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PRODUCTEN

KINETIC TRAINERS
+ Innovatief, betrouwbaar, duurzaam ontwerp
+ Vloeistofweerstand voor exacte
nabootsing van een buitenrit
+ Medische siliconenvloeistof garandeert
een ongeëvenaarde consistentie bij elke
temperatuur – GEEN verslapping door
warmte!
+ Onvoorwaardelijke, levenslange garantie
+ Geluidsarm binnenshuis

OUTDOOR PRESTATIECURVE VERGELEKEN MET KINETIC VLOEISTOFWEERSTAND-UNIT

Kinetic trainers zijn gebouwd om uw prestatielimieten op te schroe–
ven. Kenetic trainers zijn de meest geavanceerde trainingshulpmiddelen op de markt. Innovatief design, gepatenteerde vloeistofweerstand-technologie en precisiefabricage onderscheiden ons van de
concurrentie. Qua betrouwbaarheid en duurzaamheid zet de Kinetic
vloeistofweerstand-trainer de industriële standaard en dat komt tot
uitdrukking in de onvoorwaardelijke, levenslange productgarantie.

net als buiten, als u sneller rijdt wordt het zwaarder om te trappen. Dit vertaalt
zich in een betere training en meer kracht in uw benen.
De weerstand wordt gecreëerd door een schoep te laten draaien in een vloei–
stofcontainer. Dit is stabiel en geluidsarm en evenaart in combinatie met ons gepatenteerde, lekvrije systeem en zware vliegwiel de weerstand van fietsen op de
weg als geen andere trainer.

KINETIC VLOEISTOFWEERSTAND-UNIT
(Wattage)

Vloeistofweerstand biedt de meest realistische nabootsing van een echte
buitenrit. Het is gemakkelijk door vloeistof: kiest u voor spinning voor een
warming-up? Schakel naar een lichtere versnelling en spinnen maar. Klaar
voor het zwaardere werk? Gewoon harder op de pedalen trappen en de weerstand neemt toe. Bezig met een interval workout? Schakel naar de passende
versnelling en verhoog het tempo – u voelt dezelfde weerstand als op de weg.
Het is niet noodzakelijk om aan de draaiknop op de trainer te draaien. Het is

OUTDOOR PRESTATIECURVE
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Waarom de toepassing van medische siliconen?
Hitte is de vijand van iedere fietstrainer. Bij sommige fietstrainers leidt verhitting tot een dramatische terugval van de weerstand. In de vloeistofweerstandtrainers van Kinetic worden thermodynamisch neutrale medische siliconen
toegepast. Deze zijn temperatuurongevoelig, waardoor de weerstandscurve gedurende een workout ongewijzigd blijft. Kinetic maakt ook gebruik van 80 koelvinnen op de buitenzijde van de weerstandsunit. Deze zorgen voor de laagste
werktemperatuur onder alle vloeistoftrainers. Anders dan bij andere merken

treedt er aan het eind van een workout geen weerstandsvermindering op.
Precisiefabricage maakt elke Kinetic vloeistofweerstand-trainer nauwkeurig en duurzaam. Kinetic gebruikt de exacte hoeveelheden siliconen die
nodig zijn voor nabootsing van de weerstandscurve tijdens een buitenrit.

Reproduceerbaar, meetbaar vermogen
Precieze vermogenskalibratie, superieur hittemanagement en precisiefabricage zorgen bij Kinetic voor een uiterst nauwkeurige meting van de

vermogensuitvoer op basis van de gemeten rpm van de weerstandsunit.
Dit waarborgt een consistente weerstand, workout na workout, jaar in,
jaar uit. De reproduceerbare Kinetic vermogenscurve en precisiekalibratie
bieden bovendien de mogelijkheid om het vermogen aan de hand van de
aandrijfrolsnelheid te meten met behulp de Kinetic inRide Watt Meter
voor vermogen-gebaseerde training, tegen een fractie van de kosten van
andere systemen.

ZWAAR VLIEGWIEL VOOR REALITEITSGETROUW FIETSEN
PRECISIEGEDRAAIDE AANDRIJFROL VOOR MINDER SLIJTAGE
VAN DE BAND
COMPOSIETMATERIAAL VAN INDUSTRIËLE KWALITEIT VOOR
LEVENSLANGE DUURZAAMHEID
80 KOELLAMELLEN VOOR DE
LAAGSTMOGELIJKE WERKTEMPERATUUR

MAGNETISCH GEKOPPELDE AANDRIJFAS
VOOR LEKVRIJE WERKING
AFGEDICHTE BAK VOOR
THERMODYNAMISCHE, NEUTRALE,
VLOEIBARE SILICONEN

VLOEISTOFTRAINER-MODELLEN
+ Net als rijden op de weg – harder
trappen, de weerstand neemt toe
+ Nieuwe trainer designs geschikt voor
29" mountain bikes
+ Volledig vernieuwd Rock And Roll design
+ Levenslange garantie

De Rock And Roll biedt een natuurlijke heen-en-weer beweging
in combinatie met zijdelingse beweging om de belangrijke spiergroepen en het evenwicht te trainen. Werk gelijktijdig aan techniek
en kracht, speciaal tijdens intervaltraining uit het zadel bergop.
De Road Machine heeft dezelfde vloeistofweerstand-unit, met een
licht en smaller frame voor meer opberggemak in kleine ruimten.

NIEUW ONTWERP

++ Lichter en smaller frame
++ Geassembleerd in de doos
++ Verbeterd montagesysteem
++ Krachtiger zijdelingse beweging

ROCK AND ROLL | T-2300
++ Gepatenteerde zijdelingse beweging
++ Voeg Turntable Riser Ring
(voorwielsteun) toe voor optimaal
fietsgevoel

++ Progressieve weerstand van 5 tot meer
dan 2000 watt
++ Combineerbaar met de Kinetic inRide
Watt Meter voor krachttraining

ROAD MACHINE | T-2200
++ Progressieve weerstand van 5 tot
meer dan 2000 watt
++ Plat opvouwbaar voor meer
opberggemak

++ Compleet geassembleerd
++ Combineerbaar met de Kinetic inRide
Watt Meter voor krachttraining

MAGNETISCHE TRAINER + WINDTRAINER MODELLEN
+ Met hetzelfde duurzame en stevige
frame als de Road Machine
+ Nieuw trainer design geschikt voor
29" mountain bikes
+ Levenslange garantie

MAGNETIC | T-2400
++ 9 geluidsarme, soepele progressieve
weerstandsniveaus
++ Compleet geassembleerd

++ Grootste vliegwiel van alle bekende
magnetische trainers
++ Plat opvouwbaar voor meer
opberggemak

De variabele magnetische weerstand van de Kinetic Magnetic
trainer is perfect geschikt voor alle typen fietsen – met name in lage
versnellingen - zoals singlespeed, mountain-, cyclocross-, BMX- en
baanfietsen.
De Cyclone trainer is de ideale keuze voor de ambitieuze gelegenheidfietser of voor serieuze coureurs als opwarmpartner voorafgaand
aan de koers.

CYCLONE | T-2500
++ Twee 1 kg vliegwielen (grootste
van alle windtrainers) bieden een
realistisch weggevoel en langer
afdalen (freewheelen)

++ Onze lichtste trainer
++ Compleet geassembleerd
++ Plat opvouwbaar voor meer
opberggemak

NIEUW! KINETIC Z•ROLLERS
+ Ontwikkel een betere balans en
techniek op de rollers
+ Nauwkeurig gefreesde aluminium
rollen
+ Soepele, stille trainingsrit
+ Levenslange garantie

De Kinetic Z-rollers zijn de perfecte keuze voor het ontwikke–
len van een betere balans en techniek, of voor een warming-up.
Nauwkeurig CNC-gefreesde aluminium rollen en hoogwaardige
lagers zorgen voor een soepele en stille training. Het lichtgewicht
aluminium frame kan worden opgevouwen voor gemakkelijk
transport en compacte opslag. Kinetic geeft een levenslange, onbeperkte garantie.

KINETIC Z•ROLLERS | T-2600
++ Nauwkeurig gefreesde aluminium
rollen (90 mm x 374 mm)

++ Tri-fold design zorgt voor een
opbergmaat van slechts
533 mm x 508 mm x 234 mm

++ Geen montage nodig, direct
te gebruiken

++ Instelbaar voor fietsen met een
wielbasis van 97 tot 110 cm

NIEUW! TWENTY20 BIDONHOUDER
De Twenty20 bidonhouder verbetert de ergonomie van het pakken van
een bidon op de fiets. Bij een natuurlijke armbeweging wordt de bidon uit
de houder gehaald en teruggeplaatst onder een hoek van ongeveer 20
graden vanuit de centrale montagepositie. Daarom wordt de Twenty20
bidonhouder onder een hoek van 20 graden naar links of rechts op een
fietsframe gemonteerd. Op die manier wordt de bidon altijd in het midden
van de houder gestoken in plaats van tegen de zijkant.

20 graden verplaatsing
naar links of rechts
verhoogt de ergonomie

1
2

3

Bevestigingspunten links (1), midden (2) en rechts (3)

De Twenty20
bidonhouder kan 20
graden naar links
of rechts worden
gemonteerd om
de bidon met een
ergonomische
beweging te
kunnen pakken en
terugplaatsen.

TWENTY20 BIDONHOUDER | T-3100
++ Drie bevestigingsposities voor een
verbeterde ergonomische plaatsing
van de bidon
++ Lichtgewicht composiet constructie:
38 gram

++ Verkrijgbaar in zwart, wit, rood en
Kinetic groen
++ Uitstekend geschikt voor kleine
frames en mountainbikes

NIEUW! KINETIC SPEED BAGS
Aero zadelpennen kunnen een probleem vormen bij het monteren van zadeltasjes, maar met de Kinetic Speed Bags is dat probleem voorgoed
verholpen. Het SlideLock snelkoppelingssysteem van Kinetic zit gemonteerd aan de zadelrails en kan snel worden bevestigd en losgekoppeld. Het
tasje is aan de voorzijde ondersteund en is te gebruiken in combinatie met
vrijwel elke zadelpen.

Dwarsdoorsnede toont
het Kinetic SlideLock
snelkoppelingssysteem
met gemonteerde
zadeltas (links) en
losgekoppeld (rechts)

KINETIC SPEED BAG | T-3200 | T-3201
++ Verkrijgbaar in twee maten, Large:
1,25 liter en Small: 0,5 liter
++ SlideLock snelkoppelingssysteem is
bevestigd aan de voorzijde van de

zadeltas voor eenvoudige bevestiging
op fietsen met aero zadelpennen
++ Waterbestendig EVA-schuim met
waterafstotende rits

++ Gemakkelijk opbergen van
kostbaarheden dankzij ruime opening
++ 3M® reflecterende details

++ Large: 180 g
++ Small: 140 g

TRAINER ACCESSOIRES EN BIKE MONTAGE-OPLOSSINGEN
Hoewel Kinetic trainers standaard geschikt zijn
voor bijna 90% van de bestaande fietsmodellen,
bieden wij het meest complete assortiment montage-oplossingen en toebehoren voor fietsen met
speciale steekassen, kleine toleranties in de framedropouts, overmaatse schroefassen, banden met
kleine diameter, derailleur versnelling, interne versnelling, en af-fabriek geleverde steekassen.

TURNTABLE
RISER RING

STANDAARD
RISER RING

De Kinetic Turntable
Riser Ring (voorwielsteun) biedt de mogelijkheid, het voorwiel
te verdraaien. Het is
een must-have accessoire voor iedereen die
traint met de Kinetic
Rock and Roll.

De Kinetic Riser Ring
is ontworpen voor
de Road Machine,
Magnetic en Cyclone
trainers.

++ Draait, zodra het
wiel verdraait
++ Op vier hoogtes
instelbaar

++ In vier hoogten
afstelbaar voor
simulatie van
vlakke wegen op
nagenoeg elke fiets

NIEUW

Kinetic Traxle
steekas

KINETIC
CONISCHE
ADAPTERCUPS

TRAINER
VLOERMAT
De Kinetic vloermat
houdt vloeren transpiratievrij en redu–
ceert trillingen.

++ Duurzaam gesloten
cellen PVC-schuim
++ Grootste trainermat footprint voor
maximale vloerbescherming

PRO
VLIEGWIEL

INDOOR TRAINER
BAND

TRAINEROPBERGTAS

Grotere vliegwielmassa = realistischere
fietsbeleving. Voeg
de Pro Flywheel toe
aan een Kinetic vloei–
stof- of magnetische
trainer voor langer
geleidelijk versnellen
en langer afdalen
(freewheelen).

Een duurzame trainingsband voor indoor
fietstraining. Speciale formule voor
een betere grip op
de aandrijfrol van de
trainer.

Gevoerde tas is ontworpen voor het opbergen van een Road
Machine, Kinetic
Magnetic of Cyclone
trainer en een Riser
Ring.

Leverbaar in twee
afmetingen:

++ Afneembare
schouderriem en
stevige handgreep
++ Grote frontzak
met rits voor extra
benodigdheden

++ Verlengt
het afdalen
(freewheelen) naar
60 seconden vanaf
40 km/u

++ 26 x 1
++ 700c x 23c
++ Geschikt voor
wegfietsen en
mountainbikes

TRANSPIRATIEVANGER
Beschermt de fiets
tegen corrosie
en beschadiging
veroorzaakt door
transpiratie.

++ Een 5-inch velcro
opening in het
midden van de
transpiratievanger
staaf biedt
ruimte aan een
fietscomputer

NIEUWE APP! KINETIC inRIDE | KINETIC inRIDE WATT METER
+ Vermogenstraining tegen lage kosten
+ Gebaseerd op een iPhone app
+ Werkt met Kinetic vloeistoftrainers

NEW APP HIGHLIGHTS
++ Nieuw ontworpen grafische
vormgeving en meer functies
++ Display kan door de gebruiker worden
geprogrammeerd met flexibele
datavelden en meerdere schermen
naast elkaar. Gebruikers kunnen
hun favoriete functies instellen en
bewaren
++ Met de trainingsfunctie kunnen
gebruikers intervaltrainingen
programmeren en opslaan
++ Voorgeprogrammeerde
trainingstesten om het omslagpunt
van de gebruiker te bepalen
++ Verbeterde spindown kalibratie
++ Eenvoudige handleiding voor de app
++ Verbeterde klantondersteuning en
app-stabiliteit
++ Werkt perfect met alle recente iOSupdates

De Kinetic inRide is onze vermogensmeter van de nieuwste
generatie. Het systeem gebruikt het nieuwe Bluetooth Smart™
communicatieprotocol op de Apple iPhone 4S & 5, de iPad 3, 4
en Mini en de iPod Touch 5. De hartslagmeter en de krachtsensor
worden gekoppeld aan de Kinetic inRide iPhone app voor vermogensmeting op alle Kinetic vloeistoftrainers.
De ongelofelijk nauwkeurige vermogenscurve van onze vloei–
stoftrainer levert een exacte bepaling op van de wattages bij een
bepaalde snelheid tijdens een indoormeting op een Kinetic vloei–
stoftrainer. Firmware in de inRide-sensor meet de snelheid en
cadans aan het achterwiel en zet met een eenvoudige formule
de snelheid om naar wattages. Vermogen en hartslag worden
weergegeven op de aangekoppelde iPhone. Na de training kunt
u trainingsbestanden delen via het uploaden naar uw favoriete
website of de bestanden sturen naar een coach op afstand.

Passie + Design + Performance

Frederik Van Lierde
2013 Ironman Kona World Champion
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