


IC7 to najbardziej zaawansowany 
rower do treningu stacjonarnego, jaki 
kiedykolwiek powstał. Superprecyzyjny 
pomiar mocy dzięki systemowi WattRate® 
(odchył zaledwie +/-1%), 100-stopniowy, 
magnetyczny opór z wyświetlaniem 
pozycji oraz hydrauliczne wspomaganie 
pionowej regulacji siodełka i kierownicy 
to główne nowości w rowerze. Licznik 
opatentowanego systemu Coach By 
Color® z generatorem prądu umożliwia 
zobrazowanie indywidualnej strefy 
treningowej przy pomocy 5 kolorów 
widocznych dla ćwiczącego i instruktora.

IC7

STRONA 4



Spośród wszystkich
wiodących firm

specjalizujących się
w produkcji rowerów
stacjonarnych, nasze

rowery aż siedem razy
od 2005 roku

zdobywały pierwsze 
miejsce w kategorii 

Indoor Cycling. Są one
przyznawane przez

BodyLife - najbardziej
rozpoznawalny 

i niezależny magazyn 
w branży fitness.

Tomahawk jest najstarszą 
i najbardziej znaną marką 

w naszej grupie. Bazując na 
ponad dziewiętnastoletnim 

doświadczeniu, ICG 
jest motorem ciągłego 

rozwoju branży IC poprzez 
innowacyjność i wysoką jakość. 

Nasze rowery wyznaczają 
trendy w swoim segmencie, 
gwarantując niezawodność 

instruktorom, klientom 
i właścicielom. 
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Niesamowite doznania i wielka 
wartość. Rower IC3 posiada trzy 
fundamentalne elementy, by poprawić 
doznania z jazdy: współczynnik Q, 
ergonomiczna kierownica i zaawan-
sowana geometria. Rower wypo-
sażony jest w pasek Poly-V, który za-
pewnia wytrzymałość i minimalizuje 
częstotliwość konserwacji. 

IC3

STRONA 12

Więcej mocy i szybkości. IC5 to drugi 
przedstawiciel nowej generacji. 
Podwójny pas napędowy imitujący 
wibrację łańcucha, 100-stopniowy 
opór magnetyczny, niepowtarzalny 
design ramy i technologia „user-
assist“ to absolutny przełom. Dzięki 
nowatorskim cechom dostarcza 
użytkownikowi wspaniałe wrażenia 
z jazdy,  a właścicielowi klubu szybki 
zwrot inwestycji.

IC5

STRONA 10

Rower IC2 to podstawowy model 
z nowej linii. Wysoka jakość wykonania 
umożliwia wykorzystanie w klubach 
i gwarantuje długą żywotność. 
Wybierając ten model nie idziesz 
na kompromis - masz pewność co 
do wysokiej jakości i wyjątkowego 
design‘u.

IC2

STRONA 14



COLORFUL
POWERFUL
ORIGINAL

Rower IC7 z systemem Coach By Color® wyznacza nowy standard efektywności w treningu. Zarówno 
w treningu grupowym, personalnym jak i w strefie cardio kontrola pracy i postępów treningowych nigdy 
nie była tak precyzyjna i intuicyjna. Najnowsza technologia i wyjątkowy design wyróżnią Twój klub od 

konkurencji.

Colorful
Licznik systemu Coach By Color® wykorzystuje uniwersalny sposób komunikacji - kolory! Ten przekaz 
rozumie każdy. Wyświelacz licznika świeci się w jednym z pięciu kolorów, który odpowiada strefie 
treningowej ćwiczącego, wyliczonej na podstawie mocy lub tętna. Dzięki temu wiadomo, kiedy zwiększyć 
lub zmniejszyć intensywność treningu. Dodatkowo dzięki wyświetlaczowi LED na każdym liczniku, 

instruktor może kontrolować intensywność treningu ćwiczącego.

Powerful
Czujnik WattRate® w rowerze IC7 umożliwia użytkownikowi uzyskanie precyzyjnej i bezpośredniej 

informacji o mocy oraz pozwala mierzyć intensywność, by efektywniej realizować cele treningowe.

Original
Zaawansowana ergometria roweru, jego biomechaniczna wydajność, optymalne możliwości ustawień 
- każdy detal wpływa na komfort jazdy. Trening nie jest przez to lżejszy, ale na pewno sprawia więcej 

przyjemności.
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COACH BY COLOR®
KOLORY I STREFY

Kolory
Kolory towarzyszą nam przez całe życie. Potrafią wpływać na nasze emocje, myśli i działanie. Odgrywają 
również swoją rolę w komunikacji np. czerwony oznacza „gorący”, niebieski „zimny”. Używanie kolorów 
jest jedną z najłatwiejszych form komunikacji. Kolory wpływają na reakcje w wielu dziedzinach 
naszego życia. Coach By Color® to system, który w sposób intuicyjny i efektywny pomaga klientom 
uzyskać lepsze doznania z jazdy i rezultaty treningowe. System opiera się na naturalnych cechach 
i stymulujących właściwościach kolorów, by dokładnie kontrolować intensywność treningu ćwiczącego. 
Coach By Color®  wywołuje w odpowiedniej chwli prawidłową psychologiczną i fizjologiczną reakcję 
celem osiągnięcia maksymalnego stopnia wysiłku, a potem maksymalnej regeneracji. Rozwija więź 
między ćwiczącymi i poprawia komunikację. Trenujący czerpią większą przyjemność z wysiłku i szybciej 
realizują cele treningowe. Dodatkową korzyścią dla właścicieli klubów jest zdobycie nowych i utrzymanie 

dotychczasowych klientów.

Strefy treningowe
System Coach By Color® wykorzystuje 5 kolorów: biały, niebieski, zielony, żółty, czerwony. Strefy 
treningowe opierają się na stosunku aktualnej mocy do indywidualnej wartości progu FTW (Functional 
Treshold WattRate®). Taka sama zasada wyliczenia stref obowiązuje przy użyciu maksymalnego tętna 
(Max HR) i pomiaru tętna z użyciem paska na klatkę piersiową. W przypadku gdy znane jest Max HR lub 
indywidualna wartość FTW następuje wyliczenie indywidualnych stref treningowych. Intensywność 

liczona na podstawie tętna lub watów jest wyświetlana za pomocą kolorów.

Strefa

Aktywny wypoczynek < 55% Nieograniczony<60% Bardzo Lekko
Wytrzymałość 56 - 75% 3 h - tygodnie61 - 70% Lekko

Tempo 76 - 90% 3 - 8 h71 - 80% Umiarkowanie
Próg mleczanowy 91 - 105% 10 - 60 min81 - 90% Intensywnie

VO2 max. 91 - 105% 10 - 60 min81 - 90% Intensywnie
Strefa beztlenowa 106 - 150% 1 - 10 min91 - 100% Maksimum

Neuromięśniowa siła >150% 5 - 10 sek.>100% Maksimum
%FTW Czas w strefie% Max HR RPE



IC7 to najbardziej 
zaawansowany rower do 
treningu stacjonarnego, 
jaki kiedykolwiek powstał. 
Superprecyzyjny pomiar 
mocy dzięki systemowi 
WattRate® (odchył zaledwie 
+/-1%), 100-stopniowy, 
magnetyczny opór 
z wyświetlaniem pozycji oraz 
hydrauliczne wspomaganie 
pionowej regulacji siodełka 
i kierownicy to główne 
nowości w rowerze. 
Licznik opatentowanego 
systemu Coach By Color® 
z generatorem prądu 
umożliwia zobrazowanie 
indywidualnej strefy 
treningowej przy pomocy 
5 kolorów widocznych dla 
ćwiczącego i instruktora.
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• Pomiar mocy - WattRate® 

• Licznik Coach By Color®

• Opór magnetyczny 
 z 300-stopniowym zakresem  
 obrotu

• Zintegrowany generator   
 prądu

• Podwójny system napędowy

• Wspomagana regulacja   
 wysokości sztyc

• Zabudowana rama

• Dokładna regulacja ustawień

• Wygodne uchwyty regulacji

• Ergonomiczna kierownica

• Współczynnik Q 155 mm

• Pedały dwufunkcyjne

• Szerokie stabilizatory

• Osłony stabilizatorów

• Dolna rama w kształcie łuku

IC7



Więcej mocy i szybkości. IC5 
to drugi przedstawiciel nowej 
generacji. Podwójny pas 
napędowy imitujący wibrację 
łańcucha, 100-stopniowy 
opór magnetyczny, 
niepowtarzalny design ramy 
i technologia „user-assist“ to 
absolutny przełom. Dzięki 
nowatorskim cechom 
dostarcza użytkownikowi 
wspaniałe wrażenia z jazdy,  
a właścicielowi klubu szybki 
zwrot inwestycji.
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• Podwójny system napędowy 

• Opór magnetyczny 
 z 300-stopniowym zakresem  
 obrotu

• Wspomagana regulacja   
 wysokości sztyc

• Zabudowana rama

• Dokładna regulacja ustawień

• Wygodne uchwyty regulacji

• Ergonomiczna kierownica

• Współczynnik Q 155 mm

• Zintegrowany podwójny   
 uchwyt na bidon

• Szerokie stabilizatory

• Osłony stabilizatorów

• Dolna rama w kształcie łuku

• Licznik ANT+ (opcjonalnie)

IC5



Niesamowite doznania 
i wielka wartość. Rower IC3 
posiada trzy fundamentalne 
elementy, by poprawić 
doznania z jazdy: 
współczynnik Q, 
ergonomiczna kierownica 
i zaawansowana geometria. 
Rower wyposażony jest 
w pasek Poly-V, który 
zapewnia wytrzymałość 
i minimalizuje częstotliwość 
konserwacji. 
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• Współczynnik Q 155 mm

• Koło o dużym momencie   
 bezwładności

• Ergonomiczna kierownica

• Dwufunkcyjne pedały

• Pionowa i pozioma regulacja  
 sztyc

• Napęd paskowy 

• Zintegrowany podwójny   
 uchwyt na bidon

• Aluminiowe sztyce

• Szerokie stabilizatory

• Osłony stabilizatorów

• Licznik ANT+ (opcjonalnie)

IC3



Rower IC2 to podstawowy 
model z nowej linii. Wysoka 
jakość wykonania umożliwia 
wykorzystanie w klubach 
i gwarantuje długą 
żywotność. Wybierając 
ten model nie idziesz na 
kompromis - masz pewność 
co do wysokiej jakości 
i wyjątkowego design‘u.
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• Napęd paskowy 

• Aluminiowe sztyce 

• Dwufunkcyjne pedały

• Ochrona przed potem

• Pionowa i pozioma regulacja  
 sztycy siodełka

• Uchwyt na bidon na   
 kierownicy (opcjonalnie)

• Licznik ANT+ (opcjonalnie)

IC2



10
2c

m
 / 

40
.2

in

10
2c

m
 / 

40
.2

in

132cm / 52in 132cm / 52in 52cm / 20.5in

52
cm

 / 
20

.5
in



WattRate® (wat)

Licznik 

Zasilanie licznika

Opór

Hamulec  

Koło zamachowe

Rodzaj napędu

Stosunek przełożenia

Kolor ramy

Materiał ramy

Sztyce

Współczynnik Q

Korby

Pedały

Kierownica

Regulacja kierownicy  

Siodełko

Regulacja siodełka

Uchwyt na bidon

Płytki ochronne

Maks. waga użytkownika

Waga

Wymiary

Gwarancja

Brak

ANT+ (opcjonalnie)

Baterie

Przez okładzinę hamulcową

Przez pociągnięcie dźwigni

Paskowy poly-v

1:3

Czarny (matowy)

Stal

Aluminiowe, system zatrzaskowy 

173 mm

CrMo 172,5 mm

Dwufunkcyjne

Ergonomiczna, PVC

Pionowa

Sportowe siodełko unisex

Pionowa i pozioma

Pojedynczy, na ramie

Brak

130 kg

48 kg

120 x 53 x 110 cm

2 lata*

Brak

ANT+ (opcjonalnie)

Baterie

Przez okładzinę hamulcową

Przez pociągnięcie dźwigni

Paskowy poly-v

1:3

Czarny (matowy)

Stal

Aluminiowe, system zatrzaskowy 

155 mm

CrMo 172,5 mm 

Dwufunkcyjne 

Ergonomiczna, z miękkiego PVC 

Pionowa i pozioma

Sportowe siodełko unisex

Pionowa i pozioma

Podwójny, zintegrowany

130 kg 

57 kg

120 x 52 x 110 cm

3 lata*

Brak

ANT+ (opcjonalnie)

Baterie

Magnetyczny

Dociskowy

Podwójny: pas ząbkowy i klinowy 

1:11

Czarny (matowy)

Stal

155 mm

CrMo 172,5 mm

Dwufunkcyjne

Ergonomiczna, z miękkiego PVC 

Pionowa i pozioma

Sportowe siodełko unisex

Pionowa i pozioma

Podwójny, zintegrowany

150 kg

52 kg

132 x 52 x 102 cm

3 lata*

Precyzyjny pomiar (odchył +/- 1%)

Coach By Color®

Zintegrowany generator

Magnetyczny

Dociskowy

Podwójny: pas ząbkowy i klinowy

1:11

Czarny (matowy)

Stal

 

155 mm

CrMo 172,5 mm

Dwufunkcyjne

Ergonomiczna, z miękkiego PVC 

Pionowa i pozioma

Sportowe siodełko unisex

Pionowa i pozioma

Podwójny, zintegrowany

150 kg 

54 kg

132 x 52 x 102 cm

3 lata*
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IC5IC7 IC2IC3SPECYFIKACJA

*Zgodnie z warunkami gwarancji.

Z tyłu, aluminiowe, równomiernie 
rozłożona masa

Z tyłu, aluminiowe, równomiernie 
rozłożona masa

Z przodu, stalowe, 18 kg, równomiernie 
rozłożona masa

Z przodu, stalowe, 15 kg, równomiernie 
rozłożona masa

Aluminiowe, wspomaganie pionowe,
bezstopniowa regulacja

Aluminiowe, wspomaganie pionowe, 
bezstopniowa regulacja

Tworzywo sztuczne, z zaślepkami do 
rozciągania łydki

Tworzywo sztuczne, z zaślepkami do 
rozciągania łydki

Tworzywo sztuczne, z zaślepkami do 
rozciągania łydki





Wybierz i odtwórz wirtualny trening na dużym ekranie dla klientów twojego klubu. Instruktorzy 
korzystając z programów, wzbogacają trening na „żywo”, a klub w zależności od zapotrzebowania ma 
możliwość wprowadzenia do grafiku zajęć wirtualnych. Nasze programy mogą być również użyte do 
treningu indywidualnego na strefie cardio.

MYRIDE VX

Technologia Myride 
powstała w roku 2005 

jako przejaw twórczego 
myślenia: „jak dzięki 

mediom interaktywnym 
poprawić wrażenia 
związane z indoor 

cyclingiem?” Myride jako 
wirtualny produkt należy 

do szybko rozwijającej 
się gałęzi w ICG. 

Głównym celem jest 
trening, który stworzy 

nowe przeżycia.  

019

ZAWARTOŚĆ VIDEO POSZECZEGÓLNYCH PROGRAMÓW
Nazwa programu

Myride® Studio Coach

Myride® Tour Coach

Myride® World View

Myride®+ Live

Tak

Tak

Tak

---

Opcjonalnie

Opcjonalnie

---

Opcjonalnie

Trening indywidualny Trening grupowy



MYRIDE VX 
POWERED BY ICG
Wybierz i odtwórz wirtualny 
trening na dużym ekranie 
dla klientów swojego 
klubu. Instruktorzy 
korzystając z programów, 
wzbogacają trening „na 
żywo”, a klub w zależności 
od zapotrzebowania ma 
możliwość wprowadzenia 
do grafiku zajęć wirtualnych. 
Nasze programy mogą być 
również użyte do treningu 
indywidualnego na strefie 
cardio.



• Stabilny software, 
 z możliwością aktualizacji

• Multidotykowy ekran HD

• Pamięć masowa

• Możliwość podłączenia   
 systemów audio iPhone &   
 Android 

• Solidny stojak

MYRIDE VX
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MYRIDE+ LIVE 
POWERED BY ICG
Pierwszy na świecie program, 
który wykorzystuje 
technologię Forward-Motion 
Video wraz z metodą SIT 
(simulation, interaction 
i telepresence). Jego celem 
jest poprawa rezultatów 
treningowych i zwiększenie 
przyjemności z zajęć. Myride+ 
Live już od ponad trzech lat 
uzupełnia ofertę zajęć Indoor 
Cycling i zachwyca 
swoimi możliwościami.



JĘZYKI:
Nie dotyczy

WYKORZYSTANIE:
Zajęcia grupowe

FUNKCJE
SZKOLENIE

Udostępniamy bezpłatne szkolenie online z zakresu programu Myride+ Live. 
Szkolenia w klubie dostępne na życzenie.

LOKALIZACJE
140 różnych krajobrazów z Europy i Ameryki Północnej - od włoskich Alp aż po 

wybrzeże Kalifornii.

VIDEO
Wszystkie nagrania są skategoryzowane według profilu trasy (wzniesienie,

zjazd, trasy mieszane, płaski teren) i trwają po 5 minut. Funkcja playlisty
umożliwia stworzenie dowolnej kombinacji tras.

SZYBKI START
Po uruchomieniu programu wybierz profil trasy i wciśnij start. To wszystko.

Łatwiej i szybciej już się nie da.

INSTRUKTOR
Podczas  gdy  uczestnicy  zajęć  „zanurzają”  się  w  fantastycznych  widokach, 

instruktor ma możliwość na bieżąco nawigować i kontrolować trasę.

SPECYFIKACJA
140 pięciominutowych filmów z krajobrazami z Europy i Ameryki Północnej.
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MYRIDE VX SYSTEM
POWIERZCHNIA 860 X 560 MM

WAGA KONSOLI 35 KG

SYSTEM OPERACYJNY LINUX UBUNTU

KOMPUTER INTEL ATOM, ION2, 
 HDD, 2GB RAM

FORMAT OBRAZU 16:9

ROZDZIELCZOŚĆ 1280X720

POŁ. Z INTERNETEM  KABEL, RJ45 LAN

TV COAX 1

USB 2.0  1

WEJŚCIE HDMI 1

PORT AUDIO WYJŚCIE 2 X 3,5MM/ 
 WEJŚCIE 1 X 3,5MM

EKRAN 44 CM / 17.3“ MULTIDOTYKOWY   
 EKRAN HD LCD

ZASILANIE  110-220V

GWARANCJA (CZĘŚCI) 2 LATA* 

15
0c

m
 / 

59
in

15
0c

m
 / 

59
in

86cm / 34in 56cm / 22in

*Zgodnie z warunkami gwarancji.



 

MYRIDE VX SYSTEM: POTRZEBNA 
POWIERZCHNIA

LIVE COACHING 2000 X 2000 MM (KONSOLA/
 ROWER/SPRZĘT AUDIO)
 

VIRTUAL COACHING  860 X 560MM
 (TYLKO KONSOLA) 

INDYWIDUALNE  1500 X 525 MM
WYKORZYSTANIE (KONSOLA/ROWER)
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Od ponad 19 lat motywu-
jemy, inspirujemy i towa-
rzyszymy instruktorom na
całym świecie, przyczy-
niając się do ich rozwoju.

„Team“ to duch naszego działania. 
„ICG“ to kim jesteśmy: zarząd, 
pracownicy, Master Instruktorzy 
i cała społeczność. Hasło „Team ICG“ 
nosimy z dumą, gdyż w pełni się 
z nim utożsamiamy. ICG to wiodąca 
organizacja, oferująca oprócz 
rowerów również szkolenia. Staramy 
się, aby nasza pasja i zamiłowanie 
do Indoor Cycling przenosiły się 
i inspirowały wszystkich ucze-
stników szkoleń. Jeżeli chcesz odkryć 
dla siebie nową drogę, poszerzyć 
swoje kwalifikacje instruktorskie 
lub zbudować je od zupeł-
nych podstaw - zgłoś się do nas.
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NAJWYŻSZA 
JAKOŚĆ:

Nasz system szkoleniowy 
jest ukierunkowany 

na stopniowe 
przekazywanie wiedzy 

teoretycznej oraz przede 
wszystkim umiejętności 

praktycznych.
Jeśli chcesz poznać terminy szkoleń 

wejdź na stronę www.indoorcycling.pl 
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Na tym dwudniowym szkoleniu dowiesz się jak wprowadzić do swojego klubu trening oparty na pomiarze mocy i tętnie. Od wywiadu 
wstępnego z klientem przez wykorzystanie na strefie cardio, aż do grupowych zajęć IC przekazujemy wiadomości niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania tej koncepcji.

• Dostosowanie systemów WattRate® i Coach By Color® do potrzeb klubu

• Przedstawienie koncepcji treningowej w ramach treningu cardio 
 i grupowego

• Dopasowywanie planów treningowych dla różnych grup docelowych

• Naukowe podstawy do pomiaru wysiłku (WattRate®)

• Określanie indywidualnego progu mleczanowego na podstawie testu

• Trening z zastosowaniem systemu Coach By Color®

• Tętno i odniesienie do treningu z wykorzystaniem WattRate®

SZKOLENIE ICG WATTRATE® I COACH BY COLOR® 

Szkolenie ICG Basic to pierwszy stopień w naszym systemie. Trwa 
dwa dni, uczestnicy otrzymują certyfikat.

• Filozofia ICG

• Prawidłowe ustawienie roweru

• Techniki jazdy dla    
 początkujących

• Struktura zajęć IC

• Trening techniki

• Zagadnienia dotyczące    
 nauczania

• Praca z muzyką

SZKOLENIA ICG®

Szkolenie ICG Licencja B stanowi pogłębienie i poszerzenie zdobytej 
już wiedzy. Szkolenie Licencja B trwa 4 dni i kończy się egzaminem.

Ukończenie szkolenia ICG Licencja A świadczy o zdobyciu umiejętności, które posiadają najlepsi trenerzy i eksperci w dziedzinie IC. 
Szkolenie Licencja A trwa 4 dni i kończy się egzaminem.

• Zróżnicowanie intensywności   
 zajęć

• Techniki jazdy dla    
 zaawansowanych

• Praktyczne wskazówki    
 dotyczące kierowania grupą i   
 motywowania uczestników zajęć

• Poszerzenie warsztatu pracy z   
 muzyką 

• Prowadzenie zajęć mieszanych

• Doskonalenie umiejętności    
 dydaktyczno-metodycznych   
 (liczne ćwiczenia praktyczne)

• Teoretyczne podstawy treningu  
 wytrzymałościowego

• Pogłębianie wiedzy o treningu wytrzymałościowym

• Nowe możliwości prowadzenia i motywowania grupy

• Analiza i interpretacja muzyki

• Intensywny trening techniki, doskonalenie techniki własnej (liczne  
 ćwiczenia praktyczne)

• Zastosowanie mowy ciała w treningu

• Werbalne i niewerbalne metody prowadzenia zajęć

• Doskonalenie umiejętności dydaktyczno-metodycznych

• Analiza treningu za pomocą nagrań video



ICG kładzie duży nacisk na wsparcie klientów 
w zakresie marketingu. Nasz zespół ekspertów 
chętnie doradzi i pomoże przy realizacji 
indywidualnych życzeń i rozwiązań. 
Naszym klientom proponujemy:

• gotowe materiały reklamowe w formie drukowanej i elektronicznej
• spersonalizowane projekty i wydruki (z logo klubu)
• indywidualne podejście
• szybką komunikację
• Facebook.com/teamICG
• Youtube.com/teamICG
• indoorcycling.com/pl
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Wyłączny dystrybutor w Polsce: 

ul. Brukowa 6/8, 91-341 Łódź 
tel.: 42 640 77 22
e-mail: biuro@ekspertfitness.com
www.indoorcycling.pl

2014 Indoorcycling Group®. Kolorystyka ma charakter wyłącznie poglądowy.


