
Wahoo Fitness introduceert de nieuwe KICKR
CLIMB
Indoor fietstraining is nu nog realistischer met de KICKR CLIMB in
combinatie met de nieuwe KICKR smart trainers

Rotterdam - 30 augustus 2017 - Wahoo Fitness onthult de nieuwe KICKR CLIMB, een

innovatief nieuw product dat fysiek de hellingshoek van de fiets verandert tijdens de virtuele

training op de nieuwe KICKR Smart Trainers, waarmee renners nog meer mogelijkheden

krijgen om hun indoor training te verbeteren.

“De wereld waar we in rijden is niet plat, daarom geloven wij dat de indoor trainingservaring

dat ook niet zou moeten zijn,” zegt Wahoo Fitness CEO Chip Hawkins. “En omdat we proberen

Wahoo aan kop te houden in de markt van de smart trainers, zijn we enorm trots om klim

workouts nog realistischer te maken en virtuele ritten nog beter te maken,” vervolgt Hawkins.

Wanneer de nieuwe KICKR CLIMB gekoppeld is aan de nieuwe KICKR of KICKR SNAP,

reageert deze direct op de data van het virtuele parcours. Door de voorvork op en neer te

bewegen bootst deze echte beklimmingen na. Zo kunnen rijders een klim ervaren van maximaal

20% en een afdaling van maximaal 10%. De verandering van de hellingshoeken tijdens de

training zorgen voor een nog realistischere ervaring. Tegelijkertijd worden de klimspieren

geactiveerd en de traptechniek verbeterd, zodat de rijder een nog betere klimmer kan worden.

Naast de data die uit programma’s zoals Zwift en TrainerRoad komen, reageert de KICKR

CLIMB ook op routes die op de Wahoo ELEMNT en ELEMNT BOLT GPS fietscomputers staan.

Daarnaast is het mogelijk om de KICKR CLIMB handmatig te bedienen met een

afstandsbediening op het stuur. Een simpele druk op de knop is dan genoeg om de hellingshoek

aan te passen.



De laatste versies van de KICKR en de KICKR SNAP Smart Trainers zijn met de KICKR CLIMB

in gedachte ontwikkeld om de op- en neergaande  bewegingen van de voorvork aan te kunnen.

Hierdoor ontstaat een ongeëvenaard indoor trainingssysteem. Het weggevoel dat gecreëerd

wordt door het unieke vliegwielsysteem van de KICKR én de hellingshoek die constant

verandert zorgen voor een werkelijk unieke indoor trainingservaring. De KICKR CLIMB heeft

ondersteuning voor een breed scala aan moderne naven, waaronder quick-release, 12x100,

15x100 en 15x110 steekas naven.

De KICKR CLIMB indoor training hellingshoek simulator zal vanaf het najaar beschikbaar zijn

bij een selecte groep verkooppunten voor €499,-. Kijk voor meer informatie op

dedigitalesporter.nl.

Foto's van de Wahoo KICKR CLIMB
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OVER TWOTONE AMSTERDAM

We are an Amsterdam based sales and PR consulting agency. We pride ourselves on being flexible enough to
adapt to any situation and tough enough to ensure things get moving. We love to drink good coffee, hear your
story and learn how we can help you and your brand.

Over Wahoo Fitness
Vanuit Atlanta heeft Wahoo Fitness een volledig ecosysteem ontwikkelt van apps, sensoren en

apparaten voor hardlopers, fietsers en fitness enthousiastelingen. Hun prijswinnende lijn van

slimme Bluetooth producten bevat de KICKR en KICKR SNAP indoor trainers, de ELEMNT,

ELEMNT BOLT en ELEMNT MINI slimme fietscomputers, ‘s werelds eerste smartphone

verbonden fietscomputers en de TICKR familie, wearables die op de borst gedragen worden. De

TICKR familie bestaat uit de TICKR, TICKR Run en de TICKR X die cardiotraining combineren

met geavanceerde bewegingsanalyses. Leer meer over Wahoo’s producten op

www.wahoofitness.com

Over 2moso
2moso is één van de top distributeurs in de Benelux van innovatieve en exclusieve accessoires

voor mobiele elektronica. 2moso is een onmisbare schakel in de mobiele elektronica accessoires

markt sinds 2005 en dankt hun leidende rol door vele competenties, waarvan exclusiviteit altijd

voorop staat.

dedigitalesporter.nl geldt als informatie platform voor de sportmerken binnen 2moso.

Guy van Koolwijk
guy@twotoneams.nl
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