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Trenażer Elite Quick-Motion

Obejrzyj na stronie internetowej
Cena produktu: 1 670,00 PLN 1 503,00 PLN

Realistyczne rolki systemowe pomagają utrzymać równowagę podczas treningu
●
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●
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3-poziomowy zintegrowany system magnetyczny.
Składa się na trzy części.
Walce paraboliczne.
Zintegrowany uchwyt ułatwia transport.
Dostosowuje się do różnych rozstawów osi.

"Świetny sprzęt szkoleniowy: ten trwały i dobrze zaprojektowany design z wyjątkowymi,
swobodnie obracającymi się rolkami składa się na niezwykle oszczędny format.
A co więcej, jego niski poziom hałasu nie denerwuje użytkownika"
(Nagroda Złoto Eurobike 2016)
Specyfikacja:
●
●

●

●

Użyj czujnika Misuro B + do zgodności z aplikacją My E-Training lub aplikacjami innych firm.
Rama: nowa, pływająca, zawiera ekskluzywny i całkowicie nowy oscylacyjny system podłużny
Elite, który pochłania bezwładność generowaną przez ruchy jeźdźca i kompensuje środek ciężkości,
dzięki czemu trening na rolkach jest jeszcze bardziej naturalny i intuicyjny. System ten również
zwiększa stabilność i łatwość obsługi, dzięki czemu Quick-Motion jest idealny dla wszystkich
poziomów wydajności i sprawności, zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów.
Walce: trzy doskonale wyważone wałki o średnicy 85 mm utrzymują pedał podczas swobodnego
treningu. Podparowujące wałki paraboliczne (o średnicy 100 mm na końcach) zapewniają łatwe i
precyzyjne sterowanie rowerem, ponieważ momentalnie kierują rower do środka rolki. Stabilność i
bezpieczeństwo są jeszcze bardziej udoskonalone dzięki optymalnej odległości pomiędzy dwoma
tylnymi rolkami.
Zintegrowana jednostka oporowa: Quick-Motion posiada innowacyjną jednostkę oporową
magnetyczną zintegrowaną z rolką centralną, zaprojektowaną specjalnie z trzema poziomami
oporu, aby symulować szeroki zakres warunków jazdy, od płaskich powierzchni aż po wspinaczki.
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Zmniejszona bałagan: rama jest szybka i łatwa w składaniu i składowaniu.
Łatwy w transporcie: Po złożeniu transport jest łatwy i bezpieczny ze względu na ergonomiczną,
zintegrowaną ramę i system blokowania ramy.
Kompatybilny z wieloma rowerami: Quick-Motion może być używany z rowerami szosowymi i
górskimi. Przednia rolka jest dostosowana do 11 różnych położeń, co zapewnia perfekcyjną
kompatybilność z rowerami, które mieszczą się w zakresie od minimalnej odległości 944 mm (37
cali) do maksymalnej odległości 1144 mm (45 cali). Elastyczny mechanizm teleskopowy ułatwia
szybkie i łatwe ustawianie podstawy kół.
Idealny do: rowerów szosowych, górskich, torowych i rowerów typu ostre koło.

W zestawie znajduję się aplikacja My E-Training - 1 miesiąc gratis!
Aplikacja My E-Training: ekscytujący i technicznie wyrafinowany wirtualny trener, który
podróżuje z Tobą bez względu na cel podróży. Zarządzaj mocą, tętnem, szybkością, czasem i
dystansem bezpośrednio ze smartfona lub tabletu za pomocą aplikacji My E-Training.
My E-Training obejmuje:
●
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My RealVideo: trenuj z Elite RealVideos i pobierz setki darmowych, stworzonych przez
użytkowników materiałów wideo
Trening podstawowy: stałe treningowe poziomy, predefiniowane programy.
Test szkoleniowy: test oceniający, który pomaga tworzyć miesięczne indywidualne programy
szkoleniowe.
Wyścigi map: wygeneruj świat treningów dzięki mapom Google.
Wielu użytkowników: aplikacja pozwala na trening wielu użytkowników na tym samym
urządzeniu.
Łatwiejsze tworzenie programów szkoleniowych: zupełnie nowy edytor upraszcza tworzenie
programów.
Lista odtwarzania wideo: utwórz listę odtwarzania filmów szkoleniowych w urządzeniu.
Udostępnij wyniki: aby śledzić swoją skuteczność w czasie. Możesz zapisać dane, wyeksportować
dane szkoleniowe lub udostępnić je na portalach społecznościowych.

Elite to firma z ponad 30
letnim stażem, została
stworzona z pasji do
rowerów.
Produkty Elite są doceniane
przez zawodowych kolarzy jak również amatorów na całym świecie. Sprzęt tej firmy cechuje się
wysoką jakością, trwałością i dbałością o najdrobniejszy szczegół na etapie projektowania i
produkcji. Produkcją każdego z artykułów zajmują się doświadczeni inżynierowie i naukowcy, co
znakomicie widać po jakości produktów, która jest poprostu najwyższa.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do
wszystkich produktów.
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Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane opisy i specyfikacje techniczne
niezawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt.
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