
Praxtour Course
de ultieme racefiets-simulator

De Praxtour Course is de ideale bike voor de wielrenner die geen 
enkele uitdaging uit de weg gaat. Hij biedt in combinatie met de VirtuReal 
Cycling 2.0 software een zeer realistische indoor-fietsbeleving. De 
bike is ontworpen met de maten en het uiterlijk van een racefiets 
als uitgangspunt. Schakelen doe je, net als op een echte racefiets, 
met Praxtour’s elektronische shifters. Je eigen fietssnelheid bepaalt 
de afspeelsnelheid van de routefilm waarin de weerstand tijdens 
beklimmingen automatisch voelbaar wordt (=active resistance). De 
Praxtour Course wordt geleverd in twee uitvoeringen: met of zonder 
de PowerConsole, pc en 24” touch monitor. De standaard routefilms die erbij geleverd worden, bevatten onder 
meer de beklimmingen van de Alpe d’Huez en de Mont Ventoux! Tevens opgenomen zijn uitgebreide test- & 
trainingsopties.



• Zeer gebruikersvriendelijk VirtuReal Cycling 2.0 software; 
• Active Resistance: weerstand past zich automatisch 

aan het wegprofiel aan;
• Weerstand simuleert hellingen tot 24%; 
• Hartslag-, calorie-, wattage- en RPM meting; 
• Instelbare weerstandsniveaus; 
• Test- & Trainingsopties; 
• Resultaten zijn zeer eenvoudig naar Cyling Apps 

te uploaden;
• Meervoudig gecoate stalen body, leverbaar in wit, 

zwart en blauw; 
• Praxtour triple-10 elektronische shifters; 
• Stabiele X-vormige voet met verende rubber doppen; 
• Stuur en zadel horizontaal en verticaal verstelbaar; 
• Extra verstevigde zadel- en stuurklem;
• Bidonhouder; 
• Routefilms; 

• Antraciet grijs gecoate PowerConsole met computer 
en 24” touchscreen (niet in basic variant);

• 2 Praxcare transpiratievangers; 
• Praxtour vloermat; 
• Racezadel; 
• Combi/clickpedalen; 
• Industriële dubbele kettingaandrijving; 
• 9,5 kg vliegwiel; 
• Zeer sterke remmechanisme; 
• Onderhoudsarm; 
• Optioneel diverse accessoires, zoals: 
 - zadels in diverse uitvoeringen; 
 - pedalen naar keuze; 
 - stuurlint in kleuren; 
 - ergonomisch gevormd plat stuur; 
 - Polar t31c borstband.

Praxtour Course + PowerConsole

Seulement pour Praxtour VirtuReal Cycling système

Alpe d’Huez        Mont Ventoux  

Ardèche        Gorges de la Nesque

Croix de fer        Holterberg (NL)

BOX 1France

Alleen geschikt voor Praxtour VirtuReal Cycling systeem

Passo Giao         
Passo Fedaia 

Passo Stelvio         
Passo Gavia

Sellaronda West       
 Sellaronda East

BOX 7
Italy

info@praxtour.nlPraxtour BV www.praxtour.nl


