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DŮVODY PRO TRENAŽÉRY RACER & TOUR

ELEKTRONICKÉ ŘAZENÍ
Elektronické řadící páčky - u špičkových strojů standardem - nyní nově 
i ve výbavě trenažérů KETTLER. Software pohonného systému simuluje 
přehazovačku s 2 x 10 stupni. Virtuální kopce a stoupání se tak 
prostřednictvím KETTLER WORLD TOUR 2.0 stávají realitou. A aby byl 
váš pocit z řazení opravdu skutečný, vybavil KETTLER trenažéry 
originální řadícími páčkami Campagnolo EPS.

EXCELENTNÍ ERGONOMIE
Geometrie rámu trenažérů KETTLER byla vyvinuta a otestována ve 
speciální vývojové laboratoři. Díky úzké spolupráci s přední společností 
zabývající se vývojem a výrobou jízdních kol, KETTLER vyhodnotil více 
než 100 relevantních dat a výsledky zakomponoval do konstrukce rámu. 
Nyní tak zaujme každý cyklista (s výškou postavy od 1,55 m do 2,05 m) 
svou optimální cyklistickou pozici. Ať muž nebo žena, příznivec horských 
kol, závodní cyklistiky nebo triatlonu – každý si najde to správné 
nastavení.

TICHÝ CHOD
Díky indukčnímu brzdnému systému je jízda na ergometru KETTLER zcela 
plynulá a tichá. Na rozdíl od jízdy na válcích je tak každodenní domácí 
trénink naprosto nehlučný. Trenažér svým designem skvěle zapadne do 
každého obývacího pokoje a navíc jízda na něm neruší ostatní rodinné 
příslušníky při konverzaci nebo sledování televize.

ŽÁDNÉ OPOTŘEBENÍ VLASTNÍHO SILNIČNÍHO KOLA
Vášniví cyklisté dobře znají nepříjemné pocity při upínání oblíbeného silničního 
kola do cyklistického válce. Při výkonnostně orientovaném tréninku je totiž rám 
i pohonný systém kola značně zatěžován. Cyklistické trenažéry KETTLER jsou 
však navrženy speciálně pro intenzivní domácí trénink. Magnetický brzdný 
systém je zcela bezúdržbový, kvalitní průmyslová ložiska i pohon zaručují 
dlouhou životnost.

CYKLISTICKÉ VÁLCE NEBO TRENAŽÉR? 
VÝHODY JSOU NA STRANĚ ERGOMETRŮ KETTLER:

VÝKONEM ŘÍZENÝ TRÉNINK
Sledování a měření výkonu je jedním z hlavních témat v cyklistice. 
KETTLER proto integroval do svých trenažérů systém na jeho měření. 
Trenažéry nyní nabízí, kromě údaje o aktuálním výkonu, i možnost 
tréninku v modu cílových hodnot. Cyklista si sám určí požadovaný 
výkon ve wattech a frekvenci šlapání – trenažér pak automaticky 
nastaví odpor.

KVALITNÍ KOMPONENTY
Kdo trénuje pravidelně, jistě ocení úroveň kvality použitých dílů, 
tj. sedla, řídítek a dalších součástí. Proto KETTLER vybavil své trenažéry 
kvalitními originálními díly renomovaných značek Campagnolo, Pro�le 
Design a Selle Italia. Dáváte však přednost sedlu z vašeho oblíbeného 
jízdního kola? Žádný problém, sedlo si můžete jednoduše vyměnit. 



PRO AMBICIÓZNÍ CYKLISTY



PRO FANOUŠKY TREKINGOVÝCH KOL



                       PŘEHLED TRENAŽÉRŮ

RACER RS     7988-757     

Žádné kompromisy!
Pro trénink v nepříznivém počasí jen to nejlepší!

·  Limitovaná série 999 trenažérů – jednoznačně identi�kovatelné
   podle sériového čísla
·  Řadící páčky Campagnolo Record EPS
·  Řídítka Pro�le Design Prosvet Carbon s nástavcem T4
·  Sedlo Selle Italia SLR 
·  Držák láhve Campagnolo Record Carbon
·  Komfortní ovládání pomocí skleněného dotykového displeje
   nebo smartphonu 
·  Indukční brzdný systém s měřením výkonu ve wattech
·  Včetně tréninkového softwaru KETTLER WORLD TOURS

RACER S     7988-756     

Top model prémiové řady KETTLER S-Line.
·  Řadící páčky Campagnolo Chorus EPS
·  Řídítka Pro�le Design s nástavcem T3
·  Sedlo Selle Italia SL T1 
·  Komfortní ovládání pomocí skleněného dotykového displeje
   nebo smartphonu 
·  Indukční brzdný systém s měřením výkonu ve wattech
·  Včetně tréninkového softwaru KETTLER WORLD TOURS

RACER 9     7988-721  

Trenažér se silným pohonem a přehledným displejem
·  Řadící páčky Campagnolo Chorus EPS
·  Řídítka Pro�le Design s nástavcem T3
·  Sedlo Selle Italia SL T1 
·  LCD displej s přehledem šesti nejdůležitějších tréninkových 
   údajů, vč. řazení
·  Indukční brzdný systém s měřením výkonu ve wattech
·  Včetně tréninkového softwaru KETTLER WORLD TOURS



VYSOCE VÝKONNÝ
SYSTÉM POHONU
Tréninkový výkon
až do 1000 wattů.

Exkluzivní řidítka
PROFILE DESIGN
TIME TRIAL 
Flexibilně nastavitelné
pro optimální ergonomii.

SKLENĚNÝ
DOTYKOVÝ DISPLEJ
(RACER RS + RACER S)
Možnost propojení
se smartphonem
nebo tabletem.

KLASICKÝ DISPLEJ
TRENAŽÉRU
(RACER 9)
Všechna důležitá tréninková
data máte při jízdě stále
před očima.



TOUR S     7988-758     

Špičkový model prémiové řady KETTLER S-Line.  

·  Řadící páčky Campagnolo Chorus EPS
·  Ergonomicky tvarovaná, multifunkční řídítka 
·  Trekingové sedlo Sportourer
·  Komfortní ovládání pomocí skleněného dotykového 
   displeje nebo smartphonu 
·  Indukční brzdný systém s měřením výkonu ve wattech
·  Včetně tréninkového softwaru KETTLER WORLD TOURS

TOUR 9     7988-722 

Trenažér s měřením výkonu ve wattech
a LCD displejem

 

·  Multifunkční řídítka s ergonomickými úchyty
·  Trekingové sedlo Sportourer
·  LCD displej s přehledem všech důležitých tréninkových údajů
·  Indukční brzdný systém s měřením výkonu ve wattech
·  Včetně tréninkového softwaru KETTLER WORLD TOURS

TOUR 7     7988-730    

Základní model trenažérů řady TOUR

·  Multifunkční řídítka s ergonomickými úchyty
·  Trekingové sedlo Sportourer
·  LCD displej s přehledem všech důležitých tréninkových údajů
·  Magnetický brzdný systém se zátěží v rozmezí
   1-16 stupňů (bez měření výkonu)

                                           PŘEHLED TRENAŽÉRŮ



ERGONOMICKY
TVAROVANÁ
TREKINGOVÁ ŘÍDÍTKA 

 

Obzvláště komfortní
- s velkou variabilitou úchopů.

SILNÝ POHON
Tréninkový výkon
až do 600 wattů.

TREKINGOVÉ SEDLO
Pohodlné sportovní sedlo.

SKLENĚNÝ
DOTYKOVÝ DISPLEJ
(TOUR S)

 

Možnost propojení
se smartphonem
nebo tabletem.



INSIDE

Trénink podle detailního tréninkového plánu? 
Žádný problém! V programu Expert aplikace 
S-Fit si jednoduše vyberte trénink podle vašich 
časových možností a aktuální kondice. Váš 
smartphone nebo tablet za vás pak převezme 
veškerou kontrolu nad řízením trenažéru. 
Další programy vám navíc umožní spalovat 
kalorie vašich oblíbených jídel nebo soutěžit 
s virtuálními soupeři. Aplikace S-Fit je 
k dispozici pro zařízení s Android a iOS 
a může být přes Bluetooth propojena se 
skleněným dotykovým displejem.

KETTLER APP*

Apple, logo Apple a iPad jsou obchodní značky společnosti Apple Inc., 
registrované v USA a dalších státech. App Store je značka služby Apple Inc.

Expert mode

TRÉNINKOVÝ SOFTWARE KETTLER WORLD TOURS

Interaktivní video:
Dle pro�lu tréninkové trasy, trenažér sám
volí sílu odporu. Tréninkové video pak
reaguje na vaše tempo.

Trénujte ve skupině:
Místo každodenního tréninku skupinový
závod? S KETTLER WORLD TOURS může 
být současně propojeno až 8 trenažérů. 

Zúčastněte se online závodu:
Trénujte se stejně smýšlejícími nadšenci 
prostřednictvím www.kettlerworldtours.com.

Importujte vlastní trasu:
Vyzkoušejte aplikaci Bing Maps
a zaznamenejte si prostřednictvím GPS
souřadnic svoji oblíbenou tréninkovou 
trasu.

Spravujte a analyzujte 
vlastní tréninková data:
Vyhodnoťte svůj trénink pomocí 
výsledných grafů s detailním zobrazením 
všech relevantních tréninkových hodnot 

Zdarma ke každému modelu z řady 
RACER a TOUR
(s výjimkou TOUR 7)

* Stáhněte si zdarma aplikaci KETTLER S-FIT z Google Play nebo Apple Store



TRÉNUJTE NA NEJKRÁSNĚJŠÍCH TRASÁCH SVĚTA Z POHODLÍ DOMOVA



PŘEHLED TRENAŽÉRŮ
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www.facebook.com/kettler.net

RACER RS
07988-757

RACER S
07988-756

RACER 9
07988-721

TOUR S
07988-758

TOUR 9
07988-722

TOUR 7
07988-730

Brzdný systém / 
kontrola výkonu / 
hmotnost setrvačníku

Indukční brzdný 
systém s měřením 
výkonu ve wattech

 / setrvačník 
o hmotnosti 18 kg /

výkon až 1000 wattů

Indukční brzdný 
systém s měřením 

výkonu ve wattech / 
setrvačník

o hmotnosti 10 kg /  
výkon až 600 wattů

Magnetický brzdný 
systém se zátěží 

v rozmezí 1-16 stupňů 
(bez měření výkonu) / 

setrvačník 
o hmotnosti 10 kg

Displej
Skleněný dotykový 

displej, kompatibilní 
s aplikací S-Fit 

LCD displej 
s přehledem všech 

důležitých 
tréninkových údajů 

(vč. řazení)

Skleněný dotykový 
displej, kompatibilní 

s aplikací S-Fit 

LCD displej
s přehledem 

všech důležitých 
tréninkových údajů

Řídítka
Řídítka Pro�le Design 

Prosvet Carbon 
s nástavcem T4

Řídítka Pro�le Design 
T2 Wing Basebar 
s nástavcem T3

Multifunkční řídítka 
s ergonomickými 

úchyty

Elektronické řazení
Campagnolo
Record EPS

Campagnolo
Chorus EPS

Campagnolo
Chorus EPS

Campagnolo
Chorus EPS

Sedlo Selle Italia SLR Trekingové sedlo
Sportourer FLX

Snímání pulsu Hrudní pás POLAR 
(součástí)

Hrudní pás 
(vol. příslušenství)

Tréninkový software 
KETTLER WORLD TOURS

Součástí, Bluetooth 
rozhraní

Součástí, připojení 
pro sériové 
PC rozhraní

Není k dispozici

Pedály

Kombinované pedály: 
SPD v kombinaci 

s klasickým nášlapem 
(s možností výměny)

Rozměry (d x š x v) v cm 131 / 53 / 126

Indukční brzdný 
systém s měřením 
výkonu ve wattech

 / setrvačník 
o hmotnosti 18 kg /

výkon až 1000 wattů

Indukční brzdný 
systém s měřením 
výkonu ve wattech

 / setrvačník 
o hmotnosti 18 kg /

výkon až 1000 wattů

Indukční brzdný 
systém s měřením 

výkonu ve wattech / 
setrvačník

o hmotnosti 10 kg /  
výkon až 600 wattů

Skleněný dotykový 
displej, kompatibilní 

s aplikací S-Fit 

LCD displej
s přehledem 

všech důležitých 
tréninkových údajů

Řídítka Pro�le Design 
T2 Wing Basebar 
s nástavcem T3

Multifunkční řídítka 
s ergonomickými 

úchyty

Multifunkční řídítka 
s ergonomickými 

úchyty

Selle Italia SL T1 Selle Italia SL T1 Trekingové sedlo
Sportourer FLX

Trekingové sedlo
Sportourer FLX

Hrudní pás POLAR 
(součástí)

Hrudní pás POLAR 
(součástí)

Hrudní pás POLAR 
(součástí)

Hrudní pás POLAR 
(součástí)

Součástí, Bluetooth 
rozhraní

Součástí, Bluetooth 
rozhraní

Součástí, Bluetooth 
rozhraní

Kombinované pedály: 
SPD v kombinaci 

s klasickým nášlapem 
(s možností výměny)

Kombinované pedály: 
SPD v kombinaci 

s klasickým nášlapem 
(s možností výměny)

Kombinované pedály: 
SPD v kombinaci 

s klasickým nášlapem 
(s možností výměny)

Kombinované pedály: 
SPD v kombinaci 

s klasickým nášlapem 
(s možností výměny)

Kombinované pedály: 
SPD v kombinaci 

s klasickým nášlapem 
(s možností výměny)

131 / 53 / 127 131 / 53 / 128 105 / 53 / 126 105 / 53 / 127 105 / 53 / 128


