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INHOUD

We hebben de ultieme indoor cycle met 
vermogensmeting ontwikkeld om instructeurs 
het maximale uit de coaching te laten halen. 
Deelnemers ervaren meer beleving in 
groepslessen, maar ook bij individuele training 
in bijvoorbeeld de fitnessruimte. De nieuwe 
bike maakt trainen meer: ”Colorful, Powerful 
and Original.”

TOMAHAWK IC7 INDOOR CYCLE
FEATURING COACH BY COLOR®

Fitness wordt meer Colorful, Powerful & Original
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IN HET OOG SPRINGENDE KENMERKEN

SPECIFICATIES & PROGRAMMERING

Dubbelzijdige aandrijving

WattRate® (vermogen) meter

Coach By Color® frontale LED display

Coach By Color® training console

 300-graden magnetische weerstand

Zelf aangedreven generator

Luchtdruk geassisteerde zadel- en stuurinstelling

IC7 Indoor Cycle specificaties 

Coach By Color® Power programma – Power:Play

Coach By Color® Power programma – Power:Drills

Coach By Color® Power programma – Individuele training
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MAAK FITNESS 
COLORFUL, 

POWERFUL & 
ORIGINAL

De IC7 indoor cycle met Coach By Color® vermogensprogramma zorgt voor optimale training en stelt 
clubs in staat om aandacht te geven aan groepstraining, team coaching, personal training en individuele 
training. Technische wereldklasse en coaching waarbij de individuele deelnemer centraal staat maken de 
training kleurrijker, krachtiger en zeker origineler. Dit betekent meer beleving en betere resultaten voor 

de deelnemer, waardoor ze steeds terug zullen komen. 

Colorful
De IC7 Coach By Color® training console maakt gebruik van wereld’s meest simpele, universele en 
krachtigste vormen van communicatie om instructie, motivatie en beloning voor de deelnemers tijdens 
de trainingen te maximaliseren. De display van de  console licht in een van de vijf kleuren op die horen 
bij de WattRate® (vermogen) of hartslag van de deelnemers zodat zij direct weten of er meer of minder 
weerstand gebruikt moet worden. Plus, het geïntegeerde frontale LED display op ieder console laat de 

instructeur zien of de deelnemers te zwaar of te licht trainen.

Powerful
De IC7 WattRate® (vermogen) meter geeft uw leden direct en nauwkeurige feedback op de rechtstreekse 
inspanning die zij leveren, om er zeker van te zijn dat zij absolute controle hebben over de resultaten die 
zij krijgen. Training gebaseerd op vermogen met WattRate® - de meest nauwkeurige vermogensmeeting 
die (op dit moment) op de markt is. Het is de ultieme manier voor uw leden om resultaten te zien en hun 

doelen sneller te bereiken.

Original
De IC7 is met oog voor detail ontworpen. De maximale presetatie en het comfort van de gebruiker zijn 
daarbij als uitgangspunt gebruikt. De bike is biomechanisch- & ergonomisch superieur, waardoor fiets 
en lichaam verbonden zijn tijdens de training. Deze verbintenis zorgt voor een positieve psychologische 
en fysiologische ervaring tijdens de workout die deelnemers tot snellere en betere resultaten zal leiden, 

waardoor ze vaker zullen komen trainen. 
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DE WETENSCHAP ACHTER 
COACH BY COLOR®

Kleur
Het leven is niet zwart en wit. We leven in kleur – iedere minuut van de dag. Kleur is krachtig. Het kan 
reacties uitlokken. Kleur is suggestief. Het kan gedachten, gevoelens en emoties beïnvloeden. Kleur is 

universeel. In bijna iedere cultuur betekent rood “heet” en blauw “koud”.

Coach By Color® maakt gebruik van één van de meest intuïtieve en meest effectieve vormen van 
communicatie wereldwijd om deelnemers een intensere beleving mee te geven en meer resultaat te 
laten boeken in minder tijd. Het Coach By Color® wattage programma gaat uit van de natuurlijke en 
stimulerende eigenschappen van de kleuren om de deelnemer accuraat te coachen gedurende een 
training. Coach By Color® geeft de juiste psychologische en fysiologische respons op het juiste moment 
om een grotere maximale inspanning te bevorderen en herstel te belonen. Het bevordert saamhorigheid 
onder de deelnemers en verbetert de communicatie van de instructeur. Op deze manier verhoogt 
Coach By Color® de sociale interactie terwijl het de trainingsresultaten maximaliseert. Dit betekent dat 
deelnemers een grotere saamhorigheid ervaren, zij het trainingsproces leuker vinden en hun doelen 

sneller bereiken. Dat zijn de voordelen die nieuwe leden zullen aantrekken en retentie zal bevorderen.

Training Zones
Coach By Color® heeft vijf gekleurde training zones: wit, blauw, groen, geel en rood. Deze zones kunnen 
gelinkt worden aan  WattRate® (vermogen) en de Functionele Anaerobe drempel WattRate® (FTW), of 
hartslag en percentage van de maximale hartslag (HRM). FTW vertegenwoordigt de trainingsbeslasting 
die een individu maar een bepaalde tijd kan volbrengen. Als eenmaal de individuele FTW bekend is, net 
zoals bij HRM, worden de deelnemers verwezen naar de vijf gekleurde zones om zo nauwkeurig hun 

training te coachen voor de beste individuele resultaten.

Training Zone

Actief Herstel < 55% Oneindigheid<60% Tijd in Zone
Duurvermogen 56 - 75% 3 hrs - wks60 - 70% Erg licht

Tempo 76 - 90% 3 - 8 hrs70 - 80% Matig
Lactaat Drempel 91 - 105% 10 - 60 min80 - 90% Zwaar

VO2 Max 91 - 105% 10 - 60 min80 - 90% Zwaar
Anaerobe Capaciteit 106 - 150% 1 - 10 min90 - 100% Maximaal

Neuromusculair Vermogen >150% 5 - 10 seconden>100% Maximaal
%FTW Time in Zone% Max HR RPE
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 IC7 Indoor Cycle 
De IC7 is de meest gavanceerd indoor cycle die  ooit ontwikkeld is. Het vooruitstrevende dysign en 
functionaliteit zijn onder andere terug te vinden in de dubbelzijdige aandrijving. Het verdwijnen van de 
grote katrol zorgt voor een compacter geheel, waardoor de studio en cardio ruimte veel ruimer lijken. 
De verbeteringen zijn echter niet uitsluitend om estetische redenen ontwikkeld. Het dubbelzijdige 
aandrijfsysteem zorgt eveneens voor de meest nauwkeurige (+/-1%) WattRate® (Vermogens) meter. 
Er zijn 100 machnetische weerstand niveaus, 1:11 ratio high-speed vliegwiel en een ongeevenaarde 
fiets gevoel die te danken is aan de combinatie tussen de hybide Poly-V belt en getande riem.  De 
trainingsgegevens van de fiets worden aan de deelnemer weergegeven via het gepatenteerde Coach 
By Color® training console – een, “self powered“ console die op een motiverende manier de deelnemer 
Wattrate® (vermogen) of hartslag laat zien in vijf verschillende kleurzones. Een fiets ontwikkelen die de 
presattie van de sporter verbetert én tegelijkertijd kan communiceren met de gebruiker is onze grootste 

prestatie. Inderdaad, de IC7 maakt fitness meer colorful, powerful en original.
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DUBBELZIJDIGE 
AANDRIJVING: DE 

EERSTE IN ZIJN SOORT

Technische eisen
De traditionele enkelzijdige aandrijving van de indoor cycle is compleet herontworpen om: 1. De club 
de gelegenheid te geven om leden sneller hun doel te laten bereiken d.m.v. training met wattage; 
2. Een robuuste wattagemeter te leveren die nauwkeurig en vervangbaar is op alle fietsen; 3. Een 
authentieke, zeer accuraat magnetisch weerstandsysteem te leveren dat zeer onderhoudsvriendelijk is; 
en 4. De deelnemers een connectie te laten maken met de bike, waardoor prestatie en comfort worden 

geoptimaliseerd en deelnemers terug blijven komen.

Oplossing
De dubbelzijdige aandrijving maakt gebruik van een katrolsysteem aan de linker- en rechterzijde om de 
pedaalslag en wattagemeter te optimaliseren. Het design – de eerste in zijn soort – minimaliseert de 
benodigde  ruimte voor sensoren en andere electronica die nodig zijn voor de fiets vermogensmeter 
en trainingsconsole. Het design verschaft een 1:11 tandwiel die het aluminium vliegwiel op een zeer 
hoge snelheid laat draaien. Dit is essentieel voor een nauwkeurig en authentiek magnetisch weerstand 
systeem. De voorwielaandrijving (rechterzijde katrol systeem) wordt aangedreven d.m.v. een getande 

riem die de fietser meer verbinding geeft met de pedalen en voelbare feedback levert.

DUBBELZIJDIGE AANDRIJVING

Dubbelzijdige aandrijving gebruikmakend van een 
katrolsysteem aan de rechter- en linkerzijde om het 

vliegwiel te laten draaien.
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DE MARKTLEIDER VOOR 
RECHTSTREEKSE METING 

VAN VERMOGEN

Technische vereisten
Om uiterst nauwkeurige Watt (vermogens)  meting mogelijk te maken die betrouwbaar is en de 
deelnemer een effectief instrument in handen te geven om prestatie en resultaat te meten, ontwikkelde 
we: 1. Rechtstreekse vermogens meting (Vermogen = kracht x snelheid), dit zo dicht mogelijk bij het 
pedaal (waar de kracht wordt gegeven) en tegelijkertijd op de positie die maximale mogelijkheden biedt. 
2. Die de markt een nieuwe gouden standaard voor nauwkeurige, betrouwbare en duurzame meting van 

vermogen verschaft.

Oplossing
De lancering van WattRate® - de nieuwe marktleider op het gebied van de rechtstreekse meting van 
vermogen biedt een tolerantie in meting van slechts +/- 1%. Zulke nauwkeurigheid is baanbrekend voor 
indoor cycles. De WattRate® (vermogen) meter is in de as geplaatst en maakt gebruik van fotocellen om 
rechtstreeks de torsi van de as te meten. Het is niet nodig om de vermogensmeter te calibreren. Deze is 

volledig bestand tegen externe factoren zoals temperatuur, vochtigheid en transport.

WATTRATE® (VERMOGEN) METER

13

Maakt gebruik van fotocellen om rechtstreeks de torsi 
(draaikracht) van de as te meten.
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REAL-TIME 
BIOFEEDBACK DOOR 

KLEUR CODES

Technische eisen
Om een console die slim genoeg is om het IC7 Coach By Color®  wattage programma te ontwikkelen en te 
leveren, moet de console: 1. Levendige volle kleuren kunnen weergeven in sterk verlichte omgevingen; 
en 2. Dynamisch de kleur van het scherm kunnen wijzigen gebaseerd op de WattRate® (vermogen) van 

de deelnemers of hartslag en training parameters van het Coach By Color® training systeem.

Oplossing
Een helder, vol kleur, zelf aangedreven, volledig geïntegreerd LCD scherm. Dit, samen met geavanceerde 
electronica en een gepatenteerd Coach By Color® training systeem, levert real-time, kleur gecodeerde 

biofeedback aan alle deelnemers. 

COACH BY COLOR® TRAINING CONSOLE – VOOR DEELNEMERS
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GEPATENTEERD  FRONT 
LED DISPLAY

Technische eisen
Om de instructeur in staat te stellen de gekleurde trainingzones van de deelnemers duidelijk te kunnen 
overzien zonder dat dit ten koste gaat van het coachen of apparatuur toe te voegen dat de kosten en 

service doet toenemen.

Oplossing
De Coach By Color® training console heeft een patent op de frontale LED display. De krachtige LED’s en 
slim ontworpen behuizing geven het voorpaneel heldere, rijke kleuren die vanaf grote afstand vanuit 
een brede hoek gezien kan worden. Het is een ongelooflijk, effectief en veelzijdige optie die werkt in een 

breed scala van studio- en cardioruimtes.

COACH BY COLOR® TRAINING CONSOLE – VOOR INSTRUCTEURS

De krachtige LED’s en slim ontworpen behuizing geven 
het voorpaneel heldere, rijke kleuren.
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100 NIVEAUS VAN 
WEERSTAND MET 

VOELBARE FEEDBACK

Techische eisen
Om leden en eigenaren te voorzien van: 1. Grotere nauwkeurigheid in weerstand; 2. Groter bereik van  
weerstand; 3. Snellere instellingen; 4. Een meer intuïtieve controle methode die ergonomisch superieur 
is in alle zitposities; 5. Consistentie tussen fietsen; en 6. Een robuust, service vrij systeem dat operationele 

storingen en kosten vermindert.

Oplossing
Een 300 graden weerstand wijzerplaat met 100 niveaus met voelbare feedback en een push-down 
noodstop. Het systeem maakt gebruik van twee hoogwaardige met Teflon gecoate stalen kabels. De 
een activeert de weerstand en de ander de noodstop. Waar het allemaal wat technischer wordt - en 
vernuftigd  – is aan het vliegwiel waar een contactloze positiesensor de positie van de magneet meet. 
Deze unieke toepassing in indoor cycling betekent dat elke fiets in het sportcentrum nauwkeurig de 

weerstand niveaus weergeeft op de training console en de weerstand curve op iedere fiets identiek is.

300 GRADEN MAGNETISCHE WEERSTAND

Display 1

LIC
HT

E W
EER

STA
NDE

ZWARE WEERSTAND

0%

100%

Een contactloze 
positiesensor 
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van de magneet 
te bepalen 

voor optimiale 
aanpassing van 
de weerstand. 
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LEVENDIGE KLEUREN, 
GEEN BATTERIJEN 

NODIG

Technische eisen
Een zelf aangedreven training console om de kosten van batterijen te elimineren.

Oplossing
Door de energie van de fietsers op te vangen laadt de compacte generator bij het vliegwiel de 
geïntegreerde lithium-polymeer batterij op die vermogen geeft aan het trainingsconsole en de levendige 

kleuren.

ZELF AANGEDREVEN GENERATOR

Een compacte generator bij het vliegwiel laadt de 
geïntegreerde lithium-plymeer batterij van de fiets op.
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GRENZELOOS EN 
SOEPELE FIETS 
INSTELLING

Technische eisen
Om de fietsers in staat te stellen hun fietsen op een goede manier in te stellen voor verbeterde comfort 
en training door: 1. Verbeteren door traploze instelling; 2. Gewicht van het stuur verminderen om 

instellingen te vergemakkelijken; 3. Juist gebruik promoten; en 4. Verbeteren van de ergonomie.

Oplossing
Een door luchtdruk geassisteerde zadel- en stuurpen met hefboomsluiting is geïntegreerd in het frame. 
Dit systeem biedt de gebruiker de mogelijkheid tot het traploos instellen (micro instelling) van de zadel- 

en stuurpen terwijl de hefboomsluiting zorgt voor een solide en veilige ride.

LUCHTDRUK GEASSISTEERDE ZADEL- EN STUURINSTELLINGEen door luchtdruk geassisteerde zadel- en stuurpen 
met hefboom sluiting is geïntegreerd in het frame.



25



WattRate® (Vermogen) Meter

Console 

Stroom Toevoer

Weerstand Systeem

Noodstop  

Vliegwiel

Aandrijving

Verhouding Aandrijving 

Frame Kleur

Frame Materiaal 

Kappen & Kettingkast

Frame Design

Type Afstelmechanisme

Zadel-/stuurpen & hoezen

Q-Factor

Type Crank  

Type Pedaal

Stuur 

Stuur Instellingen

Zadel

Zadel Instellingen

Bidonhouder 

Stabilisatiepoten

Stretch- en beschermingsplaten

Max Gebruikersgewicht

Neoot Gewicht

Afmetingen 

Stelpoten

Transportwielen

Garantie (Onderdelen)

Ja,+/-1 % tolerantie, direct bij de as

Coach By Color® training console
Zelf aangedreven generator

Magnetisch

Drukken

Achter, aluminium, gelijkmatig verdeling

2-Traps hybride Poly-V & getande riem

1:11

Mat zwart

Staal

Volledig omsluitend 

Off-set

Lage druk, hefboomsluiting

Aluminium, traploos, luchtdruk geassisteerde instelling

155mm / 6.1“

CrMo 172,5mm / 6.79“ 

Dubbelzijdig SPD & Toeclips

Ergonomisch gevormd, multi-positie, zacht PVC

Verticaal & horizontaal

Unisex ultra gestoffeerd sportzadel

Verticaal & horizontaal

Dubbel, geïntegreerd op stuur

Oversized, niet zichtbare bouten & bevestigingen

In pasvorm gegoten met stretchplaat

150 kg / 330 lbs

54 kg / 119 lbs

132 x 52 x 102 cm / 52“ x 20.5“ x 40.2“

4

2

3 jaar
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IC7SPECIFICATIES
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2 COACHING 
PROGRAMMA’S 
GEBASEERD OP 

VERMOGENSMETING
Optimaliseert het rendement uit groepsfietslessen in de studio, en persoonlijke en team training in de 

cardioruimte. Plus een nieuw kleurrijk tijdperk voor individuele training voor uw leden.
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WAARDOOR HET 
MAKKELIJK EN LEUK 

WORDT OM WATTAGE AAN 
LESSEN TOE TE VOEGEN 

POWER:PLAY

Voor Indoor Cycling Groepslessen
Indoor Cycling lessen met behulp van Coach By Color® zijn verbeterd, niet veranderd. Het Power:Play 
programma maakt het makkelijk en leuk om op vermogen gebaseerde coaching toe te voegen aan 
iedere stijl van instructie, freestyle lessen en gechoreografeerde programma’s met enorme resultaten die 
retentie bevordert en nieuwe leden aantrekken. Leden zullen ervaren hoe Power:Play hen verbindt met 
hun workout, hun instructeur en hun vrienden om de beleving van training te maximaliseren en hun 

doelen sneller te bereiken.
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ENORM 
RESULTAATGERICHT OP 

VERMOGEN GEBASEERDE 
COACHING 

POWER:DRILLS

Voor Persoonlijke en Team Training
In de cardioruimte of in de cyclezaal, het Power:Drills programma legt de op vermogen gebaseerde 
training in de handen van de coaches, personal trainers en fitness instructeurs op een praktische, kleurrijke 
manier. Als ultieme tool om teams (kleine groepen) te trainen en te testen of individuen voor sport en 
fitness doelen, Power:Drills zal een nieuwe dimensie toevoegen aan coaching en de beleving van leden. 
Plus, de inkomsten nemen toe d.m.v. personal training , het trekt nieuwe leden  aan en bevordert retentie. 
De grondslag achter Power:Drills is High Intensity Interval Training (HIIT), geïntegreerd met atletische 
protocollen kracht, snelheid en uithoudingsvermogen. HIIT’s geavanceerde vorm van interval training is 
resultaat gericht en vermindert de trainingstijd wat de mogelijkheid biedt om meer leden met optimaal 

succes te trainen.
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MEER 
AANTREKKELIJKE, 

EFFICIËNTE WORKOUTS 
VOOR LEDEN 
INDIVIDUELE TRAINING

Voor uw leden
Er is simpelweg geen ander product op de markt zoals de IC7 en de Coach By Color® training console. 
Makkelijk en intuïtief, de IC7 en Coach By Color® console zijn eenvoudig te introduceren bij nieuwe leden 
en te integreren bij bestaande workout programma’s. Er zijn geen voorwaarden verbonden om dit ver-
mogensprogramma te gebruiken. Geen enkele andere fiets gebruikt kleuren om te communiceren. Er 
is geen enkel ander Colorful, Powerful en Original systeem om leden bij te betrekken en de workout te 

verminderen door een betere efficiente training in de cardioruimte.
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