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ELITE RIZER VERHOOGT DE INDOORRIT
Online interactief indoor fietsen gaat met de Elite Rizer de volgende fase in.
Elite's hellingsimulator met stuurfunctie is ontworpen om de meest
enerverende rijervaring te bieden terwijl alle spieren tijdens de indoorsessies
worden getraind op 's werelds steilste beklimmingen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hellingen +20%, afdalingen -10%, geïntegreerde besturing

Verbeter je interactieve indoortrainingen met de nieuwe Rizer, Elite's hellingsimulator met

stuurfunctie.

De nieuwste toevoeging aan het Elite indoor trainerassortiment brengt de fiets omhoog en

omlaag om realtime hellingen en afdalingen te simuleren. De Elite-Rizer brengt het indoor

fietsen naar een hoger plan dankzij het gevoel van echt buiten rijden door simpelweg verbinding

te maken met een Elite trainer.

Met een stevig en robuust-ontwerp biedt de Rizer realistische hellingen tot 20% en afdalingen

tot -10%. Voor meer gefocuste en realistische ritten beschikt de Elite-hellingsimulator over het

innovatieve stuursysteem dat is ontworpen om het stuurgevoel te verbeteren wanneer er bergop

wordt gereden, dit helpt om iedere spier te trainen zoals men zou doen wanneer er buiten wordt

gereden.

Wat kan de Elite Rizer?

De Elite-rangsimulator kan de fietser alle kracht van de bekende beklimmingen laten voelen en

helpen de inspanning voor de volgende klim aan te pakken wanneer men binnen rijdt. Maar er is

meer...

De Rizer is voorzien van gepatenteerde hardwaretechnologie met stuurfunctie, zodat het stuur

gemakkelijk naar links en rechts met de bochten mee kan bewegen tijdens beklimmingen en

afdalingen.
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Dit zal het stuurgevoel en het comfort verbeteren, maar het helpt ook om dezelfde spiergroepen

op de benen en schouders te gebruiken die men zou inzetten als er buiten bergop wordt gefietst.

Elite's testers waren onder de indruk van de kans die ze kregen om nieuwe fietsposities te testen

en zich voor te bereiden op hun volgende beklimmingen buitenshuis.

Compatibele Elite-trainers: Direto XR, Direto XR-T, Suito, Suito-T, Tuo.

Meegeleverde adapters: QR, 12x100 mm, 15x100 mm, 15x110 mm

Control-app "Rizer" beschikbaar in de Apple Store en Google Play

Elite Rizer: Echt klimgevoel met geïntegreerde besturing.

NOOT VOOR DE REDACTIE

01 Embargo: maandag 26 juli, 18:00 uur

02 Afbeeldingen:

03 Consumentenadviesprijs:

EL0200501 - Elite Klim Simulator Rizer - Voor Interactieve Trainers - € 749,00

04 Extra social info:

Facebook

https://www.facebook.com/EliteBikeTraining

Instagram

https://www.instagram.com/elite_cycling/

Strava

https://www.strava.com/clubs/elite_cycling

Twitter

https://twitter.com/Elite_cycling

Elite Rizer Images, movie en Specs.zip

https://we.tl/t-KIfDWO3gBn


05 Over Elite: Elite maakt al meer dan 30 jaar unieke en vooruitstrevende producten voor de

fietswereld. De aandacht voor detail, design en de vele jaren ervaring die met de legendarische

producten van Elite opgedaan is, hebben geleid tot de innovatieve oplossingen die de benchmark

voor de markt zijn geworden. Van bidons en bidonhouders tot indoortrainers. Elite heeft voor

kieskeurige fietsers steeds weer nieuwe producten die het fietsen leuker maken. De

bidonhouders van Elite zijn door veel legendarische wielrenners gebruikt bij het behalen van

overwinningen. Elite heeft door te luisteren naar de behoeften en kritiek van zowel profs als

amateurwielrenners verfijningen en nieuwe concepten ontwikkeld die de prestaties van rijders

steeds verder hebben verbeterd. De smart trainers van Elite maken het mogelijk het ware gevoel

van fietsen op de weg na te bootsen.
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