prawdziwe trenażery

RealPower CT Internet
• Symulacja nachyleń do 20% pozwala
poczuć się jak na prawdziwym wyścigu
szosowym
• Bezprzewodowa konsola z panelem
dotykowym
• O 250% większe koło zamachowe
zapewnia najwyższą płynność, nawet przy
wysokich oporach
• Stopa Ritmo z możliwością regulacji
• Szybkomocujący mechanizm zaciskowy
• Rolka z elastożelu o średnicy 45 mm
• Bezprzewodowy panel dotykowy konsoli
AntTM
• Trening w prawdziwych wyścigach wideo
z możliwością odbycia testu Conconiego,
testu treningowego oraz skorzystania z
osobistego programu treningowego
• Nowa wersja oprogramowania (7), zawody
przez Internet, pięć wyścigów wideo, test
Conconiego, test treningowy,
• osobiste programy treningowe, import
danych z programu Google Maps i źródeł
GPS, pas transmitujący
• czujnik pulsu, blok podnoszący z elastożelu
• Możliwość ścigania się z wirtualnym
rywalem
• Możliwość ścigania się w sieci z innymi
użytkownikami
• EL0094507

DVD z podjazdu na
Mont Ventoux w TDF
• EL00514303

DVD z podjazdu na
Alpes d’Huez w TDF
• EL00514304

„Świetne”
Wynik testu 11-2012

RealAxiom Wireless CT Internet
• Elektroniczny system bezprzewodowy umożliwiający wyświetlanie
prawdziwej trasy, która zmienia się wraz z prędkością pedałowania
• Konsola sterująca mocowana na kierownicy
• Duże koło zamachowe pozwala na płynną, naturalną pracę
• Stopa Ritmo z możliwością regulacji
• Szybkomocujący mechanizm zaciskowy
• Rolka z elastożelu o średnicy 45 mm
• Bezprzewodowy panel dotykowy konsoli AntTM
• Nowa wersja oprogramowania (7), zawody przez Internet, dwa
wyścigi wideo, test Conconiego, test treningowy, osobiste
programy treningowe, import danych z programu Google Maps i
źródeł GPS, podwyższający blok podróżny
• Trening w prawdziwych wyścigach wideo z możliwością odbycia
testu Conconiego, testu treningowego oraz skorzystania z
osobistego programu treningowego
• Możliwość ścigania się z wirtualnym rywalem
• Możliwość ścigania się w sieci z innymi użytkownikami
• EL0094007

RealTour Elastogel Ritmo
• Symulator rowerowy z podłączeniem do komputera PC
• Dla wszystkich entuzjastów kolarstwa (ale nie tylko) pragnących
utrzymać dobrą formę, trenując w pomieszczeniu
• Wyposażony w tę samą ramę Realpower i RealAxiom
• Magnetyczny moduł oporu z elektroniczną regulacją
• Możliwość tworzenia własnych tras zgodnych z planem treningów
• Konsola sterująca mocowana na kierownicy
• Stopa Ritmo pozwala na poruszanie się podczas pedałowania,
dokładnie tak, jak się to dzieje na drodze
• Szybkomocujący mechanizm zaciskowy
• Możliwość treningu w prawdziwych wyścigach wideo (DVD z
trasami wyścigów Giro, Tour oraz wyścigów w cyklach światowych
i klasycznych), dostępne trasy Axiom oraz programy treningowe
• EL0122001

Shimano Bikegear 2013

197

trenażery

Qubo Digital
• Nowe oporowanie magnetyczne z elektroniczną regulacją
i rolką z elastożelu
• Większy zakres oporu sterowany elektronicznie przez
bezprzewodowy komputer rowerowy
• Maksymalna zgodność: koła od 20” do 29”
• Bezprzewodowy komputer rowerowy ANT z dużym
ekranem pozwala na wyświetlanie podczas treningu
następujących informacji: szybkość, moc, puls, kadencja,
czas, odległość 3 tryby treningu: regulowany poziom
oporu (16), stała moc, zapisane wcześniej programy (10)
• EL0121004

Novo Power

Qubo Hydromag
•
•
•
•
•
•
•

Wyjątkowy, magnetyczny i płynny moduł oporu
Rolka z elastożelu o dużej średnicy 45 mm
5 regulowanych poziomów oporu (magnesy + ciecz)
Szybkomocujący mechanizm zaciskowy
Rama Qubo
Maksymalna zgodność: koła od 20” do 29”
EL0121002

Ciecz Qubo
• Moduł oporu zbudowany w oparciu o technologię
cieczy oraz ramę Qubo
• Moduł oporu: 100% więcej mocy niż standardowy
zespół hydrauliczny
• Rama Qubo
• Rolka z elastożelu o powiększonej średnicy 45 mm
• Szybkomocujący mechanizm zaciskowy
• Maksymalna zgodność: koła od 20” do 29”
• EL0121006

• Technologia magnetyczna zastosowana w kompaktowym
module oporu
• Ergonomiczna dźwignia zapewnia stałą kontrolę nad
wykonywaną pracą.
• Rama Novo: dostosowana do wszystkich rozmiarów kół od
24’’ do 29’’
• Zawiera Protec Sweat Net, DVD oraz krem Ozone Chamois
• Wyjątkowa stabilność i bezpieczeństwo
• Nowy, szybkomocujący mechanizm zaciskowy
• 8 poziomów oporu
• Nowy, magnetyczny moduł oporu z dużym kołem
zamachowym (1,7 kg)
• Rolka z elastożelu: 50% mniej hałasu, redukcja zużycia
opon o 20%, większa przyczepność opony
• Kompaktowy, co ułatwia transport i przechowywanie
• EL0111304

Zespół Euskaltel-Euskadi 2012

Novo Force
• Nowa konstrukcja ramy: dostosowana do wszystkich
rozmiarów kół od 24’’ do 29’’
• Nowy, szybkomocujący mechanizm zaciskowy
• 5 poziomów oporu magnetycznego
• Rolka z elastożelu: 50% mniej hałasu, redukcja zużycia
opon o 20%, większa przyczepność opony
• Wyjątkowa stabilność i bezpieczeństwo
• Kompaktowy, co ułatwia transport i przechowywanie
• EL0111303
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Volar Mag Speed Alu
• Funkcjonalne, łatwe w obsłudze, idealne rozwiązanie,
pomagające poprawnie wykonać program treningowy
• Nowy, magnetyczny moduł oporu o bardzo małych
rozmiarach
• Zawiera Protec Sweat Net, DVD oraz blok podróżny
• 5 poziomów oporu
• Ergonomiczna dźwignia
• Rama Volare
• EL0011108

rolki i akcesoria
Real E-Motion
• Najbardziej innowacyjne rolki na rynku
• Prawdziwa technologia cyfrowa wykorzystana w celu utworzenia zupełnie nowych
warunków treningowych w pomieszczeniu
• Bezprzewodowe połączenie do komputera PC, umożliwiające pedałowanie i
wyświetlanie na ekranie trasy, która zmienia się z Twoją prędkością, tak aby trening
był jak najbardziej zbliżony do jazdy na szosie
• Nowy, zintegrowany magnetyczny moduł oporu znajdujący się w dwóch tylnych
cylindrach jest sterowany elektronicznie za pomocą danych przesyłanych przez
bezprzewodowy protokół ANT
• EL0121301

E-Motion
• Pierwsze rolki zapewniające równowagę
• Wyjątkowy system pływającej ramy
absorbuje energię generowaną przez
ruchy użytkownika, co powoduje, że
trening jest naturalny i prawdziwy
• Trzy poziomy oporu magnetycznego dla
różnych obciążeń: trening siłowy, podjazd
pod górę, sprint
• Każdy może go używać: od
początkujących do zaawansowanych
kolarzy
• Zintegrowany moduł oporu
• EL0098001

Arion Digital
• Arion Digital to pierwsze elektronicznie sterowane rolki ze zintegrowanym magnetycznym
modułem oporu kontrolowanym za pomocą bezprzewodowej konsoli umieszczonej na
kierownicy
• Elektronicznie sterowany zintegrowany magnetyczny moduł oporu
• Komputer rowerowy ANT z dużym ekranem pozwala na wyświetlanie podczas treningu
następujących informacji: szybkość, moc, puls, kadencja, czas, odległość
• Trzy tryby treningu: regulowany poziom oporu (16), stała moc, zapisane wcześniej
programy (10)
• Rolki o parabolicznym kształcie pozwalają na swobodną i bezpieczną jazdę przy
zachowaniu pełnej równowagi
• Zgodność z rowerami szosowymi oraz MTB
• Kompaktowe: łatwe składanie pozwala na szybkie schowanie lub transport
• EL0121101

Arion
• Bardzo lekka, a zarazem bardzo silna rama
• Rolki o parabolicznym kształcie pozwalają
na swobodną i bezpieczną jazdę przy
zachowaniu pełnej równowagi
• Wbudowana podstawa ramy ułatwia
kolarzowi wejście i zejście
• Można złożyć jednym prostym ruchem
• EL0100501

Arion Mag
•
•
•
•

Pełna swoboda pedałowania
Bardzo lekka, a zarazem bardzo silna rama
Zintegrowany magnetyczny moduł oporu (trzy poziomy)
Rolki o parabolicznym kształcie pozwalają na swobodną i bezpieczną
jazdę przy zachowaniu pełnej równowagi
• Zintegrowana podstawa ramy ułatwia montaż i składanie trenażera
• Łatwe składanie pozwala na szybkie schowanie lub transport
• EL0100550

Opona Coperton Indoor
• Cisza i wygoda: mniejsze wibracje,
cichsza praca i wyższy komfort treningu
• Rozpraszanie ciepła: specjalny wzór
bieżnika sprawia, że opona mniej się
nagrzewa
• Doskonałe trzymanie opony przez rolkę
trenażera: użyty związek zapewnia lepsze
trzymanie niż przy zwyczajnych oponach
• Wyjątkowy, trwały i silny związek w
porównaniu do zwyczajnych opon
szosowych
• Dłuższy czas eksploatacji rolki trenażera:
mniejsze obciążenia pozwalają na
wydłużenie okresu użytkowania
• EL0102100

Blok żelowy
• Zwiększa wysokość ustawienia koła
przedniego, aby dostosować je do
wysokości koła tylnego przy jeździe na
dowolnym trenażerze
• Wyprofilowana powierzchnia z wkładką z
elastożelu utrzymuje koło we właściwym
miejscu i zapobiega wibracjom kierownicy
• EL0991706

Mata treningowa
• Wykonana z twardej, gęstej pianki
gumowej, zmniejszającej hałas i drgania
• Zapobiega kapaniu potu na podłogę
• Wodoodporna, łatwa w czyszczeniu i
nieślizgająca się powierzchnia zapewnia
bezpieczeństwo jazdy nawet w przypadku
wyczynowych użytkowników
• EL0031000

Protec Sweat Net
• Chroni rower przed potem
• Wykonana z łatwej do prania, chłonnej
tkaniny ręcznikowej
• Taśmy na rzepy umożliwiające szybkie i
łatwe założenie i zdjęcie z roweru
• EL0021304
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