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Najlepsza technologia, która ożywi twoje treningi
ZYCLE rewolucjonizuje rynek kolarstwa i treningów domowych dzięki swojej kolekcji.

Nasza wiedza techniczna, badania i rozwój pozwoliły nam stworzyć  trenażery 

i rowery stacjonarne najwyższej jakości.

ZYCLE
Pasja do sportu i fitnesu

       



Kompatybilny
z symulatorami
Nasz trenażer oraz rower stacjonarny zostały zaprojektowane tak, aby jak najlepiej wykorzystać trening

w pomieszczeniu.Automatyczna regulacja oporu zapewni niesamowicie realistyczne wrażenia

oraz niezwykłą dokładność danych dotyczących mocy, prędkości i rytmu w połączeniu z

najpopularniejszymi aplikacjami do jazdy na rowerze stacjonarnym na rynku.

Trenuj z ZYCLE uzywając najepszych symulatorów na rynku!.



Smart ZPro

Oszacowanie mocy
+ - 3%

Bezprzewodowy ANT +
FE-C & BLE

Moc
1.200 watts

Przyjazny dla kół
(20”- 29”)

Opór
magnetyczny

Nowy system kalibracji zapewnia większą dokładność i oszacowanie danych mocy

(+ lub - 3%). Trainer łączy się z najlepszymi symulatorami na rynku aby

zapewnić niesamowite wrażenia użytkownika.

Najlepszy inteligentny trenażer na rynku

Plug and Play

Bardzo cichy
Magnetyczny opór i doskonała wentylacja mechanizmu oporu

sprawiają, że trenażer jest jednym z najbardziej cichych na rynku.

Super stable
Teleskopowe nóżki ZPro zapewniają większą stabilność podczas

 treningu

Ekstremalna symulacja terenu
Z inteligentną kontrolą oporu.

Profesjonalna wydajność dla każdego
Poczuj realistyczne wrażenia podczas treningu, które 

pokonują większość wysokiej klasy trenażerów.

Co zawiera opakowanie…

Podstawka pod przednie koło, USB ANT +, zasilacz sieciowy, instrukcja

quick release 9 mm,  Subskrypcja Premium.



Kompatybilny z 
większością popularnych 
platform fitness.

Bkool Fitness  Bestcycling LifeKinomaps



Smart ZBike
Najbardziej zaawansowany rower stacjonarny
Idealny zarówno do jazdy na rowerze, jak i do treningu fitness, dzięki niezawodnemu i dokładnemu

oszacowaniu mocy w komplecie ze zintegrowaną elektroniczną zmianą biegów.

Ekstremalnie cichy
Pasek Poly-V Belt  i zaawansowany mechaniczny układ przeniesienia napędu sprawia,

że Zbike jest jednym z najbardziej cichych rowerów stacjonarnych na rynku.

Odczucia pedałowania
Korzystając z koła zamachowego  14 kg o średnicy 450 mm, użytkownik odczuwa

niesamowite „wyczucie” i połączenie z rowerem.

Zastosowanie hybrydowe
Pokonuj ulubione trasy podczas jednych z najlepszych treningów do jazdy na rowerze stacjonarnym

trenowany przez najlepszych instruktorów. ZBike sprawia, że wszystko jest możliwe .

Informacje o jakości
Dokładność kalibracji zapewnia użytkownikowi dane dotyczące mocy w zakresie

+ lub - 3%, wraz z informacjami o prędkości i rytmie w czasie rzeczywistym.

Moc
1.500 watts

Ekstremalnie
cichy

Opór
Magnetyczny

Cycling 
& Fitness

Bezprzewodowy
ANT+  FE-C

Innowacyjna elektroniczna
zmiana biegów



ZBike jest wyposażony w pedały z możliwością

wpięcia więc możesz jeżdzic w butach  

treningowich lub z klipsem SPD.

Idealna pozycja
Kształt wzorujący literę V sprawia, że Zbike pasuje do 

każdego użytkownika od 160 cm do 195 cm, dzięki 

prostejregulacji siodełka i kierownicy. Dalsze mikro 

regulacje wspornika i sztycy pozwalają na 

bardziej precyzyjne dopasowanie.

Wbudowana ładowarka USB
Obok kierownicy znajdziesz gniazdo USB które pozwoli 

naładować twój telefon lub tablet podczas treningu.

Zoptymalizowany współczynnik Q
Wąski współczynnik Q-factor wynoszący zaledwie 188 mm zapewnia płynność

pedałowania,  poprawione wyrównanie i ogólnie większy

komfort podczas treningu.

Innowacyjny
zmiana biegów
Kierownica ZBike ma dwa wbudowane

przyciski pozwalające na zmianę biegów

oraz zmianę oporu w każdej chwili.
Pedały combo 
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Opór

Moc

Komunikacja

Układ napędowy

Współczynnik Q-Factor

Waga

Koło zamachowe

Oprogramowanie

Odczyty danych

Montaż

Rozmiar użytkownika

Gwarancja

Kierownica

Beztarciowy magnetyczny układ hamulcowy 

850 W przy 90 obr./min. / 1500 W przy 120 obr./min

Bezprzewodowy ANT + i Bluetooth Smart

Całkowicie cichy pasek poli-V

188mm

50 kg - kompaktowy i stabilny

Średnica 450 mm / waga 14 kg

Aktualizowane bezprzewodowo za pośrednictwem aplikacji

Moc, kadencja i prędkość w czasie rzeczywistym

Jedna osoba, super szybkie

Przekrok (od 67 cm do 85 cm)

2 lata

Wbudowane przyciski do elektronicznej zmiany biegów

Co zawiera pudełko…

Cechy
Smart ZBike

USB ANT + Zasilacz sieciowy Narzędzia do montażuInstrukcjaPremium
SubskrypcjaWsparcie mobilne



kompatybilne
Oprogramowanie

Trenażery ZYCLE są kompatybilne z ANT + FE-C

i / lub Bluetooth Smart.

BLE (Bluetooth Smart)ANT + FE-C

Android iOS

Zwi�

Trainer Road

Bkool Cycling 

Bkool Fitness

Rouvy

Kinomap

Strava

Garmin



Oś 12mm x 142mm USB ANT+
Antena USB ANT+

Podstawka pod przednie koło
Podstawka pod przednie koło

Zasilacz sieciowy
Zasilacz sieciowy. Kompatybilny z ZPro i ZBike.

Akcesoria



Najnowsza technologia dla twoich treningów


