
A resistência e a leveza do alumínio, aliadas ao moderno design, 

colocam a Centurion 300 em um novo patamar de esteiras para 

uso médico. Desenvolvida para realização de teste de esforço ou 

cardiopulmonar, é a única esteira do mercado com saída USB 

nativa, permitindo controle automático digital. Suporta pacientes 

com até 200Kg e tem uma das maiores áreas de voo da categoria, 

inclinação de 0 a 26% com velocidade máxima de 18 km/h, 220V / 

60Hz. 

Possui sistema de fricção reduzida em sua cinta, extinguindo assim 

a necessidade de lubrificação.

A Esteira ergométrica Centurion 300 só é compatível com Ergo PC / Ergo PC Air / Ergo PC Elite.

Manual do Usuário da Centurion 300 disponível no site: www.micromed.ind.br

Esteira ergométrica

Centurion 300

Nobreak Onda Senoidal

Potência: 5 KVA 

Voltagem de Entrada: 220V 

Voltagem de Saída: 220V

Capitais  4005-1899 | Interior  0800 5910-178
Micromed® Todos os direitos reservados

@micromedbiotecnologia

Fazem parte da estrutura
da Centurion 300:

Sugestão de Nobreak para
Esteira Centurion 300 (se necessário):

Integrado com Ergo PC

Integrado com Ergo PC Air Registro - Anvisa

Garantia de 1 anoIntegrado com Ergo PC Elite Air

01 cabo USB de conexão
com o computador

01 cabo de equalização
de potencial (aterramento)

3 meses de garantia para os acessórios

Informativo técnico

Use sempre acessórios originais Micromed. Consulte nota técnica anexa 003/2020

Pré Vendas

Sugerimos que a esteira seja ligada a um circuito isolado de rede elétrica com aterramento.
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