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GARANTIA
LIMITADA
© 2021 Kayezen LLC by Theraband. Todos os direitos reservados. TheraBand™ é uma marca registada da Theraband, LLC. É
proibida qualquer utilização desta marca sem o consentimento expresso por escrito da Kayezen LLC by TheraBand, LLC ou
das suas empresas afiliadas. LEIA OS TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA DA KAYEZEN DEFINIDOS ABAIXO ANTES
DE UTILIZAR OS PRODUTOS DA THERABAND. AO UTILIZAR INICIALMENTE OS PRODUTOS KAYEZEN, ESTÁ A ACEITAR
OS SEGUINTES TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA. A Kayezen LLC by TheraBand (“TheraBand”) garante ao comprador original todos os novos equipamentos adquiridos na Theraband, num Comerciante autorizado da Theraband ou um Fornecedor de fabrico autorizado pela Theraband que estes produtos não apresentam defeitos de material e mão-de-obra em
condições normais de utilização e manutenção durante os seguintes períodos e nos seguintes aspetos:

ESTA GARANTIA LIMITADA NÃO COBRE E NÃO É FORNECIDA
QUALQUER GARANTIA RELATIVAMENTE A:
• Produtos não fabricados pela Kayezen ou por um fabricante autorizado pela Kayezen.
• Produtos alterados sem o consentimento expresso por escrito da Kayezen.
• TVT da Theraband que tenham sido esticados, estendidos ou forçados além
do ponto de paragem (consulte a Secção 4.4).
• Produtos comprados com exceção diretamente à Kayezen ou através
de um Comerciante autorizado pela Kayezen.
• Produtos que não são mantidos em conformidade com as especificações
da Kayezen, conforme mostrado no Manual do utilizador e nas etiquetas
do produto.
• Produtos com uma etiqueta de série ausente, ilegível ou alterada.
• Mão-de-obra para componentes além da sua cobertura de garantia.
• Produtos com danos cosméticos, incluindo, entre outros, riscos
e amolgadelas.

GARANTIA DE PRODUTOS
DA THERABAND
Acessórios com a marca
VECTOR e Kayezen:
Um ano a partir da data de entrega
TUBOS VECTOR Theraband ("TVT"):
60 dias a partir da data de entrega
O VECTOR só deve ser utilizado com
acessórios certificados pela Theraband
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• Chamadas de assistência no local para fornecer formação
técnica sobre a utilização e manutenção adequadas do
equipamento.
• Custos de transporte e manuseio relacionados com a
reparação de equipamentos.
A presente garantia aplica-se nas seguintes condições:
• Os produtos não foram sujeitos a utilização indevida, abuso,
modificações não autorizadas pela Theraband ou qualquer
dano causado por manuseio inadequado, desastres naturais,
causas de força maior e manutenção por revendedores não
autorizados. Isto inclui a aplicação de materiais de limpeza ou
lubrificantes não especificados pela Theraband.
• Os produtos permanecem na posse do comprador original.
• as reclamações ao abrigo da garantia são feitas dentro dos
períodos de garantia anteriormente apresentados e que tais
reclamações ocorrem no prazo de 30 dias após a data de
descoberta.
• A cobertura de mão-de-obra aplica-se apenas nos Estados
Unidos e no Canadá.
• As garantias para peças e mão-de-obra podem variar fora
dos Estados Unidos. Contacte o Comerciante autorizado
Theraband na sua área geográfica para obter os termos da
garantia.
Todos os períodos de garantia começam a correr a partir
da data de entrega ao comprador original. A obrigação da
Theraband ao abrigo desta garantia está limitada à reparação
ou substituição de peças com defeito ao abrigo da garantia,
uma vez que a Theraband pode eleger, sem custos para o
comprador, quer para peças quer para mão-de-obra.

O comprador é responsável por todos os custos de transporte e
seguro de equipamentos devolvidos ou substituídos de e para o
armazém da Theraband.
Qualquer garantia implícita, incluindo, entre outros, a garantia
implícita de adequação a um determinado fim e à garantia
implícita de comerciabilidade, está limitada a um ano de
duração a partir da data de entrega ao comprador original.
Alguns estados não permitem limitações quanto ao tempo de
duração de uma garantia implícita, portanto a limitação acima
pode não se aplicar a si. O recurso à reparação e substituição
é o único e exclusivo recurso do comprador. A Theraband não
será responsável por quaisquer danos especiais, acidentais,
contingentes ou consequentes de qualquer tipo, incluindo,
entre outros, danos ou perda de bens ou equipamento e perda
de lucros e receitas. Alguns estados não permitem a exclusão
ou limitação de danos incidentais ou consequentes, pelo que a
limitação ou exclusão acima pode não se aplicar ao utilizador.
Nenhuma ação por violação desta garantia limitada escrita ou
de uma garantia implícita será iniciada mais de um ano após o
acréscimo da causa da ação. A presente garantia limitada escrita
é o contrato completo, final e exclusivo das partes relativamente
à qualidade ou desempenho dos produtos e a todas e quaisquer
garantias e representações. Nenhuma modificação desta
garantia limitada ou renúncia de seus termos será obrigatória
para qualquer uma das partes, salvo se aprovada por escrito por
um oficial empresarial autorizado da Theraband. Esta garantia
limitada concede-lhe direitos legais específicos e poderá
também ter outros direitos que podem variar de estado para
estado. Contacte a ΚΑΥΖΕΝ by Theraband, clientsuccess@
kayezen.com para obter uma lista de revendedores autorizados
antes de devolver qualquer equipamento defeituoso.
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AVISOS DE
SEGURANÇA
Devem ser tomadas todas as precauções para
minimizar o risco de lesões e evitar danos ao
equipamento. Leia todo o Manual do utilizador
antes de utilizar o VECTOR e respeite sempre as
seguintes precauções de segurança.
O NÃO CUMPRIMENTO DAS PRECAUÇÕES
PODE RESULTAR EM LESÕES GRAVES OU
MORTE DURANTE A UTILIZAÇÃO DESTE
PRODUTO LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO.

PERIGO
O NÃO CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES
PRECAUÇÕES PODE RESULTAR EM LESÕES
GRAVES E/OU MORTE

AVISO
O NÃO CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES
PRECAUÇÕES PODE RESULTAR EM LESÕES
GRAVES E/OU DANOS MATERIAIS

• Antes de cada utilização, remova a tampa e reveja todos os avisos no eixo
interno.
• O VECTOR deve ser fixado a um ponto de ancoragem capaz de resistir a
cargas de pelo menos 91 Kg.
• Fixe o VECTOR a um ponto de ancoragem utilizando apenas cargas de
mosquetão classificadas para pelo menos 91 Kg ou as fornecidas pela
Theraband. A Theraband não assume qualquer responsabilidade por danos ou
ferimentos causados por mosquetões fornecidos por terceiros.
• Nunca puxe os TVT para além do ponto de paragem.
• Nunca solte o conjunto da tampa da posição estendida
• Inspecione os TVT semanalmente. Substitua quaisquer TVT que tenham sinais
de desgaste ou abrasão antes da utilização.
• Substitua todos os TVT a cada seis meses ou antes, caso apresentem sinais de
desgaste ou abrasão.
• Mantenha as crianças com menos de 13 anos afastadas desta máquina.
Supervisione a utilização por parte de adolescentes.
• Utilize VETORES apenas com acessórios certificados Kayezen.
• Obter um exame médico antes de iniciar um programa de exercícios.
• Interrompa o exercício imediatamente se sentir dor, tonturas, fraqueza ou
falta de ar.
• NÃO utilize se o produto parecer danificado ou inoperacional. Comunique os
problemas à equipa se estiver a utilizar o produto num ambiente comercial.
• Obtenha instruções e/ou consulte o manual antes da utilização. Leia todos os
avisos antes da utilização.
• Evite o contacto entre o tubo de cobertura e qualquer objeto fixo quando
estiver em utilização. Podem ocorrer quebras e lesões.
• Mantenha o cabelo, as partes do corpo e a roupa afastados das peças móveis.
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CUIDADO

O NÃO CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES PRECAUÇÕES
PODE RESULTAR EM LESÕES E/OU DANOS MATERIAIS
• Não tente realizar qualquer procedimento de
manutenção ou reparação salvo se tiver as qualificações e
competências necessárias para executar o procedimento
de forma adequada e segura.
E-Mail: clientsuccess@kayezen.com
• Certifique-se de que a área de exercício em volta do
equipamento está desimpedida e não existe risco de
tropeçamento antes de fazer exercício no equipamento.
• Certifique-se de que o piso à volta do equipamento está
seco e sem quaisquer materiais ou líquidos que possam
tornar o piso escorregadio.
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA

MANUAL DO UTILIZADOR | 6

2

INTRODUÇÃO
2.1 Descrição geral
Esta secção contém uma descrição geral da tecnologia
de resistência do VECTOR e informações sobre como
prestar assistência e apoio ao cliente.
Obrigado por ter adquirido o VECTOR by Theraband.
O VECTOR destina-se a ser utilizado no interior e no
exterior em ambientes de fisioterapia, desempenho
desportivo e fitness.
Respeite todos os avisos e cuidados indicados ao
utilizar ou efetuar a manutenção do VECTOR. Contacte
um técnico de assistência qualificado para qualquer
procedimento que não possa realizar corretamente, de
forma total e segura.
Siga todas as instruções cuidadosamente.
O VECTOR destina-se a utilização em atividades
de formação desportiva, clubes de saúde, ginásios,
envelhecimento ativo e instalações de fisioterapia. Foi
testado e está em conformidade com os requisitos de
segurança e durabilidade dos EUA e internacionais
para utilização em ambientes domésticos e comerciais.
Este manual irá ajudá-lo a conhecer e utilizar as
funcionalidades do equipamento.

O VECTOR patenteado oferece uma série de vantagens significativas,
incluindo:
• A capacidade de alterar o Nível de tração equivalente ao peso (WEP),
rodando a tampa na parte superior do VECTOR para selecionar um
dos três níveis de resistência configuráveis pelo utilizador.
• Fixar/remover a fixação de forma rápida aos pontos de ancoragem
através de um mosquetão.
• Melhor segurança do utilizador através da utilização de TVT. Os fios
de Kevlar® no interior de cada tubo elástico limitam a distância que o
tubo pode ser esticado durante a utilização e reduzem o risco de uma
banda se soltar e embater no utilizador em caso de falha do tubo.
• Tampa amovível externa que protege os TVT da exposição aos raios
UV, sujidade, detritos e contaminantes.
• Capacidade de personalizar facilmente o WEP do VECTOR ao alterar
os TVT que estão disponíveis em diferentes níveis de resistência. A
tabela que se segue indica o WEP máximo aproximado para várias
configurações e a extensão máxima permitida. Tenha em atenção
que os WEP são apenas uma aproximação – o WEP pode variar
devido às tolerâncias de fabrico, idade dos TVT, número de ciclos
de extensão dos TVT e a percentagem do comprimento máximo de
extensão em que os ciclos foram acumulados (para indicar algumas
das variáveis que afetarão o WEP). Tenha também em atenção que
os WEP indicados são apenas antes de os TVT serem esticados
até ao comprimento do Kevlar interno. Depois de os TVT terem
sido esticados até ao comprimento do cabo Kevlar interno, a carga
aumentará instantaneamente se o utilizador tentar continuar a esticar
os TVT.
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Os gráficos abaixo mostram o WEP aproximado
para os VECTOR predefinidos e de exercício em
grupo.
O eixo vertical do gráfico é relativo às várias
formas que o VECTOR pode ser configurado,
sendo a primeira letra correspondente aos TVT
no disco 1 (L = Leve, H = Pesado), a segunda letra
corresponde aos TVT no disco 2 e a terceira letra
aos TVT no disco 3.

Visite nosso site regularmente: www.kayezen.com
para obter atualizações do presente manual, avisos
de segurança importantes, boletins de manutenção
obrigatória, ofertas de produtos mais recentes e
novos programas e exercícios para otimizar sua
experiência na Theraband.
Kevlar® é uma marca registada da E.I. du Pont de Nemours and Company
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2.2 Informações de assistência e contacto
COMO OBTER ASSISTÊNCIA RELATIVA AO PRODUTO
1. Verifique o problema e consulte as instruções de
funcionamento. O problema pode ser a falta de
familiaridade com o produto e as suas funcionalidades e
exercícios.
2. Localize e anote o número de série da unidade, que se
encontra no eixo central do produto.
3. Kayezen LLC
E-Mail: clientsuccess@kayezen.com
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NOMENCLATURA
As ilustrações que se seguem mostram os nomes de vários componentes do VECTOR como são
utilizados neste manual.

Sistema de rotação
Libertação da tampa
Conjunto da tampa
Tampa
Indicador de nível de
resistência

Vista interna – tampa e proteção amovível não mostradas
Conjunto de rotação (inclui o número de discos selecionados)
Discos de 1 a 3 (o disco um está mais próximo do sistema de rotação)
TVT (Tubo Vector TheraBand)

Conjunto da base

Etiquetas de aviso (no eixo central do conjunto da base)

Argola de fixação do
mosquetão

Círculo de encaixe
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INSTRUÇÕES DE
FUNCIONAMENTO

O VECTOR é enviado totalmente
montado e pronto para utilização.
Basta remover o VECTOR e todos os
acessórios da embalagem e eliminar
a embalagem de forma adequada. Os
acessórios fornecidos com O VECTOR
dependerão do SKU específica
adquirida. Um vídeo que mostra o
método de utilização do VECTOR
também está disponível em www.
kayezen.com.

4.1 Fixar o VECTOR a um ponto de
ancoragem adequado através da argola
do mosquetão utilizando o mosquetão
fornecido pela Theraband.

AVISO
• O VECTOR deve ser fixado ao ponto
de ancoragem capaz de resistir a
cargas de pelo menos 91 Kg.
• Ligue o VECTOR ao ponto de
ancoragem utilizando apenas cargas
de mosquetão classificadas para pelo
menos 12Kn ou as fornecidas pela
Theraband. A Theraband não assume
qualquer responsabilidade por
danos ou ferimentos causados por
mosquetões fornecidos por terceiros.
4.2 Fixe o acessório certificado
Theraband para o exercício que
está a realizar na argola giratória
na parte superior do conjunto da
tampa. Normalmente, esta é uma
pega que permite agarrar com a
mão, mas pode ser utilizada com
uma variedade de acessórios para
permitir a aplicação de resistência a
vários pontos do corpo.
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4.3 Selecione o nível de WEP pretendido para o
exercício ao rodar o conjunto da tampa para selecionar
os discos 1, 2 ou 3. Nota: Não puxe o conjunto da tampa
para cima ao rodar a tampa. (Consulte os níveis de
WEP mostrados no Manual do utilizador na Secção 2.1).
A figura ilustra a seleção de 2 discos, como é indicado
pelas 2 linhas azuis mostradas sob a seta na parte
inferior do logótipo da Theraband.

4.4 Realize o exercício puxando o acessório certificado
Theraband para fora da amplitude de movimentos
pretendida e de volta ao início da amplitude de
movimentos pretendida. Repita conforme desejado.

AVISO
Nunca puxe os TVT para além do ponto de paragem.

4.5 Conclua o exercício ao voltar a colocar o conjunto
da tampa na sua posição inicial, assente no conjunto da
base.

AVISO
Nunca solte o conjunto da tampa da posição
estendida.
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INSPEÇÃO E
SUBSTITUIÇÃO
DE PEÇAS

5.1.1 Remova a tampa amovível
exterior, empurrando ligeiramente
a tampa na direção da extremidade
rotativa do VECTOR. A tampa é
mostrada na imagem na posição
bloqueada, onde a seta na parte
superior do conjunto da base está
alinhada com o ícone de cadeado na
tampa amovível.

Esta secção fornece informações sobre
a inspeção de rotina do VECTOR,
juntamente com a substituição dos
componentes de desgaste normais.

5.1.2 Com a tampa amovível
empurrada na direção da
extremidade rotativa do VECTOR,
rode o tubo para a esquerda (visto
a partir da extremidade da argola
do mosquetão) até que a seta no
conjunto da base fique alinhada com
o ícone de cadeado destrancado
para soltar a tampa. Deslize e
remova a tampa do VECTOR sobre
a argola de fixação do mosquetão.

5.1 Inspecionar os TVT

AVISO
O desgaste e a abrasão dos TVT devem
ser inspecionados semanalmente.
Substitua quaisquer TVT que sejam
questionáveis.
O procedimento que se segue destina-se
a inspecionar os TVT. A secção 5.2 fornece
instruções sobre o procedimento de
substituição de TVT.
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5.1.3 Inspecione visualmente a presença de sinais de
abrasão ou desgaste na superfície do tubo em todos os
TVT, especialmente na parte do TVT mais próxima da
extremidade rotativa do VECTOR. A figura mostra um
TVT que se soltou com o fio de Kevlar protetor intacto.

5.1.4 Substitua quaisquer TVT necessários seguindo o
procedimento descrito na secção 5.2.

5.1.5 Volte a instalar a tampa amovível, deslizando a
mesma sobre a argola de fixação do mosquetão. Alinhe
a seta no conjunto da base com o ícone de cadeado
destrancado e empurre a tampa amovível contra a parte
superior do conjunto da base até parar.

5.1.6 Bloqueie a tampa, rodando a mesma até que a
seta no conjunto da base fique alinhada com o ícone
de cadeado trancado enquanto a tampa amovível é
empurrada para a extremidade rotativa do VECTOR.
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5.2.1 Solte a tampa apertando as
abas de libertação da tampa ao
mesmo tempo.

5.2 Substituição de um ou
vários TVT

WARNING
• Inspecione os TVT semanalmente.
Substitua quaisquer TVT que
tenham sinais de desgaste ou
abrasão antes da utilização.
• Substitua todos os TVT a cada seis
meses ou antes, caso apresentem
sinais de desgaste ou abrasão.
A secção que se segue fornece
instruções sobre a substituição de
um ou vários TVT. Um vídeo que
mostra o método de substituição de
um TVT também está disponível em
www.kayezen.com.

5.2.2 Remova a tampa deslizando-a
em direção ao sistema de rotação
com as abas de libertação da
tampa pressionadas até que a parte
superior da tampa esteja tenha
passado a parte inferior das abas
de libertação da tampa. Deslize a
tampa para fora da extremidade do
VECTOR.
Remova completamente o TVT do
VECTOR. NÃO remova mais de
um TVT de cada vez. A remoção
de vários TVT pode fazer com que
o conjunto do disco se desmonte,
tornando a remontagem muito mais
difícil.
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5.2.3 Remova a tampa amovível exterior, empurrando
ligeiramente a tampa na direção da extremidade
rotativa do VECTOR. A tampa é mostrada na imagem
na posição bloqueada, onde a seta na parte superior do
conjunto da base está alinhada com o ícone de cadeado
na tampa amovível.

5.2.4 Com a tampa amovível empurrada na direção da
extremidade rotativa do VECTOR, rode o tubo para a
esquerda (visto a partir da extremidade da argola do
mosquetão) até que a seta no conjunto da base fique
alinhada com o ícone de cadeado destrancado para
soltar a tampa. Deslize e remova a tampa do VECTOR
sobre a argola de fixação do mosquetão.

5.2.5 Solte o tubo do VECTOR do círculo de encaixe
puxando ligeiramente a extremidade esférica do TVT
em direção à argola de fixação do mosquetão e para
fora do eixo central.
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5.2.6 Empurre ligeiramente o TVT libertado através dos
discos em direção à extremidade rotativa do VECTOR
até que a extremidade cónica do TVT esteja acessível e,
em seguida, puxe o TVT através do conjunto do disco.

5.2.7 Remova completamente o TVT do VECTOR. NÃO
remova mais de um TVT de cada vez. A remoção de
vários TVT pode fazer com que o conjunto do disco se
desmonte, tornando a remontagem muito mais difícil.

5.2.8 Pegue num novo TVT e passe a extremidade
esférica do TVT pelos orifícios vazios no conjunto do
disco.

5.2.9 Puxe a extremidade esférica para a extremidade
da argola de fixação do mosquetão do VECTOR até que
a esfera passe ligeiramente pela superfície inferior do
círculo de encaixe. Fixe o TVT ao mover a extremidade
esférica do TVT em direção ao eixo central até que o
TVT esteja dentro da abertura do círculo de encaixe.
Solte a extremidade esférica dos TVT.
5.2.10 Repita os passos 5.2.5 a 5.2.9 para todos os TVT
necessários.
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5.2.11 Volte a instalar a tampa amovível, deslizando a
mesma sobre a argola de fixação do mosquetão. Alinhe
a seta no conjunto da base com o ícone de cadeado
destrancado e empurre a tampa amovível contra a parte
superior do conjunto da base até parar.

5.2.12 Bloqueie a tampa, rodando a mesma até que a
seta no conjunto da base fique alinhada com o ícone
de cadeado trancado enquanto a tampa amovível é
empurrada.

5.2.13 Coloque novamente a tampa, deslizando-a sobre
o conjunto rotativo até que as abas de libertação da
tampa se encaixem na posição inicial, fixando a tampa
no lugar.
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MANUTENÇÃO
E RESOLUÇÃO
DE PROBLEMAS
Esta secção fornece informações sobre manutenção
preventiva e resolução de problemas que podem ser
realizadas pelo utilizador.

6.1 Sugestões de manutenção preventiva
Não utilize o equipamento até que as peças defeituosas
sejam reparadas ou substituídas. Preste especial atenção
às peças sujeitas a desgaste, conforme descrito abaixo.
As seguintes sugestões de manutenção preventiva
manterão o VECTOR a funcionar com o desempenho
máximo:
• Ao limpar o exterior da unidade, recomenda-se
vivamente um produto de limpeza não abrasivo e um
pano de algodão macio. Contacte o Serviço de apoio
ao cliente da Kayezen para obter mais informações.
Aplique um produto de limpeza no pano de algodão
antes de proceder à limpeza.
• NÃO utilize produtos de limpeza à base de amoníaco
ou ácido.
• NÃO utilize agentes de limpeza abrasivos ou químicos.
• NÃO utilize toalhas de papel.
• NÃO aplique o produto de limpeza nos adesivos.

6.2 Programa de manutenção preventiva
Siga o programa abaixo para garantir o funcionamento adequado
do produto. Se alguma das inspeções listadas abaixo revelar
indicações de desgaste ou degradação excessivos, esses
componentes devem ser substituídos imediatamente por um
técnico de assistência qualificado.
Item

Semanal Mensal Trimes- Semes- Anual
tral
tral

Inspecione o desgaste dos TVT
Substitua todos os TVT
Verifique se a argola de fixação do
mosquetão está bem fixa. Se encontrar
alguma folga, interrompa a utilização
do produto e contacte imediatamente
o serviço de apoio ao cliente da
Theraband.
Verifique a presença de desgaste
ou fendas no sistema de rotação e
todos os componentes plásticos. Se
encontrar sinais de desgaste ou fendas,
interrompa a utilização do produto e
contacte imediatamente o serviço de
apoio ao cliente da Theraband.
Verifique se o eixo central está
desapertado nos componentes em
ambas as extremidades do eixo. Se
encontrar alguma folga, interrompa
a utilização do produto e contacte
imediatamente o serviço de apoio ao
cliente da Theraband.
Inspecione o desgaste do mosquetão.
Substitua se estiver desgastado.
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ESPECIFICAÇÕES
Uso projetado

Este produto destina-se a ser utilizado em instalações comerciais de alto desempenho, incluindo
reabilitação, exercício em grupo e treino de força e desempenho. A unidade foi concebida para
conformidade com utilização doméstica de acordo com os regulamentos ASTM e CE.

Peso máximo do utilizador

Não aplicável – a unidade não foi concebida para suportar peso corporal.

Carga máxima

Carga máxima e WEP máximo desenvolvido pela VECTOR é de aproximadamente 50 Kg utilizando TVT
pesados na extensão máxima. A extensão máxima é definida como antes de os cabos Kevlar® internos
nos TVT ficarem esticados – o ponto de paragem da extensão.

AVISO

Nunca puxe os TVT para além do ponto de paragem.

Sistema de resistência

TVT – os tubos elásticos com fio Kevlar® passam pelo centro do tubo para limitar a extensão e evitar o
embate com o utilizador em caso de falha do tubo. Os TVT incluem terminações que facilitam a remoção
e substituição dos TVT no VECTOR.

Requisitos de energia

Nenhuns

Alojamento

Termoplástico de alto impacto

Anéis de fixação

Aço inoxidável

Comprimento

O comprimento total do VECTOR 45 é de 61.5 cm
O comprimento total do VECTOR 60 é de 74 cm

Diâmetro

8 cm

Peso

VECTOR 45 approx. 0.95 Kg
VECTOR 60 approx. 1.15 Kg

Dimensões da caixa de envio

91.5cm × 10cm × 10 cm

Shipping Weight

VECTOR 45 approx. 1.28 Kg
VECTOR 60 approx. 1.42 Kg
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