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Praxtour brengt met VirtuReal Cycling de mooiste en meest 
uitdagende routes op diverse locaties in Europa naar je 
toe, alsof je er echt bent! De VirtuReal Cycling software, 
in combinatie met een Praxtour bike biedt je de meest 
levensechte indoor fietsbeleving! Beklim de zwaarste cols en 
voel welke inspanning de profs moeten leveren. Of suis van de 
toppen van de Alpen af langs duizelingwekkende afgronden. 
Maar ook: geniet van prachtige vlakke routes langs mooie 
rivieren en vergezichten. 

De basis van de virtuele fietsbeleving is de uiterst 
gebruiksvriendelijke software, VirtuReal Cycling. Ontwikkeld 
om de routefilms levensecht in beeld te brengen en om de 
zwaarste beklimmingen zo nauwkeurig mogelijk te simuleren. 
De onlosmakelijk bijbehorende Praxtour modellen zijn er dan 
ook op gebouwd om die krachtsinspanning aan te kunnen. De 
Praxtour PowerConsole, voorzien van computer en 24” touch 
monitor is daarbij de onmisbare schakel voor het mooiste 
resultaat.

VirtuReal Cycling heeft Active Resistance. Daardoor voel je, 
net als in de werkelijkheid, automatisch de weerstand die bij 
een beklimming of afdaling hoort. Door - net als op een echte 
fiets - te schakelen, bepaal je de zwaarte en je snelheid. En 
met je fietssnelheid bepaal je ook de afspeelsnelheid van 
de routefilm. Alle belangrijke gegevens worden tijdens de rit 
onder in beeld getoond.

Niveaus zijn instelbaar, van realistisch zwaar tot bijna 
weerstandloos. Kortom, of je nu extreem zwaar wilt trainen, 
een leuk recreatief fietstochtje wilt maken, of wellicht op 
een motiverende manier wilt revalideren: Praxtour biedt alle 
mogelijkheden, zo levensecht als maar mogelijk is, ofwel the 
Closest to Reality.

Resultaten worden opgeslagen in je persoonlijk scorebord 
en kunnen worden gebruikt ter vergelijking en nadere 
analyse of voor bijv. TimeRiding: 

Top-10. Als je de rit helemaal hebt uitgereden, en natuurlijk 
snel genoeg bent, komt je resultaat in de top 10.

TimeRiding. Hiermee kun je een tijdrit rijden tegen 3 
tegenstanders o.b.v. eerder opgeslagen resultaten.

MultiRiding. Twee tot vier Praxtours kunnen in een netwerk 
worden gekoppeld, waarmee wedstrijden gereden kunnen 
worden. Tijd- en afstandverschillen worden getoond.

App: installeer de Praxtour App en gebruik 
deze om in te loggen of om je resultaten te 
uploaden naar bijv. Strava.

Test- & Trainingsopties: De software biedt talrijke Test & 
Trainingsopties.

Routefilms. Bij aankoop van een Praxtour systeem worden 
standaard 4 boxen met routefilms geleverd. Daarnaast is 
er een ruim assortiment boxen met afwisselende routes 
beschikbaar, zowel uitdagende zware bergcols als 
pittoreske recreatieve vlakke routes. Kijk voor het actuele 
aanbod op www.praxtour.nl.

Gratis Updates van het programma, veelal met nieuwe 
mogelijkheden, zijn regelmatig te downloaden van de 
Praxtour website www.praxtour.nl. Via Facebook houden 
we je ook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen: 
facebook.com/Praxtour

Op onze website www.praxtour.nl vindt u informatie 
over het actuele aanbod routefilms en updates.

Praxtour is een Nederlands product. Ontwikkeling en productie vinden plaats in Nederland. Het Praxtour ontwerp is geregistreerd.

De route verschijnt en u kunt direct beginnen, pedaleren maar!

Vul eenmalig uw profielgegevens in en kies uw gewenste niveau.

Middels een eenvoudige bediening kiest u een route. Alle resultaten worden opgeslagen.

Bepaal jouw hartslag en wattage waardes en train als een 
professional volgens erkende test- & trainingsschema’s.

Meerdere uitdagende routes per box. 
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Ga de race aan in de MultiRiding Course met 3 andere tegenstanders.


