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SU-STA   0121901COPERTON   0102102

GEL BLOCK   0991716

ЗАХИСТ PLUS   0130201

VAISETA   0061701

БАРАБАН СУМІЩЕННЯ З CAMPAGNOLO  1014233

TRAVEL BLOCK   0991710

TRAINING MAT   0031009

VAISA   0160600

БАРАБАН СУМІЩЕННЯ З SRAM XD/XDR  1014279

АКСЕСУАРИ

_Знімає всі вібрації на кермі і 
тим самим збільшує комфорт 
тренувань.
_Прокладка Elastogel проти 
ковзання забезпечує максимальну 
стійкість переднього колеса.

_Міцна чохол-сумка, розроблений 
спеціально для велотренажерів 
DIRETO X, SUITO, TUO, QUBO та 
NOVO.

_Барабан для суміщення з 
9/10/11 швидкісною касетою 
CAMPAGNOLO.
_Сумісний з: DRIVO II, DRIVO, 
DIRETO X, DIRETO, SUITO та 
TURNO.

_Допомагає знайти найбільш 
комфортне положення  для 
тренування.
_Підходить, як для шосейних, так і 
для гірських велосипедів.

_Міцна чохол-сумка, розроблений 
спеціально для велотренажера 
TURNO.

_Барабан для суміщення з касетою 
SRAM XD/XDR.
_Сумісний з: DRIVO II, DRIVO, 
DIRETO X, DIRETO, SUITO та 
TURNO.

_Покришка спеціально розроблена 
для велотренажерів.
_Відмінне тепловідведення: 
нагрівання значно зменшується.
_Зменшує шум і вібрацію.
_Розмір: 700 x 25 мм.

_Захищає велосипед від поту і 
уникає корозії або іржі.

_Розміщується під тренажером.
_Захищає підлогу від забруднень.
_Знижує вібрацію і захищає 
тренувальну зону.
_Поглинає звук.
_Не використовувати з: Nero та 
Quick Motion.

_Регульована по висоті опора 
переднього колеса для ідеального 
моделювання траси по рівнині або з 
рельєфом.



MY E-TRAINING   MOBILE & DESKTOP

АКСЕСУАРИ
POSA’    0143402MISURO B+   0145106

АДАПТЕР THRU-AXLE 135X10/12 MM  1014043 АДАПТЕР THRU-AXLE SUITO 135X10/12 MM  1014306

АДАПТЕР THRU-AXLE Ø 10-12 MM 1020008

АДАПТЕР BOOST 148X12MM  1014042 АДАПТЕР BOOST SUITO 148X12MM  1014303

ДАТЧИК ANT+

_Адаптер на вісь для тренажера.
_Сумісний з: DRIVO, DIRETO a 
TURNO.

_Адаптер на вісь для тренажера.
_Сумісний з: SUITO.

_Адаптер забезпечує сумісність 
тренажерів Elite з велосипедами, 
які мають вісь діаметром 10 або 
12 мм.
_Сумісний з: QUBO та NOVO.

_Адаптер для велосипедів з віссю 
Boost 148x12mm.
_Сумісний з: DRIVO, DIRETO a 
TURNO.

_Адаптер для велосипедів з віссю 
Boost з накаткою 148x12mm.
_Сумісний з: SUITO

Програма My E-Training створена для тренувань в приміщенні з допомогою смартфона або ланшета (iOS a Android), також  Mac 
та PC Windows, які бездротово підключаються до тренажера за допомогою ANT+ або Bluetooth Smart *.
My E-Training контролює та відображає дані про потужність, каденсу, частоту серцевих скорочень, швидкість, час та відстань.

*операційна система та обладнання повинні бути сумісні з ANT + або Bluetooth Low Energy

_Сталева підставка для планшетів, 
ноутбуків, смартфонів.
_Безпечна та міцна.
_Основа підставки виготовлена з 
м’якого, протиковзкого та
стійкого до подряпин матеріалу.
_Можливо регулювати нахил.
_Висота 100 см.
_Максимальне навантаження: 5 кг.

_Датчик Bluetooth і ANT + ™ передає сумісним 
пристроям та програмам ANT+™ та Bluetooth 
Smart дані про швидкість, потужність і каденс. Він 
становлюється безпосередньо на велотренажер, 
щоб керувати тренуванням через сумісний смартфон, 
планшети, велокомп’ютери та GPS-пристрої. 
_Суміснийний з Mac, PC Windows, всіма iOS і Andro-
id смартфонами, планшетами, велокомп’ютерами і 
GPS пристроями з ANT+™ або Bluetooth Smart Ready 
технологіями.
_За допомогою програми My E-Training, звичайний 
велотренажер перетворюється на розширений 
цифровий інструмент, який керує найважливішими  
даними щодо тренування.
_Перевірте в розділі „Властивості тренажерів” 
сумісність з датчиком  Misuro B +

1027002
_Нагрудний ремінь з датчиком ANT+ 
для вимірювання ритму серцебиття. 
Призначений для тих, хто хоче 
контролювати серцевий ритм.
1027300
_Нагрудний ремінь з датчиком 
Bluetooth ANT+ HR для вимірювання 
ритму серцебиття. Призначений для 
тих, хто хоче контролювати серцевий 
ритм.

1027519
_Ключ ANT+USB My E-Training для 
PC та  Android. 



ІНТЕРАКТИВНІ ТРЕНАЖЕРИ
DRIVO II
0165005

DIRETO X
0171007

SUITO
0191001

TUO
0192001

TURNO
0172001

QUBO POWER MAG SMART B+
0121026

QUBO FLUID
0121006

NOVO FORCE
0111303

NERO
0182001

ARION DIGITAL SMART B+
0121102

QUICK MOTION
0162001

ARION MAG
0100550

ARION
0100501

_ Інтерактивний тренажер прямої потужності з 
вбудованим вимірювачем потужності
_ Точність вимірювання потужності 
± 0,5%
_ Рівне педалювання
_ Дуже простий у використанні: легко складається 
та має вбудовану ручку
_Сумісний з касетами Shimano-SRAM 9/10/11. 
Крім того, додатково можна придбати барабан, 
для суміщення з касетами Campagnolo 9/10/11.

_Інтерактивний тренажер прямої 
потужності з вбудованим вимірювачем 
потужності
_Точність вимірювання потужності ± 1,5%
_Рівне педалювання
_Дуже простий у використанні: легко 
складається та має вбудовану ручку
_Сумісний з касетами Shimano-SRAM 
9/10/11. Крім того, додатково можна 
придбати барабан, для суміщення з 
касетами Campagnolo 9/10/11

 Підставка під колесо в комплекті

_Інтерактивний велотренжер з інтегрованою 
прямою передачею з електронним керуванням 
магнітним опором та ANT + FE-C та Bluetooth 
FTMS
_Точність вимірювання потужності у ватах 
± 2,5%
_Plug & Play – підключився та тренуєшся. 
_Сумісний з більшістю моделей велосипедів і 
касет. Поставляється заздалегідь зібраним з 
11-швидкісною касетою Shimano® 105 (11-28). 
Сумісний зі стандартними 9/10/11-швидкісними 
касетами  Shimano, SRAM. Сумісний зі 
стандартними 9/10/11 -швидкісними касетами 
Campagnolo за допомогою адаптерів 
_Компактна і стабільна сталева конструкція 
для зручного зберігання. Зменшені розміри 
і вага
_Вбудована ручка для зручного 
транспортування
_Плавне педалювання 

Підставка під колесо в комплекті
   Касета Shimano® 105 в комплекті 

_Інтерактивний тренажер під колесо з 
автоматичною зміною опору та ANT + 
FE-C та Bluetooth FTMS.
_Точне вимірювання потужності у ватах 
± 3%.
_Легкий і компактний, простий у 
перенесенні.
_Елегантний дизайн wheel-on, 
виготовлений з високоякісних матеріалів, 
ідеально підходить для зберігання в 
будь-якому місці будинку.
_Каркас і ніжки просто складаються, щоб 
зайняти мінімальний простір.
_Широка основа для забезпечення 
максимальної стабільності в усіх умовах 
педалювання.
_Металевий каркас з двома опорними 
ніжками з букового дерева. Гумові ніжки 
забезпечують максимальний захист 
підлоги від подряпин.
_Ролик Elastogel (Ø 30мм).
_Дизайн тренажера розроблений з 
урахуванням різних розмірів велосипедів.

_Гідравлічний Smart тренажер з прямою 
передачею даних з даередаєMisuro B +
_ Датчик Misuro B + посилає дані швидкості, 
потужності та каденcу на сумісні пристрої та 
програми ANT + та Bluetooth Smart 
_Ідеально підходить для тренувань, 
орієнтованих на контроль каденсу, про-
дуктивності та швидкісті
_ Рівне педалювання
_Дуже простий у використанні: легко 
складається та має вбудовану ручку
_Сумісний з касетами Shimano-SRAM 9/10/11. 
Крім того, додатково можна придбати барабан, 
для суміщення з касетами Campagnolo 9/10/11

                  Датчик Misuro B+ 
                  в комплекті

_Smart тренажер
_Інтегрований датчик швидкості ANT + ™ та 
Bluetooth Smart 
_Важіль регулювання опору з монтажем на 
кермо
_Передає дані про швидкість, продуктивність 
і каденс в пристрої та програми ANT + ™ або 
Bluetooth Smart
_Рама Qubo забезпечує  стабільність та 
реалістичність тренування
_Ролик Elastogel (Ø 30 мм)

 

8 рівнів

_Гідравлічний тренажер
_Тихий, потужний та найпростіший тренажер
_100% більш потужний механізм опору в 
порівнянні з іншими тренажерами цього типу
_Рама Qubo забезпечує  стабільність та 
реалістичність тренування 
_Ролик Elastogel (Ø 45мм)

_Тренажер з магнітним опором
_Простота зберігання та транспортування
_Важіль регулювання опору з монтажем на 
кермо
_Рама Novo забезпечує стабільність та 
безпечність
_Ролик Elastogel (Ø 30 мм)

               

                     

8 рівнів

_Інтерактивний тренажер зі звязком з ANT+ та 
Bluetooth
_Інтерактивно кероване магнітне гальмо
_Максимальний підйом 7%.
_«Плаваюча» рамка
_Ролик з інтегрованим маховиком для 
збільшення плавності кругового педалювання
_Складається на 3 частини
_Видвижна підніжка
_Параболічні ролики
_Регулювання під різні розміри велосипедів.
_Світлодиодні індикатори (джерело живлення, 
Bluetooth, ANT+)

_Інтерактивний бездротовий ролерний 
тренажер з автоматичним контролем 
опору
_Максимальний підйом до 5%
_Параболічні ролики підвищують 
керованість під час тренувань
_Легко складається
_Регульований під різні розміри 
велосипедів
_Налаштування колісної бази від 944 до 
1124 мм

_”Плаваючий” ролерний тренажер з модулем 
магнітного опору
_3-рівневий інтегрований магнітний резистор
_”Плаваюча” система допомагає 
балансуванню і робить тренування більш 
природним і інтуїтивним
_Параболічні ролики
_Інтегрована ручка для полегшення 
транспортування
_Регулюється під різні розміри велосипедів
_Налаштування колісної бази від 944 мм до 
1124 мм 
_Складається в 3 частини для зменшення 
розміру

_Ролерний тренажер з модулем магнітного 
опору
_3-рівневий інтегрований магнітний резистор
_Дуже легкий і міцний
_Параболічні ролики
_Складаний
_Регулюється під різні розміри велосипедів
_Налаштування колісної бази від 944 мм до 
1124 мм

_Дуже легкий і міцний
_Параболічні ролики
_Складаний
_Регулюється під різні розміри велосипедів
_Налаштування колісної бази від 944 мм до 
1124 мм

            
ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ:

 36 місяців  12 місяців   12 місяців     1 місяць   12 місяців   12 місяців  12 місяців  1 місяць  1 місяць  12 місяців  12 місяців  1 місяць  1 місяць  1 місяць

СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З*: СУМІСНИЙ З*: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З*: СУМІСНИЙ З*: СУМІСНИЙ З*:

ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ:
Шосейні / MTB велосипеди
Сумісні втулки: 130-135x5мм з ексцентриком 
та 142x12 мм з віссю thru-axle
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм
(код 1014043) - Boost 148x12mm (код 1014042)

Шосейні / MTB велосипеди
Сумісні втулки: 130-135x5мм з ексцентриком 
та 142x12 мм з віссю thru-axle
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм
(код 1014043) - Boost 148x12mm (код 1014042)

Шосейні / MTB велосипеди
Сумісні втулки: 130-135x5мм з 
ексцентриком та 142x12 мм з віссю thru-axle
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм
(код 1014306) - Boost 148x12mm (код 1014303)

Шосейні / MTB велосипеди
Сумісні втулки: 130-135x5мм з 
ексцентриком та 142x12 мм з віссю thru-axle
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм
(код 1014306) - Boost 148x12mm (код 1014303)

Шосейні / MTB велосипеди
Сумісні втулки: 130-135x5мм 
з ексцентриком та 142x12 мм з віссю 
thru-axle
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм
(код 1014043) - Boost 148x12мм (код 1014042)

Шосейні велосипеди, колеса 24’’-29’’
MTB велосипеди, колеса  24’’-29’’
Сумісні втулки: 130x5-135x5мм з
 ексцентриком
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм - 
142x12мм -148x12мм (код 1020008)

Шосейні велосипеди, колеса 24’’-29’’
MTB велосипеди, колеса  24’’-29’’
Сумісні втулки: 130x5-135x5мм з
 ексцентриком
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм - 
142x12мм -148x12мм (код 1020008)

Шосейні велосипеди, колеса 24’’-29’’
MTB велосипеди, колеса  24’’-29’’
Сумісні втулки: 130x5-135x5мм з
 ексцентриком
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм - 
142x12мм -148x12мм (код 1020008)

Шосейніі велосипеди
MTB велосипеди
Велосипеди для трека
Велосипеди з фіксованою передачею

Шосейніі велосипеди
MTB велосипеди
Велосипеди для трека
Велосипеди з фіксованою передачею

Шосейніі велосипеди
MTB велосипеди
Велосипеди для трека
Велосипеди з фіксованою передачею

Шосейніі велосипеди
MTB велосипеди
Велосипеди для трека
Велосипеди з фіксованою передачею

Шосейніі велосипеди
MTB велосипеди
Велосипеди для трека
Велосипеди з фіксованою передачею

ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС:

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%
ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%
ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

* Використовуйте датчик Misuro B + для 
сумісності з програмою My E-Training або 
іншими програмами (не входить в комплект)

* Використовуйте датчик Misuro B + для 
сумісності з програмою My E-Training або 
іншими програмами (не входить в комплект)

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

* Використовуйте датчик Misuro B + для 
сумісності з програмою My E-Training або 
іншими програмами (не входить в комплект)

* Використовуйте датчик Misuro B + для 
сумісності з програмою My E-Training або 
іншими програмами (не входить в комплект)

* Використовуйте датчик Misuro B + для 
сумісності з програмою My E-Training або 
іншими програмами (не входить в комплект)

18%



ІНТЕРАКТИВНІ ТРЕНАЖЕРИ SMART  ТРЕНАЖЕРИ
DRIVO II
0165005

DIRETO X
0171007

SUITO
0191001

TUO
0192001

TURNO
0172001

QUBO POWER MAG SMART B+
0121026

QUBO FLUID
0121006

NOVO FORCE
0111303

NERO
0182001

ARION DIGITAL SMART B+
0121102

QUICK MOTION
0162001

ARION MAG
0100550

ARION
0100501

_ Інтерактивний тренажер прямої потужності з 
вбудованим вимірювачем потужності
_ Точність вимірювання потужності 
± 0,5%
_ Рівне педалювання
_ Дуже простий у використанні: легко складається 
та має вбудовану ручку
_Сумісний з касетами Shimano-SRAM 9/10/11. 
Крім того, додатково можна придбати барабан, 
для суміщення з касетами Campagnolo 9/10/11.

_Інтерактивний тренажер прямої 
потужності з вбудованим вимірювачем 
потужності
_Точність вимірювання потужності ± 1,5%
_Рівне педалювання
_Дуже простий у використанні: легко 
складається та має вбудовану ручку
_Сумісний з касетами Shimano-SRAM 
9/10/11. Крім того, додатково можна 
придбати барабан, для суміщення з 
касетами Campagnolo 9/10/11

 Підставка під колесо в комплекті

_Інтерактивний велотренжер з інтегрованою 
прямою передачею з електронним керуванням 
магнітним опором та ANT + FE-C та Bluetooth 
FTMS
_Точність вимірювання потужності у ватах 
± 2,5%
_Plug & Play – підключився та тренуєшся. 
_Сумісний з більшістю моделей велосипедів і 
касет. Поставляється заздалегідь зібраним з 
11-швидкісною касетою Shimano® 105 (11-28). 
Сумісний зі стандартними 9/10/11-швидкісними 
касетами  Shimano, SRAM. Сумісний зі 
стандартними 9/10/11 -швидкісними касетами 
Campagnolo за допомогою адаптерів 
_Компактна і стабільна сталева конструкція 
для зручного зберігання. Зменшені розміри 
і вага
_Вбудована ручка для зручного 
транспортування
_Плавне педалювання 

Підставка під колесо в комплекті
   Касета Shimano® 105 в комплекті 

_Інтерактивний тренажер під колесо з 
автоматичною зміною опору та ANT + 
FE-C та Bluetooth FTMS.
_Точне вимірювання потужності у ватах 
± 3%.
_Легкий і компактний, простий у 
перенесенні.
_Елегантний дизайн wheel-on, 
виготовлений з високоякісних матеріалів, 
ідеально підходить для зберігання в 
будь-якому місці будинку.
_Каркас і ніжки просто складаються, щоб 
зайняти мінімальний простір.
_Широка основа для забезпечення 
максимальної стабільності в усіх умовах 
педалювання.
_Металевий каркас з двома опорними 
ніжками з букового дерева. Гумові ніжки 
забезпечують максимальний захист 
підлоги від подряпин.
_Ролик Elastogel (Ø 30мм).
_Дизайн тренажера розроблений з 
урахуванням різних розмірів велосипедів.

_Гідравлічний Smart тренажер з прямою 
передачею даних з даередаєMisuro B +
_ Датчик Misuro B + посилає дані швидкості, 
потужності та каденcу на сумісні пристрої та 
програми ANT + та Bluetooth Smart 
_Ідеально підходить для тренувань, 
орієнтованих на контроль каденсу, про-
дуктивності та швидкісті
_ Рівне педалювання
_Дуже простий у використанні: легко 
складається та має вбудовану ручку
_Сумісний з касетами Shimano-SRAM 9/10/11. 
Крім того, додатково можна придбати барабан, 
для суміщення з касетами Campagnolo 9/10/11

                  Датчик Misuro B+ 
                  в комплекті

_Smart тренажер
_Інтегрований датчик швидкості ANT + ™ та 
Bluetooth Smart 
_Важіль регулювання опору з монтажем на 
кермо
_Передає дані про швидкість, продуктивність 
і каденс в пристрої та програми ANT + ™ або 
Bluetooth Smart
_Рама Qubo забезпечує  стабільність та 
реалістичність тренування
_Ролик Elastogel (Ø 30 мм)

 

8 рівнів

_Гідравлічний тренажер
_Тихий, потужний та найпростіший тренажер
_100% більш потужний механізм опору в 
порівнянні з іншими тренажерами цього типу
_Рама Qubo забезпечує  стабільність та 
реалістичність тренування 
_Ролик Elastogel (Ø 45мм)

_Тренажер з магнітним опором
_Простота зберігання та транспортування
_Важіль регулювання опору з монтажем на 
кермо
_Рама Novo забезпечує стабільність та 
безпечність
_Ролик Elastogel (Ø 30 мм)

               

                     

8 рівнів

_Інтерактивний тренажер зі звязком з ANT+ та 
Bluetooth
_Інтерактивно кероване магнітне гальмо
_Максимальний підйом 7%.
_«Плаваюча» рамка
_Ролик з інтегрованим маховиком для 
збільшення плавності кругового педалювання
_Складається на 3 частини
_Видвижна підніжка
_Параболічні ролики
_Регулювання під різні розміри велосипедів.
_Світлодиодні індикатори (джерело живлення, 
Bluetooth, ANT+)

_Інтерактивний бездротовий ролерний 
тренажер з автоматичним контролем 
опору
_Максимальний підйом до 5%
_Параболічні ролики підвищують 
керованість під час тренувань
_Легко складається
_Регульований під різні розміри 
велосипедів
_Налаштування колісної бази від 944 до 
1124 мм

_”Плаваючий” ролерний тренажер з модулем 
магнітного опору
_3-рівневий інтегрований магнітний резистор
_”Плаваюча” система допомагає 
балансуванню і робить тренування більш 
природним і інтуїтивним
_Параболічні ролики
_Інтегрована ручка для полегшення 
транспортування
_Регулюється під різні розміри велосипедів
_Налаштування колісної бази від 944 мм до 
1124 мм 
_Складається в 3 частини для зменшення 
розміру

_Ролерний тренажер з модулем магнітного 
опору
_3-рівневий інтегрований магнітний резистор
_Дуже легкий і міцний
_Параболічні ролики
_Складаний
_Регулюється під різні розміри велосипедів
_Налаштування колісної бази від 944 мм до 
1124 мм

_Дуже легкий і міцний
_Параболічні ролики
_Складаний
_Регулюється під різні розміри велосипедів
_Налаштування колісної бази від 944 мм до 
1124 мм

            
ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ:

 36 місяців  12 місяців   12 місяців     1 місяць   12 місяців   12 місяців  12 місяців  1 місяць  1 місяць  12 місяців  12 місяців  1 місяць  1 місяць  1 місяць

СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З*: СУМІСНИЙ З*: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З*: СУМІСНИЙ З*: СУМІСНИЙ З*:

ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ:
Шосейні / MTB велосипеди
Сумісні втулки: 130-135x5мм з ексцентриком 
та 142x12 мм з віссю thru-axle
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм
(код 1014043) - Boost 148x12mm (код 1014042)

Шосейні / MTB велосипеди
Сумісні втулки: 130-135x5мм з ексцентриком 
та 142x12 мм з віссю thru-axle
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм
(код 1014043) - Boost 148x12mm (код 1014042)

Шосейні / MTB велосипеди
Сумісні втулки: 130-135x5мм з 
ексцентриком та 142x12 мм з віссю thru-axle
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм
(код 1014306) - Boost 148x12mm (код 1014303)

Шосейні / MTB велосипеди
Сумісні втулки: 130-135x5мм з 
ексцентриком та 142x12 мм з віссю thru-axle
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм
(код 1014306) - Boost 148x12mm (код 1014303)

Шосейні / MTB велосипеди
Сумісні втулки: 130-135x5мм 
з ексцентриком та 142x12 мм з віссю 
thru-axle
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм
(код 1014043) - Boost 148x12мм (код 1014042)

Шосейні велосипеди, колеса 24’’-29’’
MTB велосипеди, колеса  24’’-29’’
Сумісні втулки: 130x5-135x5мм з
 ексцентриком
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм - 
142x12мм -148x12мм (код 1020008)

Шосейні велосипеди, колеса 24’’-29’’
MTB велосипеди, колеса  24’’-29’’
Сумісні втулки: 130x5-135x5мм з
 ексцентриком
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм - 
142x12мм -148x12мм (код 1020008)

Шосейні велосипеди, колеса 24’’-29’’
MTB велосипеди, колеса  24’’-29’’
Сумісні втулки: 130x5-135x5мм з
 ексцентриком
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм - 
142x12мм -148x12мм (код 1020008)

Шосейніі велосипеди
MTB велосипеди
Велосипеди для трека
Велосипеди з фіксованою передачею

Шосейніі велосипеди
MTB велосипеди
Велосипеди для трека
Велосипеди з фіксованою передачею

Шосейніі велосипеди
MTB велосипеди
Велосипеди для трека
Велосипеди з фіксованою передачею

Шосейніі велосипеди
MTB велосипеди
Велосипеди для трека
Велосипеди з фіксованою передачею

Шосейніі велосипеди
MTB велосипеди
Велосипеди для трека
Велосипеди з фіксованою передачею

ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС:

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%
ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%
ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

* Використовуйте датчик Misuro B + для 
сумісності з програмою My E-Training або 
іншими програмами (не входить в комплект)

* Використовуйте датчик Misuro B + для 
сумісності з програмою My E-Training або 
іншими програмами (не входить в комплект)

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

* Використовуйте датчик Misuro B + для 
сумісності з програмою My E-Training або 
іншими програмами (не входить в комплект)

* Використовуйте датчик Misuro B + для 
сумісності з програмою My E-Training або 
іншими програмами (не входить в комплект)

* Використовуйте датчик Misuro B + для 
сумісності з програмою My E-Training або 
іншими програмами (не входить в комплект)

15%



ІНТЕРАКТИВНІ РОЛЕРНІКЛАСИЧНІ ТРЕНАЖЕРИ
DRIVO II
0165005

DIRETO X
0171007

SUITO
0191001

TUO
0192001

TURNO
0172001

QUBO POWER MAG SMART B+
0121026

QUBO FLUID
0121006

NOVO FORCE
0111303

NERO
0182001

ARION DIGITAL SMART B+
0121102

QUICK MOTION
0162001

ARION MAG
0100550

ARION
0100501

_ Інтерактивний тренажер прямої потужності з 
вбудованим вимірювачем потужності
_ Точність вимірювання потужності 
± 0,5%
_ Рівне педалювання
_ Дуже простий у використанні: легко складається 
та має вбудовану ручку
_Сумісний з касетами Shimano-SRAM 9/10/11. 
Крім того, додатково можна придбати барабан, 
для суміщення з касетами Campagnolo 9/10/11.

_Інтерактивний тренажер прямої 
потужності з вбудованим вимірювачем 
потужності
_Точність вимірювання потужності ± 1,5%
_Рівне педалювання
_Дуже простий у використанні: легко 
складається та має вбудовану ручку
_Сумісний з касетами Shimano-SRAM 
9/10/11. Крім того, додатково можна 
придбати барабан, для суміщення з 
касетами Campagnolo 9/10/11

 Підставка під колесо в комплекті

_Інтерактивний велотренжер з інтегрованою 
прямою передачею з електронним керуванням 
магнітним опором та ANT + FE-C та Bluetooth 
FTMS
_Точність вимірювання потужності у ватах 
± 2,5%
_Plug & Play – підключився та тренуєшся. 
_Сумісний з більшістю моделей велосипедів і 
касет. Поставляється заздалегідь зібраним з 
11-швидкісною касетою Shimano® 105 (11-28). 
Сумісний зі стандартними 9/10/11-швидкісними 
касетами  Shimano, SRAM. Сумісний зі 
стандартними 9/10/11 -швидкісними касетами 
Campagnolo за допомогою адаптерів 
_Компактна і стабільна сталева конструкція 
для зручного зберігання. Зменшені розміри 
і вага
_Вбудована ручка для зручного 
транспортування
_Плавне педалювання 

Підставка під колесо в комплекті
   Касета Shimano® 105 в комплекті 

_Інтерактивний тренажер під колесо з 
автоматичною зміною опору та ANT + 
FE-C та Bluetooth FTMS.
_Точне вимірювання потужності у ватах 
± 3%.
_Легкий і компактний, простий у 
перенесенні.
_Елегантний дизайн wheel-on, 
виготовлений з високоякісних матеріалів, 
ідеально підходить для зберігання в 
будь-якому місці будинку.
_Каркас і ніжки просто складаються, щоб 
зайняти мінімальний простір.
_Широка основа для забезпечення 
максимальної стабільності в усіх умовах 
педалювання.
_Металевий каркас з двома опорними 
ніжками з букового дерева. Гумові ніжки 
забезпечують максимальний захист 
підлоги від подряпин.
_Ролик Elastogel (Ø 30мм).
_Дизайн тренажера розроблений з 
урахуванням різних розмірів велосипедів.

_Гідравлічний Smart тренажер з прямою 
передачею даних з даередаєMisuro B +
_ Датчик Misuro B + посилає дані швидкості, 
потужності та каденcу на сумісні пристрої та 
програми ANT + та Bluetooth Smart 
_Ідеально підходить для тренувань, 
орієнтованих на контроль каденсу, про-
дуктивності та швидкісті
_ Рівне педалювання
_Дуже простий у використанні: легко 
складається та має вбудовану ручку
_Сумісний з касетами Shimano-SRAM 9/10/11. 
Крім того, додатково можна придбати барабан, 
для суміщення з касетами Campagnolo 9/10/11

                  Датчик Misuro B+ 
                  в комплекті

_Smart тренажер
_Інтегрований датчик швидкості ANT + ™ та 
Bluetooth Smart 
_Важіль регулювання опору з монтажем на 
кермо
_Передає дані про швидкість, продуктивність 
і каденс в пристрої та програми ANT + ™ або 
Bluetooth Smart
_Рама Qubo забезпечує  стабільність та 
реалістичність тренування
_Ролик Elastogel (Ø 30 мм)

 

8 рівнів

_Гідравлічний тренажер
_Тихий, потужний та найпростіший тренажер
_100% більш потужний механізм опору в 
порівнянні з іншими тренажерами цього типу
_Рама Qubo забезпечує  стабільність та 
реалістичність тренування 
_Ролик Elastogel (Ø 45мм)

_Тренажер з магнітним опором
_Простота зберігання та транспортування
_Важіль регулювання опору з монтажем на 
кермо
_Рама Novo забезпечує стабільність та 
безпечність
_Ролик Elastogel (Ø 30 мм)

               

                     

8 рівнів

_Інтерактивний тренажер зі звязком з ANT+ та 
Bluetooth
_Інтерактивно кероване магнітне гальмо
_Максимальний підйом 7%.
_«Плаваюча» рамка
_Ролик з інтегрованим маховиком для 
збільшення плавності кругового педалювання
_Складається на 3 частини
_Видвижна підніжка
_Параболічні ролики
_Регулювання під різні розміри велосипедів.
_Світлодиодні індикатори (джерело живлення, 
Bluetooth, ANT+)

_Інтерактивний бездротовий ролерний 
тренажер з автоматичним контролем 
опору
_Максимальний підйом до 5%
_Параболічні ролики підвищують 
керованість під час тренувань
_Легко складається
_Регульований під різні розміри 
велосипедів
_Налаштування колісної бази від 944 до 
1124 мм

_”Плаваючий” ролерний тренажер з модулем 
магнітного опору
_3-рівневий інтегрований магнітний резистор
_”Плаваюча” система допомагає 
балансуванню і робить тренування більш 
природним і інтуїтивним
_Параболічні ролики
_Інтегрована ручка для полегшення 
транспортування
_Регулюється під різні розміри велосипедів
_Налаштування колісної бази від 944 мм до 
1124 мм 
_Складається в 3 частини для зменшення 
розміру

_Ролерний тренажер з модулем магнітного 
опору
_3-рівневий інтегрований магнітний резистор
_Дуже легкий і міцний
_Параболічні ролики
_Складаний
_Регулюється під різні розміри велосипедів
_Налаштування колісної бази від 944 мм до 
1124 мм

_Дуже легкий і міцний
_Параболічні ролики
_Складаний
_Регулюється під різні розміри велосипедів
_Налаштування колісної бази від 944 мм до 
1124 мм

            
ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ:

 36 місяців  12 місяців   12 місяців     1 місяць   12 місяців   12 місяців  12 місяців  1 місяць  1 місяць  12 місяців  12 місяців  1 місяць  1 місяць  1 місяць

СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З*: СУМІСНИЙ З*: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З*: СУМІСНИЙ З*: СУМІСНИЙ З*:

ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ:
Шосейні / MTB велосипеди
Сумісні втулки: 130-135x5мм з ексцентриком 
та 142x12 мм з віссю thru-axle
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм
(код 1014043) - Boost 148x12mm (код 1014042)

Шосейні / MTB велосипеди
Сумісні втулки: 130-135x5мм з ексцентриком 
та 142x12 мм з віссю thru-axle
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм
(код 1014043) - Boost 148x12mm (код 1014042)

Шосейні / MTB велосипеди
Сумісні втулки: 130-135x5мм з 
ексцентриком та 142x12 мм з віссю thru-axle
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм
(код 1014306) - Boost 148x12mm (код 1014303)

Шосейні / MTB велосипеди
Сумісні втулки: 130-135x5мм з 
ексцентриком та 142x12 мм з віссю thru-axle
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм
(код 1014306) - Boost 148x12mm (код 1014303)

Шосейні / MTB велосипеди
Сумісні втулки: 130-135x5мм 
з ексцентриком та 142x12 мм з віссю 
thru-axle
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм
(код 1014043) - Boost 148x12мм (код 1014042)

Шосейні велосипеди, колеса 24’’-29’’
MTB велосипеди, колеса  24’’-29’’
Сумісні втулки: 130x5-135x5мм з
 ексцентриком
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм - 
142x12мм -148x12мм (код 1020008)

Шосейні велосипеди, колеса 24’’-29’’
MTB велосипеди, колеса  24’’-29’’
Сумісні втулки: 130x5-135x5мм з
 ексцентриком
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм - 
142x12мм -148x12мм (код 1020008)

Шосейні велосипеди, колеса 24’’-29’’
MTB велосипеди, колеса  24’’-29’’
Сумісні втулки: 130x5-135x5мм з
 ексцентриком
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм - 
142x12мм -148x12мм (код 1020008)

Шосейніі велосипеди
MTB велосипеди
Велосипеди для трека
Велосипеди з фіксованою передачею

Шосейніі велосипеди
MTB велосипеди
Велосипеди для трека
Велосипеди з фіксованою передачею

Шосейніі велосипеди
MTB велосипеди
Велосипеди для трека
Велосипеди з фіксованою передачею

Шосейніі велосипеди
MTB велосипеди
Велосипеди для трека
Велосипеди з фіксованою передачею

Шосейніі велосипеди
MTB велосипеди
Велосипеди для трека
Велосипеди з фіксованою передачею

ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС:

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%
ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%
ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

* Використовуйте датчик Misuro B + для 
сумісності з програмою My E-Training або 
іншими програмами (не входить в комплект)

* Використовуйте датчик Misuro B + для 
сумісності з програмою My E-Training або 
іншими програмами (не входить в комплект)

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

* Використовуйте датчик Misuro B + для 
сумісності з програмою My E-Training або 
іншими програмами (не входить в комплект)

* Використовуйте датчик Misuro B + для 
сумісності з програмою My E-Training або 
іншими програмами (не входить в комплект)

* Використовуйте датчик Misuro B + для 
сумісності з програмою My E-Training або 
іншими програмами (не входить в комплект)



РОЛЕРНІ ТРЕНАЖЕРИ
DRIVO II
0165005

DIRETO X
0171007

SUITO
0191001

TUO
0192001

TURNO
0172001

QUBO POWER MAG SMART B+
0121026

QUBO FLUID
0121006

NOVO FORCE
0111303

NERO
0182001

ARION DIGITAL SMART B+
0121102

QUICK MOTION
0162001

ARION MAG
0100550

ARION
0100501

_ Інтерактивний тренажер прямої потужності з 
вбудованим вимірювачем потужності
_ Точність вимірювання потужності 
± 0,5%
_ Рівне педалювання
_ Дуже простий у використанні: легко складається 
та має вбудовану ручку
_Сумісний з касетами Shimano-SRAM 9/10/11. 
Крім того, додатково можна придбати барабан, 
для суміщення з касетами Campagnolo 9/10/11.

_Інтерактивний тренажер прямої 
потужності з вбудованим вимірювачем 
потужності
_Точність вимірювання потужності ± 1,5%
_Рівне педалювання
_Дуже простий у використанні: легко 
складається та має вбудовану ручку
_Сумісний з касетами Shimano-SRAM 
9/10/11. Крім того, додатково можна 
придбати барабан, для суміщення з 
касетами Campagnolo 9/10/11

 Підставка під колесо в комплекті

_Інтерактивний велотренжер з інтегрованою 
прямою передачею з електронним керуванням 
магнітним опором та ANT + FE-C та Bluetooth 
FTMS
_Точність вимірювання потужності у ватах 
± 2,5%
_Plug & Play – підключився та тренуєшся. 
_Сумісний з більшістю моделей велосипедів і 
касет. Поставляється заздалегідь зібраним з 
11-швидкісною касетою Shimano® 105 (11-28). 
Сумісний зі стандартними 9/10/11-швидкісними 
касетами  Shimano, SRAM. Сумісний зі 
стандартними 9/10/11 -швидкісними касетами 
Campagnolo за допомогою адаптерів 
_Компактна і стабільна сталева конструкція 
для зручного зберігання. Зменшені розміри 
і вага
_Вбудована ручка для зручного 
транспортування
_Плавне педалювання 

Підставка під колесо в комплекті
   Касета Shimano® 105 в комплекті 

_Інтерактивний тренажер під колесо з 
автоматичною зміною опору та ANT + 
FE-C та Bluetooth FTMS.
_Точне вимірювання потужності у ватах 
± 3%.
_Легкий і компактний, простий у 
перенесенні.
_Елегантний дизайн wheel-on, 
виготовлений з високоякісних матеріалів, 
ідеально підходить для зберігання в 
будь-якому місці будинку.
_Каркас і ніжки просто складаються, щоб 
зайняти мінімальний простір.
_Широка основа для забезпечення 
максимальної стабільності в усіх умовах 
педалювання.
_Металевий каркас з двома опорними 
ніжками з букового дерева. Гумові ніжки 
забезпечують максимальний захист 
підлоги від подряпин.
_Ролик Elastogel (Ø 30мм).
_Дизайн тренажера розроблений з 
урахуванням різних розмірів велосипедів.

_Гідравлічний Smart тренажер з прямою 
передачею даних з даередаєMisuro B +
_ Датчик Misuro B + посилає дані швидкості, 
потужності та каденcу на сумісні пристрої та 
програми ANT + та Bluetooth Smart 
_Ідеально підходить для тренувань, 
орієнтованих на контроль каденсу, про-
дуктивності та швидкісті
_ Рівне педалювання
_Дуже простий у використанні: легко 
складається та має вбудовану ручку
_Сумісний з касетами Shimano-SRAM 9/10/11. 
Крім того, додатково можна придбати барабан, 
для суміщення з касетами Campagnolo 9/10/11

                  Датчик Misuro B+ 
                  в комплекті

_Smart тренажер
_Інтегрований датчик швидкості ANT + ™ та 
Bluetooth Smart 
_Важіль регулювання опору з монтажем на 
кермо
_Передає дані про швидкість, продуктивність 
і каденс в пристрої та програми ANT + ™ або 
Bluetooth Smart
_Рама Qubo забезпечує  стабільність та 
реалістичність тренування
_Ролик Elastogel (Ø 30 мм)

 

8 рівнів

_Гідравлічний тренажер
_Тихий, потужний та найпростіший тренажер
_100% більш потужний механізм опору в 
порівнянні з іншими тренажерами цього типу
_Рама Qubo забезпечує  стабільність та 
реалістичність тренування 
_Ролик Elastogel (Ø 45мм)

_Тренажер з магнітним опором
_Простота зберігання та транспортування
_Важіль регулювання опору з монтажем на 
кермо
_Рама Novo забезпечує стабільність та 
безпечність
_Ролик Elastogel (Ø 30 мм)

               

                     

8 рівнів

_Інтерактивний тренажер зі звязком з ANT+ та 
Bluetooth
_Інтерактивно кероване магнітне гальмо
_Максимальний підйом 7%.
_«Плаваюча» рамка
_Ролик з інтегрованим маховиком для 
збільшення плавності кругового педалювання
_Складається на 3 частини
_Видвижна підніжка
_Параболічні ролики
_Регулювання під різні розміри велосипедів.
_Світлодиодні індикатори (джерело живлення, 
Bluetooth, ANT+)

_Інтерактивний бездротовий ролерний 
тренажер з автоматичним контролем 
опору
_Максимальний підйом до 5%
_Параболічні ролики підвищують 
керованість під час тренувань
_Легко складається
_Регульований під різні розміри 
велосипедів
_Налаштування колісної бази від 944 до 
1124 мм

_”Плаваючий” ролерний тренажер з модулем 
магнітного опору
_3-рівневий інтегрований магнітний резистор
_”Плаваюча” система допомагає 
балансуванню і робить тренування більш 
природним і інтуїтивним
_Параболічні ролики
_Інтегрована ручка для полегшення 
транспортування
_Регулюється під різні розміри велосипедів
_Налаштування колісної бази від 944 мм до 
1124 мм 
_Складається в 3 частини для зменшення 
розміру

_Ролерний тренажер з модулем магнітного 
опору
_3-рівневий інтегрований магнітний резистор
_Дуже легкий і міцний
_Параболічні ролики
_Складаний
_Регулюється під різні розміри велосипедів
_Налаштування колісної бази від 944 мм до 
1124 мм

_Дуже легкий і міцний
_Параболічні ролики
_Складаний
_Регулюється під різні розміри велосипедів
_Налаштування колісної бази від 944 мм до 
1124 мм

            
ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ: ВКЛЮЧАЄ:

 36 місяців  12 місяців   12 місяців     1 місяць   12 місяців   12 місяців  12 місяців  1 місяць  1 місяць  12 місяців  12 місяців  1 місяць  1 місяць  1 місяць

СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З*: СУМІСНИЙ З*: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З: СУМІСНИЙ З*: СУМІСНИЙ З*: СУМІСНИЙ З*:

ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ:
Шосейні / MTB велосипеди
Сумісні втулки: 130-135x5мм з ексцентриком 
та 142x12 мм з віссю thru-axle
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм
(код 1014043) - Boost 148x12mm (код 1014042)

Шосейні / MTB велосипеди
Сумісні втулки: 130-135x5мм з ексцентриком 
та 142x12 мм з віссю thru-axle
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм
(код 1014043) - Boost 148x12mm (код 1014042)

Шосейні / MTB велосипеди
Сумісні втулки: 130-135x5мм з 
ексцентриком та 142x12 мм з віссю thru-axle
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм
(код 1014306) - Boost 148x12mm (код 1014303)

Шосейні / MTB велосипеди
Сумісні втулки: 130-135x5мм з 
ексцентриком та 142x12 мм з віссю thru-axle
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм
(код 1014306) - Boost 148x12mm (код 1014303)

Шосейні / MTB велосипеди
Сумісні втулки: 130-135x5мм 
з ексцентриком та 142x12 мм з віссю 
thru-axle
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм
(код 1014043) - Boost 148x12мм (код 1014042)

Шосейні велосипеди, колеса 24’’-29’’
MTB велосипеди, колеса  24’’-29’’
Сумісні втулки: 130x5-135x5мм з
 ексцентриком
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм - 
142x12мм -148x12мм (код 1020008)

Шосейні велосипеди, колеса 24’’-29’’
MTB велосипеди, колеса  24’’-29’’
Сумісні втулки: 130x5-135x5мм з
 ексцентриком
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм - 
142x12мм -148x12мм (код 1020008)

Шосейні велосипеди, колеса 24’’-29’’
MTB велосипеди, колеса  24’’-29’’
Сумісні втулки: 130x5-135x5мм з
 ексцентриком
Доступно на www.shopelite-it.com
Сумісний адаптор: 135x10мм - 135x12мм - 
142x12мм -148x12мм (код 1020008)

Шосейніі велосипеди
MTB велосипеди
Велосипеди для трека
Велосипеди з фіксованою передачею

Шосейніі велосипеди
MTB велосипеди
Велосипеди для трека
Велосипеди з фіксованою передачею

Шосейніі велосипеди
MTB велосипеди
Велосипеди для трека
Велосипеди з фіксованою передачею

Шосейніі велосипеди
MTB велосипеди
Велосипеди для трека
Велосипеди з фіксованою передачею

Шосейніі велосипеди
MTB велосипеди
Велосипеди для трека
Велосипеди з фіксованою передачею

ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС: ПЛЮС:

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%
ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%
ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

* Використовуйте датчик Misuro B + для 
сумісності з програмою My E-Training або 
іншими програмами (не входить в комплект)

* Використовуйте датчик Misuro B + для 
сумісності з програмою My E-Training або 
іншими програмами (не входить в комплект)

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

ACCURACY
±2%

ACCURACY
±0,5%

* Використовуйте датчик Misuro B + для 
сумісності з програмою My E-Training або 
іншими програмами (не входить в комплект)

* Використовуйте датчик Misuro B + для 
сумісності з програмою My E-Training або 
іншими програмами (не входить в комплект)

* Використовуйте датчик Misuro B + для 
сумісності з програмою My E-Training або 
іншими програмами (не входить в комплект)
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Електронно керований магнітний опір

Магнітна система опору

Гідравлічна система опору

Опір регулюється безпосередньо на ролику

Механічний опір, що контролюється за 
допомогою важеля

Рівень опору 8 8 3 3

Максимальний нахил* 24%* 18%* 15%* 10%* 7%* 5%*

Еластогелевий ролик та його розмір (мм) 30 30 45 30 

Антистатичний поліпропіленовий ролик

Пряма передача енергії

Сумісний з велосипедами з віссю

Сумісність з адаптером thru-axle (код 
1020008)*; *продається окремо

Система кріплення з швидким звільненням

Інтегрована система вимірювання потужності

Передача даних про тренування

Сумісний з датчиком Misuro B +

Повна взаємодія з додатками, програмним 
забезпеченням, пристроями з ANT + ™ Trainers 
Повна сумісність з додатками, програмним 
забезпеченням та пристроями Bluetooth Smart 
Fitness Machine – данні для закритих приміщень
Передача даних швидкості/ потужності/ каденсу 
на сумісні програми та пристрої через  ANT + ™ 
та Bluetooth Smart

Бездатчиковий каденс

Момент інерції маховика (Kgmm²) 28300 13050 12885 6200 19000 3680 3090 2790 13200 1450 2125 2425 1300

Максимальна  потужність (Вт) при 20 км/год 1100 920 730 550 165 370 145 300 270 280 185 220 130

Максимальна  потужність (Вт) при 40 км/год 2300 2100 1900 1250 650 900 540 690 760 645 425 520 280

Максимальна  потужність (Вт) при 60 км/год 3600 3250 2900 2050 1950 1420 1200 1080 1250 730 700 800 440

Потрібен зовнішній блок живлення

Підписка на ліцензію My E-Training для 
мобільного та настільного комп’ютера (місяць) 36 12 12 12 12 12 1 1 12 12 1 1 1

Ліцензія Zwift для мобільного та настільного 
комп’ютера (місяць) 1
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  * Це значення є функцією швидкості та ваги. Середній показник.

           ВЛАСТИВОСТІ ТРЕНАЖЕРІВ

ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР:  ТОВ ПАУЛ ЛАНГЕ УКРАЇНА , www.paul-lange-ukraine.com


