Sensores
handgrip para
monitoramento
dos batimentos
cardíacos

Prático sistema
de ajuste de altura
de banco

Estrutura com estabilidade
superior aos modelos da
categoria

Rodas para
facilitar no
transporte

Pedivela em 3 estruturas
para melhor performance
e durabilidade

Transmissão por correia
gera um movimento uniforme,
suave e silencioso

Carenagens injetadas para maior
durabilidade e acabamento
superior

PAINEL

3,5” LCD

FUNÇÕES

SCAN
TEMPO
VELOCIDADE
DISTÂNCIA
CALORIAS
PULSO

SISTEMA DE CARGA

MAGNÉTICO

NÍVEIS DE CARGA

8

SENSOR DE BATIMENTOS
CARDÍACOS

SIM

PORTA-SQUEEZE

SIM

CINTA FIRMA-PÉ

SIM

PESO MÁXIMO
DO USUÁRIO (kg)

110

PESO (kg)

27,2

GARANTIA (meses)

ATÉ 24

ELÍPTICOS
LINHA HOME

Equipamentos com
versatilidade de treino
e que estimulam os
membros inferiores
e superiores para um
gasto calórico avançado,
tudo com durabilidade e
tradição garantidas.

ELÍPTICO E3
Hastes móveis
com amplitude de
movimento para
treinamentos de
membros superiores

Sensores handgrip
para monitoramento
dos batimentos
cardíacos
Porta-squeeze
convenientemente
localizado para uma
hidratação prática

ESPECIFICAÇÕES ELÍPTICO E3

Módulo
LCD de 5”
Haste estática com
acabamento em borracha
macio ao toque.
Não retém cheiro e é muito
prático de limpar
Sistema
de carga
magnética
com 8 níveis

Sistema de transmissão
por correia. Torna o
exercício mais macio
e silencioso, ideal para
treinamento em casa
Sapata / pedais
devidamente dimensionada
com acabamento
antiderrapante
Sistema de pedivela
em 3 peças projetados
para treinamentos mais
intensos com a maior
vida útil da categoria

Carenagem
resistente a quebras,
fácil de limpar e não
mancha

PAINEL

5” LCD

FUNÇÕES

TEMPO
VELOCIDADE
DISTÂNCIA
CALORIAS
PULSO
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA
TERMÔMETRO
RELÓGIO

SISTEMA DE CARGA

MAGNÉTICO

NÍVEIS DE CARGA

8

SENSOR DE BATIMENTOS
CARDÍACOS

SIM

HASTE ESTÁTICA

SIM

COMPRIMENTO
DA PASSADA (cm)

35

PORTA-SQUEEZE

SIM

PESO MÁXIMO DO
USUÁRIO (kg)

120

PESO (kg)

40

GARANTIA (meses)

ATÉ 36

ELÍPTICO E2
Haste dinâmica com
acabamento macio
ao toque

ESPECIFICAÇÕES ELÍPTICO E2

Módulo
LCD de 3,5”

Sistema de carga
magnética
com 8 níveis
Sistema de
monitoramento
cardíaco por handgrip
Haste estática
para maior
estabilidade
Porta-squeeze
bem localizado

Transmissão
por correia gera um
movimento uniforme,
suave e silencioso
Sapata com
acabamento
antiderrapante

Rodas para
facilitar no transporte

Pedivela em 3
estruturas para melhor
performance
e durabilidade
Carenagens injetadas
para maior durabilidade
e acabamento superior

Estrutura com estabilidade
superior aos modelos
da categoria

PAINEL

3,5” LCD

FUNÇÕES

SCAN
TEMPO
VELOCIDADE
DISTÂNCIA
CALORIAS
PULSO

SISTEMA DE CARGA

MAGNÉTICO

NÍVEIS DE CARGA

8

SENSOR DE BATIMENTOS
CARDÍACOS

SIM

HASTE ESTÁTICA

SIM

COMPRIMENTO
DA PASSADA (cm)

28

PORTA-SQUEEZE

SIM

PESO MÁXIMO DO
USUÁRIO (kg)

110

PESO (kg)

30,6

GARANTIA (meses)

ATÉ 24

REMO ROW
LINHA HOME

Performance com altos
índices de gasto calórico
e treinamento para o
corpo todo, com uma
experiência de uso ainda
mais dinâmica para
todos os usuários.

REMO ROW 2
ESPECIFICAÇÕES REMO ROW 2

Hastes com acabamento
macio ao toque fácil de
limpar e não retém odores

Módulo LCD de 3”

Sistema de carga
magnético com
8 níveis
Assento anatômico que
permite treinos mais
intensos e contínuos com
conforto e segurança

Sistema de
monitoramento
cardíaco por
cinta torácica

Rodas bem
localizadas para
facilitar
o transporte

Carenagem resistente a
quebras, fácil de limpar
e não mancha

Trilho em alumínio permite
movimentos suaves
e silenciosos

Suporte para os pés com
superfície antiderrapante
com cintas para
travamentos dos pés

Sistema dobrável que
facilita o transporte
e armazenagem do
equipamentos

PAINEL

3” LCD

FUNÇÕES

CADÊNCIA
REMADAS
REMADAS POR MINUTO
TEMPO
DISTÂNCIA
CALORIAS
PULSO
MODO SCAN

SISTEMA DE CARGA

MAGNÉTICO

NÍVEIS DE CARGA

8

DOBRÁVEL

SIM

SENSOR DE BATIMENTOS
CARDÍACOS

SIM

AMPLITUDE
DO TRILHO (cm)

80

PESO MÁXIMO DO
USUÁRIO (kg)

120

PESO (kg)

29

GARANTIA (meses)

ATÉ 24

MULTI
ESTAÇÃO
LINHA HOME
Desenvolvida
para treinos
de cargas elevadas.
Sua biomecânica garante
conforto superior em
todas as fases dos
exercícios, gerando
resultados rápidos
e seguros.

MULTIESTAÇÃO W2
ESPECIFICAÇÕES ESTAÇÃO W2

Polia alta e puxadores
pulley e reto para
treinamentos diversos

Sistema de cabos e
roldanas que tornam
o movimento suave e
silencioso e facilitam
o exercício

Sistema de transição que
altera treinamentos de
supino e peitoral
Apoio de braços
macio ao toque

Carenagem em aço
para maior proteção
ao usuário

Grips em borracha, macios ao
toque e aderência ideal para treinos
rápidos ou com cargas altas

DIMENSÕES CxLxA (cm)

146 x 108 x 200

ÁREA OCUPADA

158

TORRES DE PESO

1 TORRE COM 10 PLACAS
DE PESO

CARGA MÁXIMA (kg)

68

ASSENTOS / ENCOSTO

PVC COM ACABAMENTO
COURVIN

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

BARRA DE PULLEY RETO
CORDA DE TRÍCEPS
BARRA DE TRÍCEPS
CORRENTE DE EXTENSÃO
4 MOSQUETÕES

PESO (kg)

132

GARANTIA (meses)

ATÉ 12

EXERCÍCIOS POSSÍVEIS

PUXADA ALTA
EXTENSÃO DE TRÍCEPS
ABDOMINAL RETO
ABDOMINAL OBLÍQUO
POLIA ALTA
PEITORAL
SUPINO RETO
EXTENSÃO DE PERNAS
FLEXÃO DE PERNAS EM PÉ
REMADA
ABDUÇÃO
ADUÇÃO
BÍCEPS
GLÚTEOS
ENTRE OUTROS

Polia central e acessórios
para treinamento de
abdominal e tríceps
Conjunto de assento e encosto
com acabamento macio
e de fácil limpeza

Carga total com
68 kg com pesos
revestidos

Roletes macios ao toque
para treinamentos de
membros inferiores

Polia inferior para
treinamento de bíceps,
abdução e adução

MULTIESTAÇÃO W4
Grips em borracha, macios ao
toque e aderência ideal para treinos
rápidos ou com cargas altas

Polia alta e puxadores pulley e
reto para treinamentos diversos

Sistema de cabos e roldanas que
tornam o movimento suave e
silencioso e facilitam o exercício

Sistema de transição que
altera treinamentos de
supino e peitoral

Carenagem em aço para
maior proteção ao usuário

Polia central e acessórios
para treinamento de
abdominal e tríceps

Carga total com 68 kg
com pesos revestidos

Roletes macios ao toque
para treinamentos de
membros inferiores

ESPECIFICAÇÕES ESTAÇÃO W4

Conjunto de assento e
encosto com acabamento
macio e de fácil limpeza
Polia inferior para
treinamento de bíceps,
abdução e adução

NÚMERO DE ESTAÇÕES

4

CARGA MÁXIMA / COLUNA

68 kg (150lbs)

NÚMERO DE PESOS /
COLUNA

10

ACESSÓRIOS

1 Barra de Pulley Reto; 1 Corda
de tríceps; 1 Barra de tríceps;
1 Corrente de extensão;
4 Mosquetões

DIMENSÕES

190 cm x 192 cm x 200 cm (CxLxA)

MULTIESTAÇÃO W8

Uma verdadeira academia compacta com mais de 15 diferentes
tipos de exercícios para todos os grupos musculares.
Acompanha diversos acessórios: 1 barra de Pulley reto, 1 corda de
tríceps, 1 barra de tríceps, 2 correntes de extensão e 8 mosquetões.
Todos os pontos de regulagem são na
cor laranja para facilitar a identificação.

ESPECIFICAÇÕES ESTAÇÃO W8
NÚMERO DE ESTAÇÕES

4

CARGA MÁXIMA / COLUNA

2 x 68 kg (150lbs)

NÚMERO DE PESOS /
COLUNA

2 x 10

ACESSÓRIOS

1 Barra de Pulley Reto; 1 Corda
de tríceps; 1 Barra de tríceps;
2 Correntes de extensão; 8
Mosquetões; 2 Puxadores

DIMENSÕES

276 cm x 245 cm x 213 cm (CxLxA)

MULTIESTAÇÃO W45

Placard mostrando mais
de 40 diferentes tipos de
exercícios para todos
os grupos musculares

Seu sistema de cabos e polias permite
treinamentos de grandes amplitudes
de movimentos, incentivando à prática
de treinamentos funcionais em espaços
reduzidos.

ESPECIFICAÇÕES ESTAÇÃO W45
Todos os pontos
de regulagem são
identificados
pela cor laranja para
facilitar a identificação

CARGA MÁXIMA

50 kg (cada lado)

PESO DO EQUIPAMENTO

200 kg

COMPRIMENTO

90,2 cm

LARGURA

162 cm

ALTURA

227 cm

ACOMPANHA

2 puxadores de manopla
2 puxadores para tornozelo

MULTIESTAÇÃO W45 PLUS

Placard mostrando mais
de 40 diferentes tipos de
exercícios para todos
os grupos musculares

Todos os pontos
de regulagem são
identificados
pela cor laranja para
facilitar a identificação

ESPECIFICAÇÕES ESTAÇÃO W45 PLUS
Banco ajustável para
aumentar o número
de exercícios

CARGA MÁXIMA

50 kg (cada lado)

PESO DO EQUIPAMENTO

200 kg

COMPRIMENTO

90,2 cm

LARGURA

162 cm

ALTURA

227 cm

ACOMPANHA

2 puxadores de manopla
2 puxadores para tornozelo
1 banco ajustável
1 puxador em corda
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