
YOUR BIKE  YOUR RIDE



  GET READY...
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     Låt dina tankar vandra. Inget som stör. 
Fokusera på din kropps energi, dina tramptag        
  och din andning. Hitta den plats inom dig  
där du mår bra och känner dig fridfull.  
     Låt endorfinerna flöda. 
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YOUR BIKE  YOUR RIDE
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   "Min träning handlar helt och hållet om att träna 
hårt. Jag tycker om att tänja på mina gränser  
  och att vara i rörelse. Jag behöver en cykel som    
garanterat jobbar med mig och inte emot mig." 
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DEN BÄSTA  
INOMHUSCYKELN 
PÅ MARKNADEN

SMART CHARGE
 Ladda din telefon med hjälp av dina tramptag. 

BODY BIKE® INDOOR CYCLING-APPEN 
 Visar din träningsdata på din smartphone. 

SMART ANSLUTNING 
ANT™+ och Bluetooth®: Anslut till appar och träningssystem.  

SMART-JUSTERINGAR AV CYKELN VIA ENKLA HANDGREPP 
Enkel finjustering så att du kan hitta den perfekta inställningen för dig.  

TILLFÖRLITLIG WATTMÄTNING  
Korrekt wattmätning. Inga uppskattningar. 

SMART EFFEKTLÄGE 
Optimerad för maximalt effektuttag. 

SMART KONSTRUKTION 
Gediget hantverk från initiala ritningar till färdig produkt. 
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 AVSLUTA TRÄNINGEN 
FULLT LADDAD

NOGGRANN WATTMÄTNING 

BODY BIKE SMART®+ använder sig av DIREKT 
KRAFTMÄTNING för att mäta den energi som 
skapas, och detta borgar för att det du kommer 
att se på din display är KORREKT UPPMÄTT. 
Den här noggranna mätningen är möjlig 
genom användandet av en smart sensor som 
fungerar på samma sätt som en våg. Sensorn 
mäter den faktiska kraft du åstadkommer när 
du trycker på pedalen. Inga gissningar eller 
uppskattningar. 

MILJÖVÄNLIG - BATTERIFRI

BODY BIKE SMART®+ är utrustad med en 
generator, vilket garanterar en batterifri, 
miljövänlig samt hållbar träning. Energin som 
skapas av den som cyklar kan användas till 
dataöverföring via ANT™+ och Bluetooth® 
samt uppladdning via SMART Charge. Anslut 
din telefon till cykeln med en USB-kabel och 
börja cykla. 

LADDNING, ÅTERUPPLADDNING 

BODY BIKE SMART®+ kommer med en 
revolutionerande nyhet: SMART Charge. Med 
varje tramptag skapar du energi och ju hårdare 
du trampar desto mer energi skapar du. Energi 
för att ladda upp ditt sinne, din kropp och din 
telefon. 

BODY BIKE SMART®+ kommer med en 
revolutionerande nyhet: SMART Charge. Med 
varje tramptag skapar du energi och ju hårdare 
du trampar desto mer energi skapar du. Energi 
för att återuppladda ditt sinne, din kropp och 
din telefon. 
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TRÄNA SMART 
MED VÅR   APP

Träningsdata är populärt. Men den kan också 
vara mycket personlig och privat. Så, oavsett 
om du vill dela din träningsdata, eller hålla 
den för dig själv: du bestämmer vad som 
händer med din data. 

BODY BIKE® INDOOR CYCLING  APPEN

Den här appen är utvecklad för BODY BIKE SMART®+. 
Den visar din träningsdata på din smartphone medan 
du tränar och sparar datan i appens tränings-historik. 
Vi samlar inte in din data och har heller inte tillgång till 
den. Den är helt och hållet din. Du kan välja att ladda 
upp din data på Google Fit och dela den på sociala 
medier. Du har full kontroll. 



FUNKTIONER 
• Enkel anslutning till BODY BIKE SMART® + via Bluetooth®. 
• Datavisning (effekt i watt, puls, varvtal, kalorier, sträcka,       
   hastighet - nuvarande, genomsnittlig och maxvärden). 
• Träningshistorik 
• Anpassning 
• Syreupptagningsförmåga och muskeleffektivitet (VO2)              
  (träningskarta/max konstant effekt under 60 minuter (FTP)). 
• Tryck på skärmen för att växla mellan olika datatyper. 
• Möjlighet att ansluta till Google Fit. 
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VI ÄR ALLA 
ANSLUTNA

En del anslutningar kan vara synliga för blotta 
ögat, en del inte. BODY BIKE SMART®+ kommer 

med både Bluetooth® och ANT+ trådlös  
anslutning. 
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DISPLAYSYSTEM PÅ DIN TRÄNINGSKLUBB 

ANT+-signalen utsänd av BODY BIKE SMART®+ kan 
tas emot av ett stort antal displaysystem på din 
träningsklubb. ANT™+-signalen är den mest använda 
signaltypen när det gäller gruppträningslokaler.   
Det betyder att DU bestämmer vilket system du vill 
använda tillsammans med inomhuscyklar. 

KOMPATIBEL MED APPAR OCH ENHETER 

De flesta av de träningsappar som finns tillgängliga för 
din smartphone erbjuder Bluetooth-anslutning; vissa 
även ANT™+. Det innebär att du kan ansluta BODY BIKE 
SMART®+ till praktiskt taget alla träningsappar och 
enheter som erbjuder en av dessa typer av anslutning. 
Anslutningsmöjligheterna är oändliga. 
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LÄTT ATT ANVÄNDA 

BODY BIKE SMART® och SMART®+ är konstruerade först och 
främst för att vara lätta att använda. SMART RELEASE-
justeringssystemet erbjuder enkla finjusteringar så att du kan  
hitta den position som är perfekt för dig. 

INGA SVAGA
PUNKTER

2

Vad är det som gör att våra 
inomhuscyklar är bäst? Vi anser 
att det är vår känsla för de små 
detaljerna. Inga svaga punkter. 

När vi konstruerade den nya 
BODY BIKE SMART® serien 

siktade vi på perfektion i alla 
steg när det gäller design och 
funktionalitet. Vi vet att våra 

cyklar kan hantera vad du än 
kan prestera. 
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OPTIMERAD UTFORMNING 

Möjligheten Power Position ger dig direkt tillgång 
till en möjlighet att åstadkomma maximal 

effektförbrukning. 
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Detaljer du aldrig kommer 
lägga märke till eftersom de 
helt enkelt alltid fungerar. 8

 
1.  STYRE

Rostfritt stål med pulverlackerad yta. Hållare för 
två vattenflaskor. Svarta aerobars i aluminium.  

2. SADEL
Stötupptagande, dubbeldensitetssadel, för både 
män och kvinnor. 

3. SADELSTÅNG
Anodiserade sadel- och styrstänger i aluminium. 

4. RAM
Pulverlackerat rostfritt stål och stål. 

5. SERVICEPOSITIONER
Fyrpunkts-magnetiska för lätt åtkomst. 

6. DRIVPAKET
Poly-V-bälte med Kevlar®. Växelförhållande: 1:2,9. 

7. MOTSTÅNDSSYSTEM 
  Friktion med Kevlar®.

8. STABILISATORER
Beslag i rostfritt stål. Blästrad, grundmålad och 
pulverlackerat stål för extra styrka. Breda för att 
säkerställa stabilitet. 
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ALLA BODY BIKE® 
SMART MODELLER

ERGONOMISKA EGENSKAPER 
• Glidande SMART RELEASE-justeringar,     
      aluminium 
• Effektpositioner med olika cykelkonfigurationer 

LÅGA KRAV PÅ UNDERHÅLL 
• Ram i pulverlackerat rostfritt stål och stål 
• Styre i pulverlackerat rostfritt stål 
• Breda stabilisatorer 
• Magnetiska servicepositioner 
• Sadel och styrstänger i aluminium 
• Omslutande plastskydd för ABS-bromsar  

DESIGNA ER EGEN BODY BIKE®

• 10 olika färger 
• Specialdesignade logotyper eller bilder 
 
DIMENSIONER OCH VIKT 
• Max användarvikt: 150 kg/331 lbs
• Max längd på användare: 220 cm/7,2 ft
• Vikt, ihopsatt: 64 kg/141 lbs
• Dimensioner, ihopsatt cykel:  
      Längd: 106 cm/41”, bredd: 59 cm/23”,  
      höjd: 99 cm/39” 
• Utrymme som krävs på golvet: 0,63          
      kvadratmeter/6,79 ft2
• Längd på pedalarm: 170 mm/6,7”
• Motståndshjul: 20 kg/44 lbs
• Avstånd mellan de båda pedalernas         
      fästpunkter (Q-faktor): 168 mm/6,6”
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ENDAST PÅ  
BODY BIKE® SMART+ 
Den revolutionerande SMART-laddningsfunktionen 
och BODY BIKE® Indoor Cycling-appen särskiljer den 
här inomhuscykeln från resten. 
 
MILJÖVÄNLIG
• USB-anslutning för att ladda din smartphone      
      medan du tränar. 
• Helt batterifri.  

PRECISION 
• Noggrann wattmätning genom direkt        
      kraftmätning.  

KOMPATIBILITET
• Använd din BODY BIKE® tillsammans med Indoor  
      Cycling-appen för att visa effekt i watt, puls,      
 varvtal, distans och hastighetsvärden. 
• Kompatibel med appar/mjukvara som stödjer     
      Bluetooth® och ANT+ trådlös anslutning.* 

Säker och smart hållare för din telefon på styret. 

* Se body-bike.com för en lista med 
testad mjukvara kompatibel med 
cykeln. 
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EN MÄNGD  MED FÄRGER
Motivera och inspirera dina medlemmar med ditt 
val av färg. BODY BIKE SMART® och BODY BIKE 
SMART®+ finns i 10 olika färger för att passa in i 
varje träningslokal. 
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 DEN 
PERFEKTA

 PASSFORMEN

Utforma din BODY BIKE® Indoor Cycle på 
ett personligt sätt med en specialdesignad 
servicelucka. Anpassa er cykelsal med din  

klubbs unika design.
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FREDRIKSHAMN - 57°26'24"N 10°32'12"E 
 
Vårt företag ligger i norra Danmark med utsikt 
över havet. Här konstrueras, produceras och 
expedieras våra inomhuscyklar.

DEN SENASTE TEKNIKEN 

DANSK DESIGN

BODY BIKE® International är en ledande 
tillverkare av inomhuscyklar. Vi har 20 
års erfarenhet av att skapa de bästa 
inomhuscyklarna, och vi strävar 
fortfarande efter att förbättra våra 
produkter i vår fabrik i norra Danmark.  
Där bygger vi varenda cykel för hand. 

GEDIGET HANTVERK 

Vi är stolta över vårt gedigna hantverk. Från 
början till slut. Från den initiala design-fasen 
till leveransen av den färdiga produkten. Vi 
bryr oss om varje steg i processen, oavsett 
om det är stort eller litet. Våra cyklar byggs 
för att hålla länge. 

ENKELHET OCH FUNKTIONALITET  

Hög kvalitet, med en innovativ känsla, präglar 
BODY BIKE®. Vi tillämpar den skandinaviska 
designtraditionen som präglas av enkelhet 
och funktionalitet, och vi visar detta 
genom konstruktionen och den personliga 
anpassningen av våra inomhuscyklar. 
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 IMAGINE  THE PERFECT RIDE
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YOUR BIKE YOUR RIDE

Kontakta oss

concept.se

concepttraningsredskap

concepteducation

Vår konstruktionsfilosofi, präglad av 
enkelhet och funktionalitet, borgar 
för att du får en cykel som fungerar 
som ett precisionsinstrument. Lätt 
att använda, lätt att underhålla, och  
mycket mångsidig. 

Vare sig du väljer BODY BIKE 
SMART® eller BODY BIKE SMART®+ 
modellen kommer du att upptäcka 
att din cykel har allt du behöver för 
det perfekta träningspasset. 


