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POWERED BY ICG®

LifeFitness.com

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. 

POLY-V AANDRIJVING 
De met een Poly-V-riem 
uitgeruste aandrijving kan 
extreem hoge momenten 
soepel overbrengen en de 
overbrengingsverhouding 
van 1:10 laat het vliegwiel 
bijzonder snel draaien.

IC4 INDOOR CYCLE

STUUR MET 
GEBRUIKERSONDER- 
STEUNING 
De gebruikersonder-
steuningstechnologie in 
de stuurkolom vermindert 
het gewicht van het stuur 
zodat het instellen ervan 
bijzonder makkelijk verloopt. 
Een systeem dat maximaal 
gebruiksgemak biedt. 

155-MM Q-FACTOR 
Biedt superieure 
biomechanica. Een Q-factor 
van 155 mm zorgt ervoor dat 
de IC4 meer als een echte fiets 
aanvoelt. De voordelen zijn 
onder andere meer veiligheid, 
comfort en efficiëntie bij elke 
pedaalslag. 

MAGNETISCHE WEERSTAND 
De weerstandshendel geeft 
de gebruiker voelbare 
feedback en maakt snelle 
aanpassing mogelijk. De 
verticale instelhendel 
bevindt zich direct onder 
de handgrepen, zodat deze 
makkelijk te bereiken is vanuit 
alle fietshoudingen.
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KENMERKEN

Weerstandssysteem Magnetisch

Noodstop Indrukken (EN-957-10)

Vliegwiel Achterkant, aluminium, evenredige 
gewichtsverdeling 

Aandrijving Poly-V-aandrijfriem

Tandwielverhouding aandrijving 1:10

Kleur van het frame Matte slate

Materiaal van het frame Staal

Kappen/schermen Volledig frame 

Frame-ontwerp Offset

Q-factor 6,1" (155 mm)

Kruktype CrMo 6,79 (172,5 mm)

Pedaaltype Tweezijdig, SPD en toe-clip 

Handgreep Ergonomisch gevormd, voor  
meerdere posities, zacht PVC 

Zadel Unisex sportzadel met padding

Bidonhouder Dubbel, geïntegreerd op handgrepen 

Bescherming en rekplatform Voorgevormde pasvorm  
voor rekplatform 

Framestabilisatiestangen Oversized, weggewerkte bouten  
en bevestigingen 

INSTELMOGELIJKHEDEN

Type instelling Draaischijven en hendels 

Stangen en schuiven Aluminum, vergrendelingspal 

Gebruikersondersteunde  
instellingen 

Handgreepondersteuning

Handgreepinstellingen Verticaal en horizontaal

Aanpassingen zadel Verticaal en horizontaal

DIGITAAL SCHERM

Console Nee

Vermogensmeting Nee

Computervoeding Nee

Begeleiding voor  
trainingsintensiteit 

Nee

Verbindingstechnologie Nee

Bijhouden van workout Nee

SPECIFICATIES

Maximumgewicht gebruiker 330 lbs (150 kg)

Afmetingen LxBxH 52"x20,5"x47,2" (132 x 52 x 120 cm)

Gewicht, gemonteerd 110 lbs (50 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

IC4 INDOOR CYCLE

LifeFitness.com
© 2017 Life Fitness, een afdeling van Brunswick Corporation. Cybex is een geregistreerd handelsmerk van Cybex 
International Inc., een dochteronderneming van Brunswick Corporation. Indoor Cycling Group is een geregistreerd 
handelsmerk van Protokon Kft., een dochteronderneming van Brunswick Corporation. IC2, IC4, IC5, IC6 & IC7 zijn 
speciaal ontworpen voor gebruik in commerciële fitnesscentra.  IC2, IC4, IC5, IC6 & IC7 zijn niet ontworpen conform 
en derhalve wellicht niet in overeenstemming met eventueel van toepassing zijnde normen of verordeningen voor het 
gebruik door consumenten.


