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POWERED BY ICG®
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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. 

POLY-V AANDRIJVING 
Stiller, rekt minder uit en 
brengt meer kracht over 
dan andere riemen. Minder 
onderhoud, minder pech en 
verbeterde traptechnieken. 

IC2 INDOOR CYCLE

ANT+ CONSOLE 
(OPTIONEEL) 
Prestatiemeting geeft 
effectief de intensiteit en 
inspanning weer en stelt 
u in staat om elke rit beter 
te benutten. Geeft cadans, 
hartslag en calorieverbruik 
weer. 

SPD-PEDALEN 
Dubbelzijdige pedalen maken 
het fietsers mogelijk om 
schoenen met SPD-plaatjes 
of normale sportschoenen te 
gebruiken.

OMTREKVERZWAARD 
VLIEGWIEL 
Het vliegwiel van 10,5 
kg helpt wielrenners en 
niet-wielrenners om een 
gelijkmatige, 360°-techniek 
en een betere traptechniek te 
ontwikkelen.
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KENMERKEN

Weerstandssysteem Wrijving

Noodstop Indrukken (EN-957-10)

Vliegwiel Voorkant, staal : 33 lbs (15 kg)

Aandrijving Poly-V-aandrijfriem

Tandwielverhouding aandrijving 1:3

Kleur van het frame Matte slate

Materiaal van het frame Staal

Kappen/schermen Aandrijving en weerstandssysteem 

Frame-ontwerp Parallel

Q-factor 6,81" (173 mm)

Kruktype CrMo 6,79 (172,5 mm)

Pedaaltype Tweezijdig, SPD en toe-clip 

Handgreep Meerdere standen PVC 

Zadel Unisex sportzadel met padding

Bidonhouder Enkel, op het frame.  
Optioneel op de handgreep. 

Bescherming en rekplatform Nee

Framestabilisatiestangen Standaard

INSTELMOGELIJKHEDEN

Type instelling Draaischijven en hendels 

Stangen en schuiven Aluminum, vergrendelingspal 

Gebruikersondersteunde  
instellingen 

Handgreepondersteuning

Handgreepinstellingen Verticaal

Aanpassingen zadel Verticaal en horizontaal

DIGITAAL SCHERM

Console ANT+ computer (optioneel) 

Vermogensmeting Nee

Computervoeding Batterijen 

Begeleiding voor  
trainingsintensiteit 

Nee

Verbindingstechnologie Nee

Bijhouden van workout Nee

SPECIFICATIES

Maximumgewicht gebruiker 287 lbs (130 kg)

Afmetingen LxBxH 47"x21"x43" (120 x 53 x 110 cm)

Gewicht, gemonteerd 106 lbs (48 kg)

Verstelbare poten 4

Transportwieltjes 2

GARANTIE

Garantie 
(Buiten de Verenigde Staten gelden mogelijk 
afwijkende garantievoorwaarden. Neem voor 
garanties contact op met uw lokale verkoop-
vertegenwoordiger.)

Frameconstructie: 5 jaar  
Mechanische onderdelen: 3 jaar 

Andere delen: 1 jaar
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