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Dołącz do nas, budując kolejną falę entuzjastów  indoor cycling!

AUTENTYCZNOŚĆ TWOJĄ DROGĄ
Indoor Cycling zawsze będzie miał swoje miejsce w fitnessie. Jest to przestrzeń zbudowana 
ze społeczności i relacji, która daje miejsce każdemu, która łączy zabawę i pot. Od 67-letnich 
emerytów po triathlonistów, podejście Schwinna zapewnia równe wrażenia z jazdy na 
rowerze na różnych poziomach sprawności. Naszą filozofią zawsze było tworzenie wiodących 
produktów, programów i doświadczeń, bez względu na wizję. Budujemy naszą reputację, 
dzięki konsekwentnym innowacjom, opartym na autentycznej jeździe na rowerze. 
Autentyczność, dotyka każdej części tego, co robimy.
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SPOŁECZNOŚĆ  BUDOWANA 
POPRZEZ EDUKACJĘ

Uczymy mając prosty cel: tworzyć motywujące doświadczenia, które angażują 
uczestników i promują pozytywne zmiany w życiu poprzez fitness. Nasze 
programy są zakorzenione w autentycznych zasadach jazdy na rowerze i 
wspierane przez naukę, tak aby zapewnić rowerzystom maksymalne 
wykorzystanie treningu.

Główną zasadą naszego programu edukacyjnego jest piramida trenera Schwinn, 
autorskie narzędzie szkoleniowe i motywacyjne. Uważamy, że jest to niezbędny 
element sukcesu instruktora. Dajemy przykład, tworząc autentyczne, szeroko 
zakrojone treści i stosując podejście coachingowe, które pozwala instruktorom 
łączyć się z ćwiczącymi ze wszystkich poziomów sprawności. Biorąc udział w 
jednym z naszych kursów, instruktorzy dowiedzą się, jak ważne jest, aby być 
zaufanym prowadzącym, jak ustalać oczekiwania, a co najważniejsze, jak 
angażować, motywować i utrzymywać uczestników zajęć. Po ukończeniu 
dowolnego szkolenia Schwinn instruktorzy otrzymują wiedzę i narzędzia potrzebne 
do opracowania i stworzenia własnych doświadczeń podczas jazdy na rowerze 
stacjonarnym.

CERTYFIKAT CLASSIC 
Obejmuje prawidłowe dopasowanie roweru, naukę jazdy na 
rowerze, projektowanie klas, muzykę, umiejętności 
komunikacyjne i techniki motywacyjne oraz wiele innych. 
Otrzymujesz:

• Osiem kompletnych planów projektowych klasy gotowych do 
użycia

• Kompleksowa ąnstrukcję
• Świadectwo ukończenia uznawane przez REP, ACE, AFAA i 

NASM, CEC i CEU.

CERTFIKAT POWER 
Obejmuje prawidłowe dopasowanie roweru, naukę jazdy na 
rowerze, projektowanie klas, muzykę, umiejętności 
komunikacyjne i techniki motywacyjne, stosowanie 
wskaźników, pomiarów i wiele innych. Otrzymujesz:

• Osiem kompletnych planów projektowych klasy gotowych do 
użycia

• Kompleksową instrukcję
• Świadectwo ukończenia uznawane przez REP, ACE, AFAA i 

NASM, CEC i CEU.

CERTYFIKACJA ONLINE
Udział w szkoleniu online pozwala na swobodne poznanie 
metodologii ABC Schwinn. Certyfikacja kursu w pełni 
uznawana przez CEC i CEU z REP, ACE, AFAA i NASM.

WARSZTATY SZKOLENIOWE
Każdego roku Schwinn rozwija pogłębione warsztaty 
obejmujące modne tematy, takie jak mapowanie muzyki, 
projektowanie klas, wykorzystanie mocy lub informacji 
zwrotnych, szkolenie na tablicy liderów i inne. Dając każdemu 
instruktorowi możliwość podniesienia swoich umiejętności 
trenerskich za pomocą odpowiednich i popularnych informacji.

EVENTY
Dołącz do naszej społeczności na edukacyjnych imprezach 
fitness. Interaktywne doświadczenie edukacyjne z naszymi 
głównymi instruktorami, wzmacnia nie tylko wiedzę, ale 
poczucie wspólnoty. Nasze eventy uczynią Cię jeszcze 
bardziej zainspirowanym i zmotywowanym pasjonatem branży.
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KONSOLE
Kiedy jeździsz na rowerze, tworzysz prawdziwą moc, trenujesz, żeby stać się najlepszą wersją samego siebie. Schwinn oferuje 
różnorodne sposoby śledzenia tej mocy oraz zapewnia trenerom i członkom dane, które motywują!

MOC BEZPOŚREDNIA to metryka mierząca moc wytwarzaną bezpośrednio przez trenującego i jest autentyczna dla kolarstwa na 
świeżym powietrzu, wykorzystywana przez profesjonalistów wyścigowych. Mówiąc najprościej, jest to najlepszy i najdokładniejszy 
wskaźnik do oceny poprawy i zysków z jazdy na rowerze.

SZACOWANA MOC jest autentyczna w stosunku do oprzyrządowania opartego na oporach, często stosowanego w treningu na rowerze 
stacjonarnym.
Konsole Echelon firmy Schwinn wykorzystują bezpośrednią lub szacunkową moc i mogą być podłączone do wyświetlacza grupowego lub 
systemu liderów za pośrednictwem ANT +. Ponadto nasz powermeter 4iiii z bezpośrednim zasilaniem można również podłączyć do aplikacji 
telefonicznej Motosumo przez Bluetooth, przekształcając dowolnego smartfona w osobistą konsolę.

ECHELON 2 i 2G oferują wszystkie
te same świetne parametry 
potrzebne do motywowania 
rowerzystów. Różnica? 2G to 
konsola z własnym zasilaniem, 
która jest standardem w naszych 
rowerach AC i SC Power.

Uzyskaj szacunkowe 
wskaźniki mocy dzięki 
POWER UPGRADE.

Uzyskaj bezpośrednie 
pomiary mocy dzięki
4IIII POWERMETER.
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ROZWIJAJ DOŚWIADCZENIE SWOICH KLIENTÓW 
WSPÓŁPRACUJĄC Z ŚWIETNYMI PARTNERAMI

Motosumo to aplikacja stworzona dla treningów grupowych, która natychmiast przekształca każdy smartfon w potężne narzędzie 
treningowe. To oparte na sieciowym oprogramowaniu rozwiązanie, może łączyć i śledzić ćwiczenia członków grupy i przekazywać im 
natychmiastowe informacje zwrotne, poprawiając ich doświadczenia i łącząc ich ze społecznością, nad którą tak ciężko pracowałeś. 
Dzięki takim narzędziom jak Motosumo, które pomagają motywować, tworzymy dynamiczne i angażujące doświadczenie grupowe. 
Aby uzyskać najdokładniejsze pomiary mocy, Motosumo łączy się z zasilaczami 4iiii, które natychmiast przekształcają studio w 
profesjonalny ośrodek z możliwością treningu z mocą i intensywnością.

„Motosumo naprawdę zmienia grę! Podczas jazdy 
koniecznie mierz wszystko (RPM, FTP,% HR itp.), a ta 

aplikacja na to pozwala. Aspekt grywalizacji zapewnia także 
wyjątkowe wrażenia i motywuje - ludzie przekraczają swoje 

granice podczas zabawy! ”

—Lucian Moldovan, Master Instructor, Romania
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ROZWIJAJ DOŚWIADCZENIE SWOICH KLIENTÓW 
WSPÓŁPRACUJĄC Z ŚWIETNYMI PARTNERAMI

Dokładny pomiar mocy nie tylko stwarza prawdziwą konkurencję w klasie, ale także zapewnia klubowiczom narzędzia 
do personalizacji doświadczenia za pomocą własnych wiarygodnych danych. 4iiii Powermetry mierzą ilość pracy, którą 
wykonujesz, określając, jak mocno naciskasz na pedały i jak szybko pedałujesz. Zapewnia to bardzo dokładny 
i bezpośredni sposób pomiaru wysiłku.

Korzystając z opatentowanej technologii tensometru 3D, korba 4iiii zapewnia dokładne, niezawodne i spójne dane, które 
można niezawodnie połączyć z tabelami wyników, osobistymi aplikacjami śledzącymi, zegarkami sportowymi i 
konsolami za pośrednictwem technologii Bluetooth Smart i ANT +. Zaufali temu najlepsi sportowcy na świecie - korba 
4iiii oferuje dokładne wyniki, aby pomóc zawodnikom w osiągnięciu pełnego potencjału. Pomiar motywuje!
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NAPĘD
CARBON BLUE BELT odwzorowuje tradycyjny napęd łańcuchowy, zapewniając trenującemu 
autentyczne wrażenia jazdy, takiej jak na zewnątrz. Pas nigdy nie wymaga smarowania, nigdy nie 
trzeba regulować jego naciągu, a wzmocnienie z włókna węglowego jest niezwykle trwałe. 
Nasza 10-letnia gwarancja jest dłuższa niż na jakikolwiek inny pasek lub łańcuch na rynku.

PAS POLYV zapewnia cichą i płynną jazdę i ma siłę, aby wytrzymać bezwładność koła zamachowego 
ważonego na obwodzie.

ŁAŃCUCH zapewnia odczucie, które docenią tradycyjni kolaże, ponieważ naśladuje wrażenie 
klasycznego kolarstwa .
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PRZEWODNIK PO ROWERACH 
SCHWINN

ACTM POWER 9-7300 i SCTM  POWER 9-7310 

Przenieś wrażenia autentyczności z jazdy na rowerze szosowym, na 
zupełnie nowy poziom dzięki naszym rowerom z serii AC lub SC Power! 
Nasze rowery, są idealne dla zwolenników grupowego kolarstwa, obejmują 
niezwykle dokładny powermeter z ramieniem korby 4iiii®, nową konsolę 
Echelon2G i wbudowany generator, dzięki czemu rowery te są motorem 
napędowym społeczności kolarskiej.

Jeśli chcesz poczuć się jak na rowerze szosowym, wybierz AC Power z 
paskiem Carbon Blue, który przypomina napęd łańcuchowy. 
Jeśli chcesz płynną i cichą jazdę, wybierz SC Power.

AC POWER SC POWER
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ACTM PERFORMANCE 9-7320

Dzięki atrakcyjności przemyślanego projektu i trwałości aluminiowej ramy, AC Performance 
został stworzony, aby podnieść wrażenia z jazdy w studio dla użytkowników na całym 
świecie. Nasz pas Carbon Blue i ergonomicznie zaprojektowane kierownice, naśladują 
autentyczny charakter roweru outdoorowego, tworząc szeroką atrakcyjność, która przyciąga 
zarówno doświadczonych, jak i nowicjuszy.

Jeśli chcesz w pełni autentycznego wrażenia, wybierz AC Performance, wyposażony we 
wszechstronny system dopasowania Schwinn, który umożliwia regulację siedziska i 
kierownicy w celu lepszego pozycjonowania.

ACTM SPORT 9-7340

Poznaj swoistego rowerowego „konia roboczego”. AC Sport ma stalową ramę, napęd Carbon 
Blue, regulowane prowadnice siedzeń i kierownicy oraz trwałe, elastyczne podkładki. Ten 
innowacyjny rower, opracowany w oparciu o opinie setek użytkowników, instruktorów jazdy 
na rowerze i kupujących sprzęt, został zbudowany z myślą o studiach intensywnie 
użytkowanych.

Jeśli chcesz niezawodności, wybierz AC Sport z naszym bezobsługowym układem 
napędowym Carbon Blue.

AC PERFORMANCE AC SPORT
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SC7 9-7400 i SC5 9-7410

Zaprojektowana z myślą o doskonałej jeździe w pomieszczeniu, nasza cicha, 
„szeptana” seria Smooth Cycling, pozwala skupić uwagę na pełnych doświadczeniach 
jazdy w studio. Rowery te łączą funkcje skoncentrowane na użytkowniku, najlepszą w 
swojej klasie biomechanikę i wiele opcji regulacji, aby zapewnić optymalne 
dopasowanie roweru dla użytkowników o różnych kształtach i rozmiarach.

Jeśli chcesz mieć niestandardowy model, wybierz SC7 z opcjami dostosowywania, 
takimi jak kolor ramy, wybieralne rodzaje siodełka i pedałów, a także miejsce na 
dodanie logo firmy na rowerze, taka customizacja tworzy naprawdę wyjątkowe 
wrażenia studyjne.

Jeśli zależy Ci głównie na trwałości, wybierz SC5 ze stalową ramą.

SC7
SC5
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PORÓWNANIE KLUCZOWYCH CECH

FUNKCJE AC 
POWER

ACP
AC 

SPORT
IC

CLASSIC
SC

POWER
SC7 SC5

Możliwość customizacji, 
dostosowania - kolor, naklejki, 
funkcje modułowe i akcesoria

• • • •

Możliwość aktualizacji 
do 4iiii z Echelon2 • • • •

W zestawie samozasilający się 
generator konsoli, Echelon2G i 

powermeter 4iiii
• •

Możliwość użycia Motosumo • • • • • • •

Rezystancja magnetyczna z 
centralnie ważonym kołem 

zamachowym
• • •

Bezpośredni docisk hamulca 
na koło zamachowe 

odpowiednio wyważone
• • • •

Pedały typu Morse Taper • • • • • • •

Napęd z paskiem Carbon Blue • • •

Napęd pasowy PolyV • • •

Napęd łańcuchowy •

Rama aluminiowa • • • •

Rama stalowa • • •

IC CLASSIC
Solidna stalowa rama, ciężkie koło zamachowe o masie 
obwodowej, tradycyjny napęd łańcuchowy i bezpośredni 
hamulec dociskowy dają IC Classic siłę i wytrzymałość na 
długie jazdy.
Jeśli chcesz uzyskać oryginalne wrażenia z jazdy na 
rowerze stacjonarnym, wybierz IC Classic z napędem 
łańcuchowym.

Jeśli chcesz poczuć wrażenie autentycznej jazdy jak na rowerze outdoorowym,  wybierz 
linię AC. Ergonomiczne kierownice zapewniają układ dłoni jak na klasycznym rowerze. Rowery 
te zajmują mniej miejsca i są mniej wymagające w utrzymaniu.

Jeśli jazda „gładka i cicha” jest na szczycie listy Twoich priorytetów, wybierz linię SC. 
Rowery te posiadają większy zakres dopasowania, są wyposażone w kierownicę pomagającą w 
choreografii, mają więcej miejsca na branding i personalizację (szczegóły na stronie 24) i są 
opłacalną opcją.
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POZNAJ EMOCJE JAKIE NIESIE ZE SOBĄ INDOOR CYCLINGTWOJA PRZESTRZEŃ -TWOJA DROGA
Cenimy naszą markę Schwinn®, podobnie jak Twoją przestrzeń treningową, dlatego 
chcemy mieć pewność, że w pełni wykorzystasz wrażenia jakie może dać użytkownikom 
jazda na naszych rowerach. Nasz zespół może pomóc w tworzeniu renderów Twojego 
obiektu, rozmieszczeniu sprzętu i pomocy w wizualizacji studia – wszystko, aby zwiększyć 
doświadczenia każdego członka klasy. Nasze dwu- i trójwymiarowe wizualizacje, 
zapewniają możliwość wykorzystania przestrzeni w najbardziej efektywny i produktywny 
sposób od samego początku.
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BĄDŹ AUTENTYCZNY, BĄDŹ SOBĄ, BĄDŹ SWOJĄ MARKĄ 
Wiemy, czego potrzeba, aby zbudować autentyczne, znaczące doświadczenie marki. Nasz program customizacji, jest idealnym sposobem, 
który wzmocni odczuwanie i wzmocnienie niesamowitego wrażenia jakie powstaje w trakcie rowerowego treningu grupowego. Niezależnie od 
tego, czy Twoim celem jest stworzenie spokojnego miejsca na relaks, czy też energicznej sceny klubowej z dyskotekową kulą, nasze 
kreatywne i konsultacyjne podejście, zapewni Ci wsparcie.

Wiesz, czego oczekują Twoi Klubowicze - teraz spraw, by Twoja przestrzeń wyglądała 
tak, jak chcesz! 
Dostępne dla AC Power, AC Performance, S.C. Power lub SC7.

Jaka jest Twoja jazda?

KOLOR RAM

Co pasuje do Twojej marki? Oferujemy 
19 kolorów, które z pewnością 
zaspokoją Twoje potrzeby.

RODZAJE SIODEŁEK

Bez względu na to, czy potrzebujesz zmaksymalizować przenoszenie mocy, czy też czuć 
się komfortowo podczas długiej jazdy, nasze siodełka są stworzone do działania!
(OD LEWEJ: SIODEŁKO AC, SIODEŁKO DROGOWE, SIODEŁKO KOMFORTOWE, SIODŁO SC)

RODZAJE PEDAŁÓW

Nasz trwały, bezgwintowy stożek Morse'a jest 
standardem we wszystkich pedałach, ale 
możesz wybrać najlepszy model dla klientów 
w swoim obiekcie.

Standardowe pedały 
Morse Taper Double 
Link ™

Pedały Morse Taper 
Triple Link ™ Delta

Pedały Morse Taper 
Triple Link ™ 
kompatybilne z Keo
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CUSTOMIZACJA: DOŚWIADCZANIE MARKI
Dodanie klubowego logo na rowerach, może zwiększyć odczucia przynależności do rowerowej wspólnoty. Dostępne w 
naszych rowerach AC Power, AC Performance i SC7, opcje umieszczania naklejek pozwalają wybrać to, co pasuje do 
potrzeb Twojej marki. Pozwól nam zaprojektować odpowiedni rower dla Ciebie!



31The Schwinn Story corehealthandfitness.com30

TABLICZKA Z NUMEREM ROWERU

Plakietki numeracyjne ułatwiają klubom przestawianie rowerów,  
a dzięki temu równoważenie zużycia i zwiększenie żywotności 
przy jednoczesnym zachowaniu spójnego układu numeracji dla 
członków

AC I SC POWER  LEDY

Nic tak nie uzupełni studia rowerowego jak oświetlenie! Modele AC i SC Power dają dodatkową 
opcję wzbogacenia nastroju, poprzez dodanie diod ledowych, które emitując oświetlenie w kolorze 
niebieskim, zielonym, pomarańczowym, różowym, czerwonym, żółtym lub białym, zapewniają 
dodatkowe wrażenia w czasie jazdy.

CUSTOMIZACJA: AKCESORIA
Wiemy, że żaden strój nie jest kompletny bez dodatków! Opracuj swój projekt roweru, dzięki opcjom 
akcesoriów, takim jak uchwyty na sztangę lub numery rowerów, markowe naklejki i aktualizacje 
konsoli. Jeśli grasz z mocą, oferujemy diody LED w naszych rowerach AC i SC Power.

UCHWYTY NA HANTELKI 

Uchwyty na hantelki montowane z tyłu roweru przy siodełku,  przyczepione w taki sposób żeby 
zapewnić łatwy dostęp w trakcie klasy treningowej. 
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WSPARCIE MARKETINGOWE
Posiadając portfel inteligentnie zaprojektowanych i niezawodnych produktów, 
właściciele na całym świecie wiedzą, że mogą na nas liczyć, nie tylko jeśli chodzi o 
sprzęt, którego potrzebuje każdy członek ich klubu, ale też  w zakresie marketingu.
Dzięki wsparciu naszego globalnego zespołu marketingowego jesteśmy w stanie 
zaoferować pomoc, aby zaangażować klubowiczów i edukować Twój zespół za 
pomocą Core ToolBox Health and Fitness.
Treści takie jak logo, obrazy, plakaty, przewodniki szkoleniowe, specyfikacje i filmy 
pomogą Ci zwiększyć zaangażowanie członków i podnieść świadomość marki. 
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WSPARCIE SERWISOWE I 
OPIEKA NAD KLIENTEM

Nasz wysoko wykwalifikowany zespół serwisowy służy pomocą od 
momentu instalacji, aż przez cały okres użytkowania roweru. Dzięki 
portalowi klienta Core Connect działamy sprawnie, żeby 
zagwarantować Tobie jak najlepsze, trwałe użytkowanie sprzętu. 
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