
dé specialist in Fitnessapparatuur



•	 FitnessMeGasHOp ANTWERPEN
•	 Bisschoppenhoflaan 420

•	 2100 deurne
•	

•	 FitnessMeGasHOp BRUSSEL
•	 Weiveldlaan 1, 1930 Zaventem

•	
•	 FitnessMeGasHOp GENT

•	 Kortrijksesteenweg 202 
•	 9830 sint-Martens-latem

•	
•	 FitnessMeGasHOp HASSELT

•	 stadsheide 3 , 3500 Hasselt

Fitnessmegashop neemt het voortouw inzake degelijke en ergonomische cardio- en 
krachttoestellen. Wie kiest voor kwaliteitsfitness is bij Fitnessmegashop zeker aan het juiste 
adres. Hometrainers, crosstrainers en loopbanden zijn nog steeds uitstekende toestellen 
voor een betere conditie en algemene fitheid. 

terug van weggeweest zijn de roeimachines die niet alleen zorgen voor een volledige 
lichaamstraining maar ook nog plezierig en praktisch zijn om te gebruiken. 
naast cardiotoestellen is er nog een assortiment van krachttoestellen en accessoires.
 
u kunt ook altijd terecht in onze toonzalen (Brussel, antwerpen, Hasselt en Gent) om 
zelf de verschillende toestellen ter plekke uit te proberen. 

Koop alleen bij een erkende platinum dealer

A-Merken

Platinum dealer sinds 1999

Persoonlijke begeleiding

Kennis en vele jaren ervaring

Huren op korte of lange termijn

Kopen op afbetaling

Service na verkoop

Gratis parking

Grote voorraad

Sportmed point



INDOOR CYCLING SERIES



life Fitness presenteert de hoogwaardige indoor cycles, 
aangedreven door icG®: ic4, ic5, ic6, ic7 en de ic8. 
deze vloot combineert een uniek design met een verbeterde 
technologische beleving.
 
de coach By color®-intensiteitsgids, Wattrate®-vermogensmeter 
en de mogelijke aansluiting op externe apparaten bieden 
aanmoediging en inspiratie, waardoor de indoor cycling-beleving 
met geen enkele andere valt te vergelijken.

icG’s prestaties weerspiegelen de focus, vastberadenheid en 
passie die het bedrijf kenmerken. 
icG plukt nu alweer 20 jaar de vruchten van een cultuur die 
de lat voortdurend hoger ligt en jaar na jaar meer rijcomfort biedt.

 streVen naar 
uitMuntendHeid 

in indOOr cYclinG
nu OOK tHuis



IC8 INDOOR CYCLE

KENMERKEN 
•	 Magnetisch  weerstandssysteem van 0 - 3800 W 

(met draaiknop van 300°)
•	 noodstop (en-957-10)
•	 aluminium vliegwiel, achterkant, met evenredige 

gewichtsverdeling
•	 Hybride ketting en poly V-riem met twee fasen, 

vrijloopnaaf
•	 tandwielverhouding aandrijving 11:13.75
•	 stalen frame
•	 Kappen/schermen over volledig frame
•	 Q-factor 155 mm
•	 Kruktype crMo 6,79 (172,5 mm)
•	 tweezijdige pedalen, spd en toe-clip
•	 ergonomisch gevormde handgreep,  

voor meerdere posities, zacht pVc
•	 Hoogwaardig unisex sportzadel met padding
•	 enkele geïntegreerde Bidonhouder met stuur
•	 Op maat gemaakte pasvorm voor rekplatform
•	 Oversized, weggewerkte bouten en bevestigingen

INSTELMOGELIJKHEDEN
•	 type instelling: Hendels
•	 stangen en schuiven: Zwart geanodiseerd 

aluminium
•	 traploze verticale en horizontale stuurverstelling
•	 traploze verticale en horizontale zadelaanpassing

DIGITAAL SCHERM
•	 Wattrate®-tFt-computer met polair diagram
•	 Wattrate® direct power Meter (+/-1%)
•	 Zelf aangedreven dynamo met lipo-accu
•	 coach By color® trainingsintensiteitbegeleiding
•	 Verbindingstechnologie (Bluetooth en ant+)
•	 icG-trainingsapp voor bijhouden van workout

SPECIFICATIES
•	 Maximum gewicht gebruiker: 150 kg
•	 afmetingen lxBxH: 144 x 52 x 103 cm
•	 Gewicht, gemonteerd: 54 kg
•	 Verstelbare poten: 4
•	 transportwieltjes: 2

MAGNETiScHE 
WEERSTANd

WATTRATE® 
diREcT PoWER

coAcH
By coLoR® 

coNNEcT
TEcHNoLoGy

SELf PoWEREd
GREEN ENERGy



FreeWHeelaandriJVinG

Wattrate® direct pOWer Meter

MaGnetiscHe Weerstand Van 0–3800 W 

prestatieGericHt prO-stuur



IC7 INDOOR CYCLE
de meervoudig bekroonde ic7 combineert een modern ontwerp met een uitgebreide reeks 
topfuncties. door de bijzonder nauwkeurige Wattrate®-vermogensmeter, de coach By color®- 
intensiteitsbegeleiding, maximaal gebruiksgemak en gegevensuitwisseling met externe 
apparaten is de ic7 een unieke indoor cycle.

KENMERKEN 
•	 Magnetisch  weerstandssysteem
•	 noodstop (en-957-10)
•	 aluminium vliegwiel, achterkant, met evenredige 

gewichtsverdeling
•	 2-stage Hybrid poly-V & tandriem
•	 tandwielverhouding aandrijving 1:11
•	 stalen frame
•	 Kappen/schermen over volledig frame
•	 Q-factor 155 mm
•	 Kruktype crMo 6,79 (172,5 mm)
•	 tweezijdige pedalen, spd en toe-clip
•	 ergonomisch gevormde handgreep,  

voor meerdere posities, zacht pVc
•	 unisex sportzadel met padding
•	 dubbel, geïntegreerde Bidonhouder op 

handgrepen
•	 Voorgevormde pasvorm voor rekplatform
•	 Oversized, weggewerkte bouten en bevestigingen

INSTELMOGELIJKHEDEN
•	 type instelling: Hendels
•	 stangen en schuiven: aluminium, traploze 

instelling
•	 Verticale en horizontale handgreepinstellingen
•	 Verticale en horizontale zadelaanpassingen

DIGITAAL SCHERM
•	 Wattrate®-tFt-computer
•	 Wattrate® direct power Meter (+/-1%)
•	 Zelf aangedreven dynamo met lipo-accu
•	 coach By color® trainingsintensiteitbegeleiding
•	 Verbindingstechnologie (Bluetooth en ant+)
•	 icG-trainingsapp voor bijhouden van workout

SPECIFICATIES
•	 Maximum gewicht gebruiker: 150 kg
•	 afmetingen lxBxH: 132 x 52 x 102 cm
•	 Gewicht, gemonteerd: 54 kg
•	 Verstelbare poten: 4
•	 transportwieltjes: 2

MAGNETiScHE 
WEERSTANd

WATTRATE® 
diREcT PoWER

coAcH
By coLoR® 

coNNEcT
TEcHNoLoGy

SELf PoWEREd
GREEN ENERGy



tWeestapsaandriJVinG

Wattrate® direct pOWer Meter

300 Graden MaGnetiscHe Weerstand

Wattrate® tFt-KleurencOnsOle



IC6 INDOOR CYCLE
de ic6 combineert innovatief ontwerp met mechanische en elektrische onderdelen van hoge 
kwaliteit. de Wattrate®-tFtcomputer met ingebouwde stroomvoorziening is uitgerust met 
prestatieindicatie in watt, gegevensuitwisseling met externe apparaten en ook een coach By 
color®- intensiteitsbegeleiding.

KENMERKEN 
•	 Magnetisch  weerstandssysteem
•	 noodstop (en-957-10)
•	 aluminium vliegwiel, achterkant, met evenredige 

gewichtsverdeling
•	 tandwielverhouding aandrijving 1:10
•	 stalen frame
•	 Kappen/schermen over volledig frame
•	 Q-factor 155 mm
•	 Kruktype crMo 6,79 (172,5 mm)
•	 tweezijdige pedalen, spd en toe-clip
•	 ergonomisch gevormde handgreep,  

voor meerdere posities, zacht pVc
•	 unisex sportzadel met padding
•	 dubbel, geïntegreerde Bidonhouder op 

handgrepen
•	 Voorgevormde pasvorm voor rekplatform
•	 Oversized, weggewerkte bouten en bevestigingen

INSTELMOGELIJKHEDEN
•	 type instelling: draaischijven en hendels
•	 stangen en schuiven: aluminium, 

vergrendelingspal
•	 Verticale en horizontale handgreepinstellingen
•	 Verticale en horizontale zadelaanpassingen

DIGITAAL SCHERM
•	 Wattrate®-tFt-computer
•	 Wattrate® direct power Meter  

(din en isO 20957-10)
•	 Zelf aangedreven dynamo met lipo-accu
•	 coach By color®
•	 Verbindingstechnologie (Bluetooth en ant+)
•	 icG-trainingsapp voor bijhouden van workout

SPECIFICATIES
•	 Maximum gewicht gebruiker: 150 kg
•	 afmetingen lxBxH: 132 x 52 x 120 cm
•	 Gewicht, gemonteerd: 51 kg
•	 Verstelbare poten: 4
•	 transportwieltjes: 2MAGNETiScHE 

WEERSTANd
WATTRATE® 

diREcT PoWER
coAcH

By coLoR® 
coNNEcT

TEcHNoLoGy
SELf PoWEREd
GREEN ENERGy



pOlY-V aandriJVinG

ZelF aanGedreVen dYnaMO

MaGnetiscHe Weerstand

Wattrate® tFt-KleurencOnsOle



IC5 INDOOR CYCLE
de ic5 combineert innovatief ontwerp met mechanische onderdelen van hoge kwaliteit. 
dankzij de Wattrate®-lcd-computer beschikt de ic5 over prestatieweergave in Watt, 
gegevensuitwisseling met externe apparaten en de coach By color®- intensiteitsbegeleiding.

KENMERKEN 
•	 Magnetisch  weerstandssysteem
•	 noodstop (en-957-10)
•	 aluminium vliegwiel, achterkant, met evenredige 

gewichtsverdeling
•	 tandwielverhouding aandrijving 1:10
•	 stalen frame
•	 Kappen/schermen over volledig frame
•	 Q-factor 155 mm
•	 Kruktype crMo 6,79 (172,5 mm)
•	 tweezijdige pedalen, spd en toe-clip
•	 ergonomisch gevormde handgreep,  

voor meerdere posities, zacht pVc
•	 unisex sportzadel met padding
•	 dubbel, geïntegreerde Bidonhouder op 

handgrepen
•	 Voorgevormde pasvorm voor rekplatform
•	 Oversized, weggewerkte bouten en bevestigingen

INSTELMOGELIJKHEDEN
•	 type instelling: draaischijven en hendels
•	 stangen en schuiven: aluminium, 

vergrendelingspal
•	 Verticale en horizontale handgreepinstellingen
•	 Verticale en horizontale zadelaanpassingen

DIGITAAL SCHERM
•	 Wattrate®-icd-computer
•	 Wattrate® direct power Meter  

(din en isO 20957-10)
•	 computervoeding met batterijen
•	 coach By color®
•	 Verbindingstechnologie (Bluetooth en ant+)
•	 icG-trainingsapp voor bijhouden van workout

SPECIFICATIES
•	 Maximum gewicht gebruiker: 150 kg
•	 afmetingen lxBxH: 132 x 52 x 120 cm
•	 Gewicht, gemonteerd: 51 kg
•	 Verstelbare poten: 4
•	 transportwieltjes: 2MAGNETiScHE 

WEERSTANd
WATTRATE® 

diREcT PoWER
coAcH

By coLoR® 
coNNEcT

TEcHNoLoGy



Wattrate® lcd-cOnsOle

pOlY-V aandriJVinG

MaGnetiscHe Weerstand

cOacH BY cOlOr®



IC4 INDOOR CYCLE
de ic4 combineert een modern ontwerp met mechanische onderdelen van hoge kwaliteit 
voor een hoogwaardige fietservaring. deze fiets wordt geleverd zonder console, zodat u de 
kwaliteitsfiets krijgt die u wilt zonder te betalen voor technologie die u niet nodig hebt.

MAGNETiScHE 
WEERSTANd

KENMERKEN 
•	 Magnetisch  weerstandssysteem
•	 noodstop (en-957-10)
•	 aluminium vliegwiel, achterkant, met evenredige 

gewichtsverdeling
•	 tandwielverhouding aandrijving 1:10
•	 stalen frame
•	 Kappen/schermen over volledig frame
•	 Q-factor 155 mm
•	 Kruktype crMo 6,79 (172,5 mm)
•	 tweezijdige pedalen, spd en toe-clip
•	 ergonomisch gevormde handgreep,  

voor meerdere posities, zacht pVc
•	 unisex sportzadel met padding
•	 dubbel, geïntegreerde Bidonhouder op 

handgrepen
•	 Voorgevormde pasvorm voor rekplatform
•	 Oversized, weggewerkte bouten en bevestigingen

INSTELMOGELIJKHEDEN
•	 type instelling: draaischijven en hendels
•	 stangen en schuiven: aluminium, 

vergrendelingspal
•	 Verticale en horizontale handgreepinstellingen
•	 Verticale en horizontale zadelaanpassingen

SPECIFICATIES
•	 Maximum gewicht gebruiker: 150 kg
•	 afmetingen lxBxH: 132 x 52 x 120 cm
•	 Gewicht, gemonteerd: 50 kg
•	 Verstelbare poten: 4
•	 transportwieltjes: 2



pOlY-V aandriJVinG

stuur Met GeBruiKersOnder steuninG

MaGnetiscHe Weerstand

155-MM Q-FactOr



IC2 INDOOR CYCLE
een eenvoudige reeks functies, zonder in te leveren op bewezen techniek, waarmee u geweldig 
fietst voor een geweldige prijs. de life Fitness ic2 heeft een poly-V aandrijving, dubbelzijdige 
pedalen en een optionele console om uw trainingsverbruik te meten.

KENMERKEN 
•	 Weerstandssysteem door wrijving
•	 noodstop (en-957-10)
•	 stalen vliegwiel, 15 kg
•	 tandwielverhouding aandrijving 1:3
•	 stalen frame
•	 Kappen/schermen over aandrijving en 

weerstandssysteem
•	 Q-factor 173 mm
•	 Kruktype crMo 6,81 (173 mm)
•	 tweezijdige pedalen, spd en toe-clip
•	 Meerdere posities, pVc
•	 unisex sportzadel met padding
•	 enkel, op het frame; 

Optioneel op de handgreep
•	 Geen bescherming en rekplatform
•	 standaard framestabilisatiestangen

INSTELMOGELIJKHEDEN
•	 type instelling: draaischijven en hendels
•	 stangen en schuiven: aluminium, 

vergrendelingspal
•	 Verticale handgreepinstellingen
•	 Verticale en horizontale zadelaanpassingen

DIGITAAL SCHERM
•	 console: ant+ computer (optioneel)
•	 Geen vermogensmeting
•	 computervoeding op batterijen
•	 Geen begeleiding voor trainingsintensiteit
•	 Geen verbindingstechnologie
•	 Bijhouden van workout niet mogelijk

SPECIFICATIES
•	 Maximum gewicht gebruiker: 130 kg
•	 afmetingen lxBxH: 120 x 53 x 110 cm
•	 Gewicht, gemonteerd: 48 kg
•	 Verstelbare poten: 4
•	 transportwieltjes: 2

MAGNETiScHE 
WEERSTANd



pOlY-V aandriJVinG

ant+ cOnsOle (OptiOneel)

OMtreKVerZWaard VlieGWiel

spd-pedalen



IC1 INDOOR CYCLE
de life Fitness ic1 brengt een fantastische indoor cycling ervaring bij u thuis. Ons instapmodel 
biedt een vereenvoudigde reeks functies zonder concessies te doen aan de premiummaterialen, 
de in de praktijk bewezen techniek en de styling.

KENMERKEN 
•	 Weerstandssysteem door wrijving
•	 noodstop
•	 Vliegwiel aan voorkant, 18 kg
•	 tandwielverhouding aandrijving 1:3
•	 stalen frame
•	 Kappen/schermen over aandrijving en 

weerstandssysteem
•	 Q-factor 173 mm
•	 Kruktype crMo 6,879 (172.5 mm)
•	 tweezijdige pedalen, spd en toe-clip
•	 Meerdere posities, pVc
•	 unisex sportzadel met padding
•	 enkel, op het frame; optioneel op de handgreep
•	 standaard framestabilisatiestangen

INSTELMOGELIJKHEDEN
•	 type instelling: draaischijven en hendels
•	 stangen en schuiven: verchroomd, 

vergrendelingspal
•	 Verticale handgreepinstellingen
•	 Verticale en horizontale zadelaanpassingen

DIGITAAL SCHERM
•	 console: ingebouwde computer
•	 computervoeding op batterijen

SPECIFICATIES
•	 Maximum gewicht gebruiker: 130 kg
•	 afmetingen lxBxH: 115 x 55 x 110 cm
•	 Gewicht, gemonteerd: 451 kg
•	 Verstelbare poten: 4
•	 transportwieltjes: 2



pOlY-V aandriJVinG

inGeBOuWde cOMputer

inGeBOuWde cOMputer

inGeBOuWde cOMputer



ic2 ic4 ic5 ic6 ic7 ic8

computervoeding accu’s nee accu’s Zelf aangedreven 
generator met lipo-accu

Zelf aangedreven 
generator met lipo-accu

Zelf aangedreven 
generator met lipo-accu

Max. gebruikersgewicht 130 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Gewicht na montage 48 kg 50 kg 51 kg 51 kg 54 kg 54 kg

afmetingen na montage 
(l x B x H) 120 x 53 x 110 cm 132 x 52 x 120 cm 132 x 52 x 120 cm 132 x 52 x 120 cm 132 x 52 x 120 cm 144 x 52 x 103 cm

•	 ONDERHOUD EN TECHNIEK

ic2 ic4 ic5 ic6 ic7 ic8

computer ant+ computer (optioneel) nee Wattrate® lcd-computer Wattrate® tFt-computer Wattrate® tFt-computer •	 Wattrate®-tFt-computer 
met polair diagram

Gids voor 
trainingsintensiteit

nee nee
coach By color® 

(gebruiker)
coach By color® 

(gebruiker en instructeur)
coach By color® 

(gebruiker en instructeur)
coach By color® 

(gebruiker en instructeur)

technologie van connect nee nee Bluetooth® en ant+™ Bluetooth® en ant+™ Bluetooth® en ant+™ Bluetooth® en ant+™

Het bijhouden van 
trainingen

nee nee icG trainings-app icG trainings-app icG trainings-app icG trainings-app

Vermogensmeting (watt) nee nee
Wattrate®-vermogensmeter 

(din en isO 20957-10)
Wattrate®-vermogensmeter 

(din en isO 20957-10)
directe vermogensmeter 

van Wattrate® (+/-1%)
directe vermogensmeter 

van Wattrate® (+/-1%)

•	 TECHNOLOGIE VAN BIKE
•	



ic2 ic4 ic5 ic6 ic7 ic8

aandrijving poly-V-aandrijfriem poly-V-aandrijfriem poly-V-aandrijfriem poly-V-aandrijfriem 
Hybride poly-V met twee 

fasen en tandriem

•	 Hybride ketting en 
•	 poly V-riem met twee 

fasen, vrijloopnaaf

tandwielverhouding 
van aandrijving

1:3 1:10 1:10 1:10 1:11 1:13.75

afdekkingen en 
bescherming

aandrijving en weer-
standssysteem

Volledig frame Volledig frame Volledig frame Volledig frame Volledig frame

Frameontwerp parallel Off-set Off-set Off-set Off-set Offset met toegang 
tot arc-frame

Framestabilisatiestangen standaard
extra grote, verborgen 

bouten en 
bevestigingen

extra grote, verborgen 
bouten en 

bevestigingen

extra grote, verborgen 
bouten en 

bevestigingen

extra grote, verborgen 
bouten en 

bevestigingen

extra grote, verborgen 
bouten en 

bevestigingen

Beschermings- en 
stretchplaten

nee pasvorm met stretchplaat pasvorm met stretchplaat pasvorm met stretchplaat pasvorm met stretchplaat pasvorm met stretchplaat

Weerstandssysteem Wrijving Magnetisch via schakelaar Magnetisch via schakelaar Magnetisch via schakelaar
Magnetisch via 300-graden 

draaiknop

Magnetische weerstand van 
0 - 3800 W

(met draaiknop van 300°)

Vliegwiel Voorkant, staal, 15 kg
achterkant, aluminium, 

evenredige 
gewichtsverdeling

achterkant, aluminium, 
evenredige 

gewichtsverdeling

achterkant, aluminium, 
evenredige 

gewichtsverdeling

achterkant, aluminium, 
evenredige 

gewichtsverdeling

achterkant, aluminium, 
evenredige 

gewichtsverdeling

Q-Factor 173 mm 155 mm 155 mm 155 mm 155 mm 155 mm

•	 AANDRIJVING EN FRAME
•	



ic2 ic4 ic5 ic6 ic7 ic8

aanpassingstype
draaischijven en 

schakelaars
draaischijven en 

schakelaars
draaischijven en 

schakelaars
draaischijven en 

schakelaars
schakelaars •	 Hendels

palen en schuifbalken
aluminum, 

pin-to-lock-aanpassing
aluminum, 

pin-to-lock-aanpassing
aluminum, 

pin-to-lock-aanpassing
aluminum, 

pin-to-lock-aanpassing

aluminium, traploze 
aanpassing die door de 

gebruiker worden gemaakt

Zwart geanodiseerd 
aluminium

Handgrepen Meerdere standen, pVc
ergonomisch gevormd, 

zacht pVc, 
met meerdere posities

ergonomisch gevormd, 
zacht pVc, 

met meerdere posities

ergonomisch gevormd, 
zacht pVc, 

met meerdere posities

ergonomisch gevormd, 
zacht pVc, 

met meerdere posities

ergonomisch gevormd, 
zacht pVc, 

met meerdere posities

aanpassingen van 
de handgrepen

Verticaal Verticaal en horizontaal Verticaal en horizontaal Verticaal en horizontaal Verticaal en horizontaal
traploze 

4-richtingsaanpassing, 
horizontaal en verticaal

Bidonhouder enkel, op het frame
dubbel, ingebouwd 
op de handgrepen

dubbel, ingebouwd 
op de handgrepen

dubbel, ingebouwd 
op de handgrepen

dubbel, ingebouwd 
op de handgrepen

•	 enkel, geïntegreerd 
•	 in handgrepen

aanpassingen die door de 
gebruiker worden gemaakt

nee
Handgrepen 
ondersteund

Handgrepen 
ondersteund

Handgrepen 
ondersteund

Handgrepen en zadel 
ondersteund

Handgrepen en zadel 
ondersteund

•	 ZADEL EN HANDGREPEN



WATTRATE® WHy coAcH By coLoR® PERSoNAL TRAiNER

WHY pOWer?
power meter training on indoor cycles heralds a new era. 
like heart rate monitors that were used by pro riders they 
soon became mainstream, power meters are now widespread 
amongst pro riders, are used by many amateur riders and the 
great news is they have finally made it to indoor cycling for 
fitness.
Wattrate® is icG’s technology to measure the user’s power 
output displayed in watts. this performance data can be 
applied in training programs to maximize workout results.

Ftp: One nuMBer tHat cOunts
Functional threshold power is one of the key factors of your 
power cycling armory but what is it? it‘s generally agreed that
Ftp is the maximal power output that can be sustained for 
the duration of one hour, the classic time trial. Ftp is the best 
single marker for fitness in cycling. the higher your Ftp is, the 
stronger you are, and workouts are recorded as a percent of 
Ftp. this means that when your Ftp increases, the workouts 
get harder to maintain the same difficulty

pOWer test
a test used to help measure a user‘s fitness and establish
their 5 colored training zones.

HOW?
every 4 minutes the Watts target will increase 25 watts, all
the rider has to do is “keep it green” for as long as they can.

WHY?
More than establishing the perfect coach By color® training
zones for your riders, the “Ftp (power) test” is a highly
engaging, rewarding workout.

the coach By color® power program on the ic5, ic6 and ic7 
improves the rider’s experience and helps them achieve their 
fitness goals. and, when paired with Myride® VX or the icG 
training app, coach by color® brings club-quality training 
and motivation to your home workout.

cOacH BY cOlOr® Has FiVe cOlOred traininG ZOnes:
WHite, Blue, Green, YellOW & red.
these zones can be linked to Wattrate® (power) and 
Functional threshold power® (Ftp), or heart rate and 
percentage of Heart rate Max (HrM). Ftp represents the 
workload above which an individual cannot sustain prolonged 
exercise. similar to HrM, once an individual‘s Ftp is known, 
users are assigned the 5 colored zones to accurately coach 
their effort for the best customized results.

endorsed by pro athletes, and designed by icG® Master 
trainers the icG® training app provides free workouts to 
take your training to the max. Via Bluetooth 4.0 you can 
now pair your training applications to view, save and track 
workout history. select workouts by fitness goal, sport activity 
or specialist program then match your bike‘s console to the 
workout‘s color to be in the right training zone.

icG® traininG app users can select, 
custOMiZe, saVe and eVen sHare 
WOrKOuts BetWeen Friends.

•	 select workouts by fitness goal, sport activity or specialist 
program

•	 color Match – it’s the easiest way to train with power, and 
guarantees results

•	 Be the motivator and the motivated by customizing workouts 
and sharing with friends

•	 ready, steady, go - fast user data transfer onto the 
Wattrate® computer

•	 data exchange with external devices - save & track your 
fitness results after every workout 

•	 personal trainer? Build and send workouts to your clients to 
keep them on track



MyRidE® WoRLd ViEW MyRidE® ToUR coAcH MyRidE® STUdio coAcH

ride eVerYWHere anYtiMe
MYride® VX BrinGs YOu tHe Best in iMMersiVe, VideOBased Fitness prOGraMMinG

ride Free OF anY 
distractiOn and Get 
iMMersed in tHe stunninG 
VieW aHead.

enhance your workout with footage from over 500 unique 
locations from around the world, from the italian alps to road 
trails in california.

terrain-FOcused FOOtaGe 
FrOM all OVer tHe WOrld.

paired with chart-quality music and world-class voice-over 
coaching delivers fun yet fierce workouts.

the exclusive, speed interacting scenery is stunning. 
participants ride it like they see it.

available languages include english, German, spanish and 
polish.

iMMersiVe On-screen 
cOacHed WOrKOuts 
deliVer results.

riding to world-class instruction and chart-quality music you 
will get fitter, faster and stronger - and love every minute of 
it. Our three different program formats appeal to all kinds of 
riders. no matter who they are, how much time they have or 
what class style they prefer, we’ve got it covered.

available languages include english, German, spanish and 
polish.



erkende platinum dealer


