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Virtueel fietsen in de gezondheidszorg
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Gezondheidszorg. Voor de gezondheidszorg biedt Praxtour 
diverse bewegingsconcepten die verschillende doelgroepen 
motiveren tot bewegen. Praxtour brengt met VirtuReal           
Cycling de mooiste en meest uitdagende routes op diverse 
locaties over de hele wereld naar je toe, alsof je er echt bent! 
Ervaar de prachtige natuur van de bergen of geniet van vlakke 
routes langs mooie rivieren en schitterende vergezichten. 
Vanzelfsprekend zijn er ook routes door steden en dorpen. De 
basis van de virtuele fietsbeleving is uiterst gebruiks-                    
vriendelijke software.

Praxtour Cruise. De ideale trainer voor de vitale recreatieve 
fietser. In combinatie met de software VRC 2.0 wordt een 
realistische indoor fietsbeleving ervaren. Door sneller of             
langzamer te fietsen bepaal je zelf de afspeelsnelheid van de 
film. De weerstand wordt automatisch aangepast aan de 
stijgingspercentages (active resistance). Net als op een echte 
fiets kun je schakelen. De weerstandniveaus zijn instelbaar 
zodat ook de minder getrainde fietser de route kan rijden. De 
lage instap en comfortabele zit kenmerken deze bike. De 
resultaten worden opgeslagen in je persoonlijk scorebord en 
kunnen worden gebruikt ter vergelijking en nadere analyse.

PraxFit als geïntegreerde oplossing. Praxtour heeft voor 
diverse trainers in de gezondheidszorg, waaronder de 
MOTOmed Letto en Layson, een geïntegreerde PraxFit 
constructie gerealiseerd. Dit biedt een mooie en 
gebruiksvriendelijke oplossing. Met MOTOmed heeft Praxtour 
tevens een  dealerschap overeenkomst. 

PraxFit. PraxFit is een uniek software pakket waarmee op 
ieder willekeurig trainingsapparaat met roterend pedaal- 
mechanisme (cardio bike, trainer met trapondersteuning) 
virtueel gefietst kan worden. Een cadanssensor wordt aan de 
crank gemonteerd en via een draadloze verbinding wordt 
connectie gemaakt met de software. Op basis van de                  
omwentelingssnelheid (RPM) wordt de film in beweging 
gebracht en wordt de gebruiker gestimuleerd te bewegen in 
een prachtige omgeving met omgevingsgeluid. Het is ook 
mogelijk de film op een gemiddelde snelheid af te spelen.

Opties. Voor gebruikers die meer geinteresseerd zijn in 
Kinder-, Natuur- of Muziekfilms bieden we PraxFilm. De              
systemen worden geleverd met een 24", 27" of 43" touch 
monitor. Tevens is er een App- (Streaming) of een Basic- 
(Computer) variant beschikbaar.

Routefilms. Bij aankoop van een Praxtour systeem ontvangt 
u diverse boxen met routefilms. Daarnaast is er een ruim 
assortiment boxen met afwisselende routes beschikbaar, 
zowel uitdagende cols, pittoreske vlakke routes als routes 
door dorpen en bekende steden. Kijk voor het actuele aanbod 
op www.praxtour.nl. ledere route is verdeeld in 6 partities die 
als start/finish kunnen dienen. Hiermee kun je iedere keer op 
een andere plek starten of finishen.

Maatwerkroutefilms. We bieden de mogelijkheid tot het 
maken van betaalbare maatwerkroutefilms. Voor de gezond-
heidszorg is dit een absolute meerwaarde. Dit betekent fietsen 
(bewegen) in een bekende omgeving met herkenningspunten 
vol herinneringen, de ideale motivatie!

Geïnteresseerd? Heeft u interesse in één van onze 
producten of ontvangt u graag meer informatie? Neem dan 
contact met ons op door te mailen naar info@praxtour.nl.
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Selecteer de gewenste route en start met fietsen.

De route verschijnt met taalkbalk

Iedere route bestaat uit 6 paritities die als start zijn te gebruiken.

Meerdere routes in één box.

Praxtour verzorgt routefilms op maat.

Ga na www.praxtour.nl/films voor het actuele aanbod in 
routefilms.

PraxFit met MOTOmed LettoPraxFit met 43’’ schermPraxFit met MOTOmed LoopPraxtour Cruise


