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Active Travel Kyle Valenta Active Travel Caroline Morse Breeding Active Travel Kate Sitarz Entertainment Carl Unger Hi, ik heb deze fiets en ik heb geen idee welk model het is. Ik vroeg me af of iemand weet wat het is. f_auto,w_620/v1495536303/fkejslljkduzq3ixdhbb.jpg Bedankt! Power-up van uw woon-werkverkeer of elektricien uw berg fietsen met Canyon's meedogenloos
efficiënte, zeer betaalbare elektrische fietsen voor 2020 Door Aoife Glass • 2020-07-25T11:38:07Z 352 24 47 274 325 469 64 191 162 64 104 107 12 3 167 94 1233 99 1155 196 144 1040 390 93 747 1298 285 2 739 64 2242 2158 2493 2038 2127 1147 228 Fietsen is een geweldige manier om buiten te komen, op een fietsweg of fietsen in de bergen. Meer informatie over fietsen
in het Fietskanaal. (Pocket-lint) - Als u op zoek bent naar een manier om te bewegen zonder onnodige druk op je lichaam, investeren in een top ligfiets kan een uitstekende oplossing zijn. Terwijl de traditionele stationaire opties zal vaak heb je opgehangen rond zonder enige rug ondersteuning, ligfietsen gaan voor een meer relaxte aanpak. De ruiter is in staat om achterover te
leunen met voldoende steun voor de lumimale wervelkolom en achterste ketting, terwijl het nemen van de druk van je handen en voeten, die meestal gesloten zijn om uw lichaamsgewicht te ondersteunen. Echter, terwijl de meeste ligfietsen bieden een soortgelijk ontwerp, ze zijn nog steeds net als elk ander stuk van de oefening apparatuur, en dit betekent dat er een enorme
verscheidenheid in zowel functies en prijs. Om u te helpen de juiste te vinden voor uw huis, hebben we een aantal van de beste keuzes afgerond. MarcyMarcy ME-709squirrel_widget_3489128Marcy's ligfiets zit aan de meer budget einde van de schaal, maar dat betekent niet dat je niet een gezonde reeks van functies te krijgen. Acht weerstandsniveaus zijn aanwezig op de
stilstaande fiets, met spanningsknoppen die het gevoel van rijden op verschillende terreinen kunnen repliceren. Statistieken zoals tijd, snelheid, afstand en calorie branden ook functie op het LCD-scherm. In termen van ontwerp, de lumomic-vriendelijke stoel wordt ondersteund door contouren handgrepen en armor, evenals tegenwicht pedalen om voetsteun te helpen.
SchwinnSchwinn Ligfiets Bike Seriessquirrel_widget_3646147Schwinn is de ideale keuze voor home gyms en degenen die serieus over hun ligfiets oefening, en minder voor first timers. Je krijgt alle basics, natuurlijk, maar met veel extra toeters en bellen. Er zijn in totaal 29 apps, met 25 weerstandsniveaus ook aan boord om je de intensiteit op je fitnessniveau aan te passen.
Workouts kunnen ook worden gesynchroniseerd met de Schwinn Trainer-app, terwijl het dock zelf beschikt over twee LCD-schermen, een plank om tablets of telefoons te stutten en een verstelbare ventilator. ExerpeuticExerpeutic 900XLsquirrel_widget_3489147Exerpeutic's 900XL is een andere goede keuze voor diegenen die op zoek zijn naar met ligfietsen, bieden een nette set
van functies die betrekking hebben op de basis. Er zijn in totaal acht spanningsmodi om tussen te kiezen tijdens trainingen, met LCD-scherm toont u informatie over afstand, calorieverbranding, snelheid en hartslag (die de sensoren van het handvat kunnen detecteren). Als u de fiets tussen verschillende delen van uw huis wilt verplaatsen, bevat het ontwerp ook wielen om u te
helpen dit te doen. NautilusNautilus Ligfiets Seriessquirrel_widget_3489166Nautilus biedt nog een high-end ligfiets boordevol functies die het perfect geschikt maken voor home gyms. Er zijn 29 workout-apps om uit te kiezen, 25 weerstandsniveaus en de mogelijkheid om de voortgang te synchroniseren in de World-app. In de bijbehorende app u ook verbinding maken en door
meer virtuele cursussen en routes rijden, terwijl u de voortgang op het LCD-scherm weergeeft. Er zijn ook contact hartslagmetingen verstrekt, ook voor degenen die willen extra inzichten. JLLJLL RE100squirrel_widget_3493968The JLL RE100 is een topoptie voor diegenen die een budgetvriendelijke ligfiets willen, met acht niveaus van magnetische weerstand. Er is geen fancy
Bluetooth-paar of workout synchroniseren hier, maar het doet meer dan genoeg voor degenen die gewoon willen een basistraining. Op de monitor krijgt u een snel zicht op de verstreken tijd, snelheid, afstand, calorieën en pols (geleverd door de sensoren van het handvat). Net als andere fietsen, het heeft ook veel aanpassingen voor zowel de voetbanden en de stoel, ook, zodat u
de juiste pasvorm voor uw maat te vinden. Sunny HealthSunny Health SF-RB4708squirrel_widget_3489167Sunny Health voegt iets anders dan de typische ligfiets ontworpen door een verdubbeling als een cross-trainer. In plaats van je armen langs je kant op de grip te hebben, helpen de schakelbare handgrepen een extra laag low impact oefening toevoegen om te veroveren
tijdens het fietsen. Pulssensoren geven je zelfs een overzicht van je beats per minuut, wat je een indicatie geeft van wanneer je moet verhogen of opstijgen naar een van de acht weerstandsniveaus. XS SportsXS Sports B400Rsquirrel_widget_3493969XS Sports' optie vijanden vereisen springen naar meer van een mid-range prijsklasse, maar wat je krijgt in ruil is een
professioneel uitziende ontwerp dat ziet er geweldig uit in elke home gym. Het beschikt over acht weerstandsniveaus, met de displays die uw snelheid, afstand, calorieverbranding, de verstreken tijd en puls (geleverd door de sensoren van het handvat) kunnen weergeven. Het strekt zich niet helemaal uit tot de functionaliteit van de duurste ligfietsen, maar het is nog steeds een
solide stuk van apparatuur voor degenen die op zoek zijn om te beginnen met een lage impact cardio. Geschreven door Conor Allison. Het proces is heel eenvoudig. Om te beginnen kannibiseert u het babyzitje om het metalen frame naar beneden te krijgen. Dit zal de basis vormen van uw rek. Voor het rek dat ik gebruikte, was het zo eenvoudig als het verwijderen van een aantal
bouten. Nu is het punt waarop u wilt reinigen en roest en vuil uit de draad rek en baby stoel frame wordt verwijderd als je wilt schilderen. Ik had de baby stoel frame maar schilderde het rek dus het overeenkwam. Zodra de verf droog is (ervan uitgaande dat je het geschilderd), bevestig het frame uw fiets en aan te passen, zodat de draad rek zal zitten niveau op het (of een u
verkiest). Nu alles wat je doet is gebruik maken van een aantal zip riemen om de draad rek vast te stellen. Ik liep een door elke bout gat om ervoor te zorgen dat het rek veilig was en zou niet naar voren of naar achteren glijden. Ik belandde ook zittend 2 aan de voorzijde van het stuk als een veiligheidsmaatregel. Gebruik zo veel of zo weinig als je voelt dat je nodig hebt om het
veilig te maken. Nu ben je klaar om te bungee op een melkkrat of wat je wilt op terug. Afwisselend, u waarschijnlijk de draadrekbasis overslaan en de melkkrat direct aanvallen, maar ik wilde de krat weg nemen om opslag en meer veelzijdigheid voor gemakkelijker te maken. Beeld Getty ImagesWat is het heetste ding op twee wielen? U, zeggen een poll: Ongeveer 45 procent van
de fietseigenaren leeftijd 28 tot 45 zijn vrouwen. Tegenwoordig zijn er meer fietsgroepen en fietsproducten voor vrouwen, en meer fietsenwinkels zijn catering aan beginners, die nog steeds trekken dames in, zegt Erin Sprague, vrouwen product manager voor Specialized Bikes. Het is ook een super manier om in vorm te komen: Je boetseer je onderste helft en smelt vet. Fietsen is
een grote low-impact aërobe activiteit, en u uw cardio te bouwen zonder de beukende, merkt inspanning fysioloog Carl Foster. En als de nieuwe celeb-aangebraden fietsstudio's zijn een aanwijzing, fietsen is de coolste, meest vrouwvriendelijke trend rond. Kom mee voor de rit! Is dat een goede pasvorm? Ervoor zorgen dat u een goede fietsfit hebt, helpt blessures te voorkomen,
de prestaties te verbeteren en uw algehele rijervaring te verbeteren, zegt Matt Gehling, een professionele fietsmonteurs voor Trek Bike. Je krijgt een aangepaste bij het winkelen bij een fietsenwinkel. Online winkelen? Ga eerst naar een winkel waar je tegen een kleine vergoeding een professioneel consult krijgen. De basis: Handgreep breedte: Je handen moeten worden uitgelijnd
met de benige hobbels op de top van je schouders. Als uw stuurbalk te breed is, verhoogt dit uw risico op nek-, schouder-, rug- en/of polsproblemen. Stuurhoogte: Afhankelijk van uw flexibiliteit wilt u dat uw rug relatief vlak is. Als je het moet afronden, verhoog dan de stuurbalk. Bereik: Dit is de afstand tussen uw stoel en de stuurbalk. Rechtop zitten lijkt in het begin misschien
comfortabeler, maar het verhoogt de druk op je rug, waardoor het moeilijker is om te trappen. Leunend naar voren een beetje zal betrekken glute en kracht te creëren. Uw schouders moeten vormen ongeveer een hoek van 90 graden tussen je bovenarm en romp. Houd ellebogen licht gebogen. Zadelbreedte: Match de jouwe aan de breedte van je bekken/ zittende benen. Je het
laten meten met een zadelmontagegereedschap bij een fietsenwinkel. Zithoogte: Je hebt een lichte bocht in je knie aan de onderkant van de pedaalslag nodig, en wanneer je je been volledig uitstrekt, met je knie vergrendeld, moet je hiel naar ongeveer 3/4 centimeter afstand van de grond duiken. Kies je perfecte rit Op zoek naar een set wielen? Bedenk voordat je gaat winkelen
hoe je wilt rijden (voor fitness, plezier of racen) en waar (wegen, wegen, bergen), zegt Janette Sherman, voor Liv/Giant, een bedrijf dat fietsen exclusief ontwerpt voor ons ontwerp Deze suggesties sturen u naar uw beste match. Als je meestal op wegen rijdt Zoek naar: Een drop shipbar: Het biedt meer opties over waar je je handen plaatsen en je comfortabel houden op langere
ritten. Uithoudingsvermogen pad geometrie: Deze vorm zet je lichaam in een hogere (minder aërodynamische) positie het meest geschikt voor lange, gestage ritten. Een aluminium of carbon frame: Het reageert en tilt en kan zowel heuvelachtige als vlakke routes aan te pakken. Veel versnellingen: U hard of gemakkelijk gebruiken bij het rijden bergafwaarts, bergop of op
appartementen. Een om te proberen: Met een lichtgewicht aluminium frame, uithoudingsvermogen geometrie en acht-speed aandrijflijn, de Trek Lexa is een belangrijke entry-level racefiets. ($740 en meer; trekbikes.com) Als je meestal rijden op wegen Kijk voor: Robuust-stepping 700c banden: Road banden zijn dun en glad, terwijl de bergen zijn vet en hobbelig - je wilt iets dat
tussen de twee. Schijfrem: Ze laten je sneller stoppen op vuil. Ofwel een druppel of vlakke stuurbalk - wat voelt beter voor jou. Een om te proberen: De Specialized Ariel Sport Disc crossover fiets combineert functies van een mountainbike (hydraulische schijfremmen, korter bereik remhendels) en een racefiets (dames-specifieke aluminium frame en negen-speed drive-in) om een
veilige, comfortabele rit te garanderen. ($830; specialized.com) Als je meestal rijden op bergpaden Kijk voor: Knobby, grote banden (ofwel 27 1/2- of 29-inch): Het maakt het makkelijker - en leuker - om te rollen over obstakels. Vering: Het voegt stuiteren en kussens impact. Hardtail fietsen hebben alleen voorwielophanging; full-processing fietsen zorgen voor meer stabiliteit, maar
ze zijn ook duurder. Schijfrem: Ze bieden meer grip bij het remmen. Een om te proberen: Ontworpen met een nieuwe, vrouwen-specifieke aluminium frame en 27 1/2-inch wielen, de Liv / Giant Tempt 5 niet rommelen rond. Deze hardtail fiets biedt voorwielophanging, mechanische schijfremmen en een acht-speed drive-in. ($570; giant-bicycles.com) Volgende pagina: 3 Manieren
om sterker te fietsen [ pagebreak ]3 Manieren om sterkere spier onevenwichtigheden cyclus verhoogt uw risico op rug-, nek-of kniepijn en vermindert uw efficiëntie op de fiets, merkt celebrity trainer Michelle Lovitt. Deze bewegingen versterken je lichaam en helpen je fietsvermogen te verbeteren. Doe 3 sets van 15 teams van elk, 3 keer per week, op dagen dat je niet fietst. Begin
met een licht gewicht (5 pond) en opbouwen. Jason Lee Gear Up!: Zeven benodigdheden voor uw volgende rit 1 Boter zacht, vochtafvoerend en ondersteunend, de Pearl Izumi W Symphony Tank is universeel vleiend. We houden ook van de drie ruime achterzakken. ($70; pearlizumi.com) 2 De Specialized Women's Aspire helm is licht van gewicht en geventileerd, en past zich
aan elke kop of paardenstaart-casual. ($65; specialized.com) 3 Overgang van schoenen naar fietsschoenen met de vrouwenspecifieke Shimano SH-CW40. De adembenemende stijl heeft een stuk zitten dat maakt het een makkie te clip in en uit - en gemakkelijker te zwerven van de fiets. ($90; shimano.com) 4 De Deluxe Kit heeft alles wat je nodig hebt om een appartement-twee
los-twee op te knappen hendels, een mini-pomp, zes bandenvlekken en een zeven-functie multitool. ($30; rei.com) 5 Sla de strakke shorts over en probeer de comfortabele Terry Bella Knickers. Het zijn plat gestikte capri's met een elastischvrije taille, reflecterende accenten en een adembenemende, bulkvrije zeem. ($120; terrybicycles.com) 6 Draag energiegels, kaarten en je
bandenfix-it kit in het Timbuk2 Seat Pack XT zadelpak, dat gespen op de achterkant van je zadel. ($28; timbuk2.com) 7 Verlaag de druk op polsen en handen met Bontrager Solstice handschoenen. Highlights: gel schuim vulling en een zachte badstof duim om zweet af te vegen. ($25; bontrager.com) bontrager.com)
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