CXC Training Cycle

Ideaal voor group cycling-lessen of voor gebruik in

Het ergonomisch gevormde zadel verlicht druk en

het cardiogedeelte van de fitnesszaal

biedt daarom meer comfort

Smalle Q-factor optimaliseert de positie van de

Comfortabele multi-position handgrepen met een

heupen, knieën en voeten. Alsof je buiten fietst...

geïntegreerde bidonhouder simuleren de

Het aan de achterkant geplaatste vliegwiel is goed

verschillende houdingen zoals bij het fietsen buiten

beschermd, heeft nauwelijks onderhoud nodig en

Geïntegreerde opbergplek houdt smartphones in het

maakt gebruik van magnetische weerstand voor

zicht

soepele, consistente afstellingen

Optionele wireless LCD-console geeft RPM's,

De speciaal vormgegeven hendel geeft trapsgewijs

calorieën, afstand, tijd en hartslag weer bij gebruik

feedback om moeiteloos de weerstand aan te

met een hartslagband

kunnen passen

Gemakkelijk onderhoud door de quick-release

Door de eenvoudig bedienbare afstelmogelijkheden

onderhoudspanelen en de pedaalcranks die

kan de fiets afgesteld worden aan het lichaam van

eenvoudig te verwijderen zijn

iedere gebruiker
Aandrijving
Aandrijflijn

Flexonic riem

Overbrengingsverhouding aandrijflijn

1:10

Frame
Framekleur

Mat zwart

Framemateriaal

Staal

Beschermkragen & afdekking

Full Frame

Frameontwerp

Off-set

Q Factor

155 mm / 6,1”

Cranktype

Gesmeed staal 170 mm / 6,7”

Pedaaltype

Tweezijdig SPD & toe cage

Framestabilisatiestangen

Oversized, verborgen bouten & bevestigingen

Beschermingsplaten

Ja

Stelvoeten

4

Transportwielen

2

Kenmerken
Vermogensmeting (Watt)

Nee

Console

Optioneel LCD

Aangedreven door generator

Nee

Training Intensity Guide

Nee

Compatibel met Asset Management

Nee

Compatibel met Workout Tracking

Nee

Weerstandssysteem

Magnetisch

Noodstop

Druk

Vliegwiel

Achter, aluminium, gelijkmatig verzwaard

Afstellingstype

Quick-touch hendels

Pennen & Schuiven

Aluminium, afstelling met pin-to-lock

Stuur

Ergo-gevormd, multi-positie, zacht PVC

Afstellingen stuur

Verticaal & horizontaal

Zadel

Ergonomisch vormgegeven zadel

Afstellingen zadel

Verticaal & horizontaal

Bidonhouder

Tweevoudig, geïntegreerd in het stuur

Telemetrische HR

Ja

WiFi Enabled

Nee

ANT+/Bluetooth Enabled

Nee

Technische specificaties
Totale afmetingen (L X B X H)

122,4 x 56,4 x 102,8 cm / 48,2” x 22,2” x 40,5”

Productgewicht

55,2 kg / 121,6 lbs.

Max. gewicht gebruiker

158,75 kg / 350 lbs.

