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Kinetic’s trænere er bygget til at flytte dine grænser. De er de 
mest avancerede mekaniske trænere på markedet. Innovativt 
design, en patenteret fluidmodstandsenhed og uovertruffet 
design adskiller os fra konkurrenterne. Kinetics fluidmodstand-
senhed er absolut førende på markedet, og sætter standarden 
for pålidelighed og gentagelighed. Træneren understøttes 
naturligvis af vores ubetingede livstidsgaranti.

 
Hvorfor vælge en fluidtræner?
En Kinetic træner med fluidmodstand giver den mest realistiske efterligning 
af udendørs træning. Det er simpelt: Vil du have varmen inden løbet? Vælg 
et let gear og kør. Når du er klar til højere intensitet, træder du bare hårdere i 
pedalerne, og modstanden øges automatisk. Vil du kører interval? Skift gear 
og øg dit tempo. Modstandsenheden vil give dig samme fornemmelse som på 

landevejen. Der er ingen grund til at dreje på en knap på træneren for at øge 
modstanden! Det er som at kører udendørs – når du kører hurtigere, bliver 
modstanden automatisk større. Det giver dig en langt mere realistisk træning 
og mere power i benene. 

Hvad er fluidmodstand? 
Modstanden opstår ved, at et vingehjul bevæger sig rundt i et lukket kammer 
fyldt med silikone. Systemet er stabilt og stille. Ved hjælp af vores patenterede 
lækagefri system og tunge svinghjul, matcher modstandsenheden kørsel på 
landevejen, bedre end nogen anden træner.

Hvorfor bruge silikone fra medicinalindustrien?
Varme er en hver fluidtræners værste fjende. Når nogle trænere bliver varme, 
formindskes modstanden dramatisk. Kinetic benytter derfor termodynamisk 
neutral silikone fra medicinalindustrien i modstandsenheden, den valgte si-
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UDENDØRS POWER KURVE VS. KINETIC FLUIDMODSTANDSENHED+ Innovativt, pålideligt, ensartet design
+ Fluidmodstand - efterligner din 

udendørs træning
+ Silikone fra medicinalindustrien gør 

det muligt at få de samme målinger/
resultater ved alle temperaturer

+ Fuld livstidsgaranti
+ Lydsvag! Perfekt til brug i lejlighed

KINETIC TRÆNER



MAGNETISK KOBLET DRIVAKSEL – DERFOR 
GARANTERES 100% TÆTHED

PRÆSISIONSFRÆSET DREVRULLE REDUCERE SLID PÅ DÆKKET

EKSTRA TUNGT SVINGHJUL GIVER REALISTISK "COAST-DOWN"

HERMETISK TÆT DREVKAMMER MED 
TERMODYNAMISK NEUTRAL SILIKONE

PRODUCERET I KOMPOSITMATERIALE FOR LANG HOLDBARHED

80 KØLEVINGER SØRGER FOR LAV TEMPERATUR

likone bliver ikke påvirket af temperaturen, derfor forbliver modstanden den 
samme gennem hele træningssessionen uanset belastningen. Hele 80 køle-
ribber køler modstandsenheden, hvilket sikre den laveste arbejdstemperatur 
af alle fluidtrænere. Alt dette gør, at der ikke er nogen målbar ændring i mod-
standen set over tid, modsat andre trænere på markedet. 

Power kalibrering og kvalitet 
Exceptionel høj standard i produktionen gør Kinetics modstandsenhed præcis 
og konstant. Kinetic har fintunet den mængde af silikone, som skal til for at 
kunne eftergøre modstandskurven for træning på landevejen. Vores præcise 

kalibrering af modstanden svarer til kørsel på en bakke med 1% stigning.

Gentagelig og målbar power (Watt) 
Præcis power kalibrering, ekstrem lav varmeudvikling og exceptionel høj stan-
dart i produktionen, giver Kinetic evnen til, helt præcist, at måle power output 
baseret på omdrejningerne i modstandsenheden. Dette sikrer sammenlignede 
data fra træningssession til træningssession, år efter år. Kinetics reproducer-
bare powerkurve og præcise kalibrering giver også muligheden for, at måle 
power baseret på hastigheden af rullen sammen med en Kinetic inRide 
Wattmåler, og dette til en ekstrem lav pris, set i forhold til andre systemer.



Rock And Roll træneren, som kan producere naturlige side-til-
side bevægelser, er den mest realistiske træner på markedet. Den 
frie bevægelighed aktiverer korsetmusklerne, og forbedre balan-
cen, teknikken og giver styrke, specielt ved stående intervaller.

Kinetic Road Machine benytter den samme fluidmodstandsen-
hed, men med en lettere og mindre ramme. Den fylder derfor min-
dre, og er lettere at opbevare.

FLUIDTRÆNER MODELLER

++ Patenteret+side-til-side+bevægelse
++ Progressiv+modstand+fra+5+til+over+

2000+watt

++ Kompatibel+med+Kinetic+inRide+
Wattmåler+til+powertræning

++ Benyt+en+Turntable+Riser+Ring+for+
endnu+mere+realistisk+træning

ROCK AND ROLL  |  T-2300

++ Progressiv+modstand+fra+5+til+over+
2000+watt

++ Leveres+samlet+klar+til+brug

++ Kan+foldes+sammen+når+den+ikke+
benyttes

++ Kompatibel+med+Kinetic+inRide+
Wattmåler+til+powertræning

ROAD MACHINE  |  T-2200

+ Samme fysiske love som på 
landevejen – jo hårdere du træder jo 
mere modstand

+ Nyt design, som passer til 29" 
mountainbikes 

+ Nydesignet Rock And Roll træner
+ Livstidsgaranti

NYT DESIGN 
++ Lettere,+mindre+ramme
++ Leveres+samlet+klar+til+brug
++ Forbedret+montering+af+cyklen
++ Mere+sideværts+bevægelighed



Kinetic Magnetic trænerens variable magnetiske modstand er 
perfekt til alle typer af cykler – specielt lavt gearede single speed 
cykler, mountainbikes, cyclocross, BMX og banecykler. Også ideel 
til bjergtræning på racercykel, hvor stor modstand og lav kadence 
er målet.

Cyclone træneren er det ideelle valg til den afslappede rytter, 
som ønsker kvalitet. Perfekt som opvarmningsredskab for den 
seriøse rytter.

+ Benytter samme holdbare og stabile 
ramme som Road Machine

+ Nyt design, passer til 29" 
mountainbikes

+ Livstidsgaranti

MAGNETIC- & CYCLONETRÆNER MODELLER

++ 9+niveauer+af+stille,+jævn+og+progressiv+
modstand

++ Leveres+samlet+og+klar+til+brug

++ Største+svinghjul+på+markedet+for+
magnetiske+trænere

++ Kan+foldes+sammen,+når+den+ikke+
benyttes

MAGNETIC  |  T-2400

++ 2.+stk.+svinghjul+på+hver+1kg,(størst+af+
alle+vindtrænere),+som+giver+realistisk+
fornemmelse+og+”coast+down”

++ Vores+letteste+træner

++ Leveres+samlet+og+klar+til+brug
++ Kan+foldes+sammen,+når+den+ikke+

benyttes

CYCLONE  |  T-2500



Selvom Kinetic’s hjemmetrænere umiddelbart 
passer til ca. 90% af alle cykler, tilbyder vi den 
største og mest komplette pakke af tilbehør og 
løsninger, mht. montering af cykler, med specielle 
og anderledes design. Det kan være cykler med 
oversized eller ”thru-aksler”, indvendige gear eller 
hjul med lille diameter.

TRÆNER: TILBEHØR OG LØSNINGER TIL MONTERING AF CYKEL

KINETIC 
ADAPTERE

TURNTABLE  
RISER RING

STANDARD RISER 
RING

TRÆNER  
MÅTTE

PRO  
SVINGHJUL

TRÆNER 
DÆK

TRÆNER  
TASKE

SVED  
BESKYTTER

Kinetics Turntable 
Riser Ring tillader 
forhjulet at bevæge 
sig. Det er vigtigt til-
behør til Rock And Roll 
træneren.

++ Bevæger+sig+
sammen+med+dit+
forhjul

++ 4+forskellige+
højdeniveauer+
til+forhjulet.+Kan+
simulere+flad+vej+
uanset+cykel

Kinetic Riser Ring 
er designet specielt 
til Road Machine, 
Magnetic og Cyclone 
trænerne.

++ 4+forskellige+
højdeniveauer+
til+forhjulet.+Kan+
simulere+flad+vej+
uanset+cykel

Kinetic’s gulvmåtte 
holder gulvet fri for 
sved og dæmper 
vibrationer. 

++ Fremstillet+i+hold-
bar+PVC+skum

++ Største+træner-
måtte+for+den+
bedste+beskyttelse+
af+gulvet

Større svinghjuls-
masse = mere realis-
tisk træning. Monter 
et Pro Svinghjul på 
din fluid- eller mag-
netictræner, for mere 
naturtro acceleration 
og ”coast down”.

++ Øger+”coast+down”+
til+60+sekunder+fra+
40+Km/t

Et holdbart dæk til 
indendørs træning. 
Speciel dækblanding 
optimeret til at øge 
grebet mellem cyklen 
og træneren. 

Dækket kan leveres i 
2 varianter:

++ 26+x+1.0
++ 700c+x+23c+

(Til+brug+for+
racercykler+og+29"+
mountainbikes)

Polstret taske. Passer 
til Road Machine, 
Kinetic Magnetic og 
Cyclone trænerne 
samt Riser Ring. 

++ Aftagelig+
skulderstrop+samt+
robust+håndtag

++ Stor+lomme+til+
ekstra+tilbehør.+
Lukket+med+lynlås

Beskytter din cykel 
mod sved under 
træning. 

++ 13cm+velcroåbning,+
centralt+placeret+
over+styret,+til+
montering+af+
cykelcomputer+/+
inRide

NYHED
Kinetic+Traxle+–++
”Thru-aksel



Kinetic inRide er en helt ny genera-
tion af computere til power træning. 
Systemet benytter den nye Blue-
tooth Smart™ protokol, som bruges 
af bl.a Apples iPhone 4S & 5, samt 

iPad 3 og iPod Touch 5, til at forbinde 
pulsbæltet og power sensoren med Ki-

netics iPhone App, som måler bl.a. watt. 
Systemet er kompatibelt med Kinetics 

fluidtrænerne. 

Den utroligt nøjagtige power 
kurve, som produceres på en Ki-
netic indendørs fluidtræner, til-
lader wattaflæsninger ved præ-
cise hastigheder.

Firmware i inRide powersenso-
ren måler hastighed og kadence 

ved dækket, og omsætter has-
tighedsdata til watt via en sim-

pel matematisk formel. Power 
og puls vises på iPhone dis-
playet. Det er muligt at dele 
data fra træningssessioner, 
via Internettet og e-mail.

TRÆNER: TILBEHØR OG LØSNINGER TIL MONTERING AF CYKEL

+ Power træning til lav pris
+ iPhone app baseret 
+ Virker med Kinetic fluidtrænerne

KINETIC POWER KINETIC inRIDE WATTMÅLER(?)



Passion + Design + Ydelse

www.kurtkinetic.com

©2013 Kinetic by Kurt   (DK)

Kinetic atleter (fra venstre): Frederik Van Lierde, 3 x Ironman Nice vinder, 3. plads ved 2012 udgaven af Kona Ironman World Championships  +  Team Luna Chix  +  Team IAM Cycling

R
IC

H
 A

D
A

M
S

 | 
V

IV
ID

N
O

TI
O

N
.C

O
M


