SUPERIEURE
VORMGEVING

REEDS 40 JAAR
STREVEN NAAR PERFECTIE

Life Fitness, het bedrijf dat de originele Lifecycle® -fiets op de markt bracht, introduceert nu de
Lifecycle GX. Deze fiets is biomechanisch ontworpen, door gebruikers getest en biedt
een comfortabele en effectieve training. Bovendien staat de hoogwaardige constructie garant

RIJKE TRADITIE

voor een lange levensduur en veel trainingsplezier.

GEBOUWD
OM DE BESTE TE ZIJN
Ons toegewijde interne biomechanicateam heeft onderzoek gedaan naar de
interactie tussen menselijke beweging en apparatuur en heeft een fiets ontwikkeld
die ongeëvenaard is. De nieuwe Lifecycle GX is voorzien van de meest gewilde
functies en steelt de show met het opvallende vliegwielontwerp. In een fitnessclub
blijft deze fiets, die speciaal is ontworpen voor minimaal onderhoud, zelfs bij

GEAVANCEERD ONTWERP

intensief gebruik, cursus na cursus in een perfecte staat. Nu ook thuis verkrijgbaar.

SUPERIEURE
VORMGEVING
VERSTELBAAR

Het grote algemene verstelbereik garandeert
een optimale aanpassing aan uw lichaam.
Dankzij verfijnde voor- en achterwaartse verstellingen kunt u
uw stuur en zadel aanpassen voor een optimale fietservaring.

De hoogteverstelling met pop-pins zorgt
ervoor dat uw verstellingen veilig zijn.

KRACHTIG
De nauwkeurige weerstandsremhendel stelt u in staat om

weerstand te meten en in te stellen met de optionele fietscomputer.
Multi-ribbed belt drive voor een soepele, rustige
fietservaring met minder onderhoud.
Magnetisch remsysteem

voor een schoner en onderhoudsarm systeem.
170-mm Q-factor maakt een natuurlijke, efficiënte pedaalslag mogelijk.

DUURZAAM
Machinaal gelast stalen frame
Staal met KTL-behandeling en plastic kappen

beschermen uw apparatuur tegen zweet, vuil en water.
Dankzij de stretchplatformen van

duurzaam urethaan kunt u uw kuitspieren goed stretchen.
De versterkte basisarm dient als een groot oppervlak voor

hamstringstretches.

LIFECYCLE GX
IN EEN
OOGOPSLAG

Producteigenschappen
Machinaal gelast stalen frame met roestwerende KTL-behandeling
Dubbel magnetisch remweerstandssysteem
Aandrijving door middel van Multi-ribbed Belt Drive
Nauwkeurige hendel voor remweerstand
Dubbelzijdige SPD-pedalen
Verticale en voor- en achterwaartse zadel- en stuurverstelmogelijkheden
Dubbele bidonhouders
Speciaal gevormde stretchplatformen
Feedbackdisplay op de console

Ergonomisch fietszadel met uitsparing biedt extra comfort
en ventilatie; optioneel breed zadel verkrijgbaar.
Dankzij het ergonomische fietsstuurontwerp behoudt uw bovenlichaam
een comfortabele en correcte houding; de dubbele bidonhouders kunnen
ook worden gebruikt als houders voor elektronische apparatuur.
De tweezijdige SPD-pedalen kunnen gebruikt worden voor schoenen
met zachte of harde zolen, omdat ze een hard oppervlak bieden
voor gewone schoenen en SPD-pedaalclips voor fietsschoenen.

Display met achtergrondverlichting
Technische specificaties
Lengte

139 cm

Breedte

58 cm

Hoogte

100 cm

Gewicht

50,5 kg

Garantie (garanties buiten de VS kunnen verschillen)

INTERACTIEF

De optionele fietscomputer geeft uw snelheid, afstand, cadans,

calorieën, tijd, hartslag en weerstandsniveau weer en is zo gemonteerd
dat hij gedurende de gehele training in een optimale afleespositie staat.
De trainingsfeedback geeft uw maximale hartslagpercentage

weer wanneer u de optionele Polar-borstriem gebruikt,
zodat u uw trainingsdoelen kunt bereiken.

5 jaar op de frameconstructie
3 jaar op mechanische onderdelen (krukassen, vliegwiel, stuur, stuurpen,
zadelpen, lagers, zadel- en stuurverstellingsmechanismen, aandrijfmechanismen,
weerstandsmechanisme)
1 jaar (zadel, pedalen, console)
90 dagen voor slijtgevoelige onderdelen (bekleding, pedaalriemen)
1 jaar op werkuren (alleen voor thuisgebruik)

DUURZAAM DESIGN

COMFORTABEL

Displayscherm 1
RPM, Weerstandsniveau, Hartslag, % Maximale hartslag, Calorieën, Afstand, Snelheid,
Tijd
Displayscherm 2
Maximale RPM, Gemiddelde RPM, Maximale snelheid, Gemiddelde snelheid, Maximale
hartslag, % Maximale hartslag, Gemiddelde hartslag, % Gemiddelde hartslag
(Talen: Engels, Spaans, Duits, Italiaans, Frans, Nederlands, Portugees)
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In onze volledige programmahandleiding vindt u alles wat u nodig hebt om van start te
gaan. U vindt er bijvoorbeeld stapsgewijze instructies om uw LifeCycle GX correct te installeren. Dankzij bonusvideo's leert u perfecte fietstechnieken en voorbeeldoefeningen,
zodat u optimale fietsprestaties en maximale resultaten kunt bereiken.
De LifeCycle GX is gemaakt voor topprestaties... U ook?
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