
Praxtour Cruise
indoor fietsen kan zoveel leuker...

De Praxtour Cruise is de ideale trainer voor elke recreatieve fietser.     
Hij biedt in combinatie met de VirtuReal Cycling 2.0 software een                     
zeer realistische fietsbeleving. Geen saaie grijze muren meer, maar 
prachtige routes! Door sneller of langzamer te fietsen bepaal je zelf de                               
afspeelsnelheid van de routefilm. De weerstand tijdens beklimmingen is 
automatisch voelbaar (= active resistance). Net als op een echte fiets 
kun je schakelen met de handige draaiknop. De lage instap en                      
comfortabele zit kenmerken deze bike. De Praxtour Cruise wordt 
geleverd met of zonder de Power Console.
De meegeleverde routefilms bevatten enkele uitdagende maar ook eenvoudige routefilms langs o.a. het Iseomeer 
en de Moezel. Tevens opgenomen zijn uitgebreide test- & trainingsopties.
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     Praxtour Cruise + PowerConsole

Seulement pour Praxtour VirtuReal Cycling système

Alpe d’Huez        Mont Ventoux  

Ardèche        Gorges de la Nesque

Croix de fer        Holterberg (NL)

BOX 1France

Alleen geschikt voor Praxtour VirtuReal Cycling systeem

Passo Giao         
Passo Fedaia 

Passo Stelvio         
Passo Gavia

Sellaronda West       
 Sellaronda East

BOX 7
Italy

info@praxtour.nlwww.praxtour.nl

• Zeer gebruikersvriendelijk VirtuReal Cycling 2.0             
   software; 
• Active Resistance: weerstand past zich automatisch   
  aan het wegprofiel aan; 
• Weerstand simuleert hellingen tot 24%; 
• Vermogenssensor voor accurate wattage meting;
• BLE Module voor connectie met cycling Apps;
• Hartslag-, calorie-, wattage- en RPM meting: 
• Instelbare weerstandsniveaus; 
• Test- & Trainingsopties; .
• Resultaten zijn zeer eenvoudig naar Cyling Apps
  te uploaden; 
• Grijs structuur gecoat stalen frame; 
• Kunststof kappen; 
• Stuur en zadel horizontaal en verticaal verstelbaar; 

• Gemakkelijk schakelen;
• Stabiele X-vormige voet met verende rubber doppen; 
• Antraciet grijs gecoate PowerConsole met computer
  en 24 touchscreen (niet in basic variant); 
• Routefilms; 
• Praxtour vloermat; 
• Keuze uit comfortabel breed of een meer sportief     
  zadel; 
• Keuze uit platte of combi/clickpedalen; 
• Industriële dubbele kettingaandrijving;
• 9,5 kg vliegwiel; 
• Onderhoudsarm; 
• Optioneel diverse accessoires, zoals:
 - Polar t31c borstband; 
 - Zadels in diverse uitvoeringen.


