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SPECIFIKÁCIÓ:

MAGASSÁG 
1143 mm

SZÉLESSÉG 
660 mm

HOSSZÚSÁG 
1245 mm

SÚLY 
38,6 kg

ELOÁLLT A
TEREMKERÉKPÁROK

LEGJOBBIKA
Több mint 20 éve tűzte ki a Keiser a célt, hogy épít egy kerék-
párt, amely meghaladja a csoportos teremkerékpározással 
kapcsolatos elvárásokat.

• amely megfelel minden testalkatnak és méretnek

• halk, de valódi országúti kerékpárélményt nyújt 
otthon, és teremben is

• Az EGYETLEN kerékpár, amelyaz USA-ban készül, 
legszigorúbb minőség ellenőrzés mellett

... és mindez egy letisztult 

MÉRNÖKI TERVEZÉS 
eredménye.



Korábbi generációs kerékpárjainkból tanulva, 
folyamatos innovációinknak köszönhetően 
a Keiser M3i egy nem akármilyen teremkerékpár 
lett. Ez a fitnesz iparág egyetlen olyan csoportos 
teremkerékpárja, amit NEKED építettünk. 

NEKED, a kerékpárosnak

NEKED, a teremtulajdonosnak

NEKED, a szerviztechnikusnak

HOGYAN KÉSZÜLT?

MERT... 

SZÁMUNKRA 
TE VAGY AZ ELSO.

MINDIG.
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AZ ELSO V ALAKÚ VÁZ

Számos teremkerékpár gyártó állítja, 
hogy országúti kerékpárélményt nyújt, 
de a legfontosabbra nem gondol:

KÜLÖNBÖZŐ MÉRETŰ EMBEREKNEK 
KÜLÖNBÖZŐ VÁZAK KELLENEK.

Keiser megoldása: megépítette a fitnesz iparág 
ELSŐ V alakú teremkerékpár vázát.

V ALAKÚ 

IDEÁLIS MINDEN 
KERÉKPÁROSNAK

VÁZ



(2,2m)

A mi V alakú vázunk által az M3i a különféle országúti 
kerékpárvázakhoz fogható, mivel az ülés és a kormány 
is egyszerűen megemelhető, így hosszabb lábakhoz, 
törzshöz és karokhoz állítható.

Az M3i tökéletesen megfelel az 1,4 m – 2,2 m magas 
kerékpárosoknak egyaránt, a súlykorlát pedig 159 kg.



HÁTSÓ KERÉK 
KIALAKÍTÁSA:

ÉS VÉDETTEBB IS

Csoportos teremkerékpárok esetében a kerékpáros 
verejtékzónája a lendkerék és a többi sérülékeny 
mechanizmus fölé kerül. Ez tervezési hiba, 
ami korrózióhoz, túlzott tisztításigényhez és 
rövidebb élettartamhoz vezet.

A Keiser volt az ELSŐ, aki a lendkereket a kerékpár 
hátuljára tette, így az M3i sokkal megbízhatóbb, 
egyszerűbb tisztítani és jobban védett a korróziótól.
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AZ ELSO HÁTSÓKERÉK HAJTÁSÚ TEREMKERÉKPÁR



A hajtáslánc további védelme

A kerékpárváz ferde csatornája elvezeti 
a felesleges nedvességet a hajtáslánctól.

Kevesebb karbantartás, 
hosszabb élettartam

A kiváló verejtékvédelem pénzt takarít meg 
a tulajdonosoknak: alacsonyabb karbantartási 
költségek, hosszabb kerékpár élettartam!



PONTOSSÁG 
GARANTÁLVA
MINDEN EGYES KERÉKPÁRRA

Állítani könnyű, hogy pontos – mi garantáljuk is ezt! 
Az ELSŐ mágneses ellenállást alkalmazó gyártóként, 
a Keiser forradalmasította a teremkerékpározást. 
Az ÖSSZES M3i kerékpár csendes, megbízható 
kerékpározás élményt nyújt, azonnali pontos adatokkal. 

Legtöbb versenytárssal szemben,  
az M3i-nek a pontosságról tanúsítványa van.

Az M3i idegközpontja

Az egyszerű, elegáns tengelyszerelvény felelős a pontos kerékpározási adatok 
előrejelzésért és visszaigazolásáért MINDEN ESETBEN – és MINDEN ELEMET 
ellenőriz pontos tűréshatárral.
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AZ ELSO MÁGNESES ELLENÁLLÁST ALKALMAZÓ TEREMKERÉKPÁR



VALÓS TELJESÍTMÉNYMÉRÉSEK 
Az M3i az ELSŐ teremkerékpár, mely pontosságért 
és biztonságért járó, világszerte elismert  
EN957-10 tanúsítványt kapott.

AZONNALI TELJESÍTMÉNYADATOK 
Az ELSŐ teremkerékpár, amely előre jelzi a teljesítményt  
bármilyen sebességnél – így biztosítja az azonnali pontos adatokat 
edző és kerékpáros számára.

GARANTÁLT KÖVETKEZETESSÉG 
Egyedülálló minőség-ellenőrzési folyamatainknak köszönhetően 
minden darab M3i azonnali, azonos és pontos teljesítményadatot 
mutat. Minden nap tesztelünk egy véletlenszerűen kiválasztott 
M3i kerékpárt a gyártósoron, hogy biztosíthassuk a minőséget 
és a pontosságot.

Az M3i eszközön a csoportos 
teremkerékpárosok mindig 

elérhetik a teljesítmény 
céljukat, azonnal.

MINDEN
keréktengely

MINDEN
mágnes

MINDEN
mágnesbilincs

MINDEN
mágnestartó

MINDEN
elektromos alkatrész
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AZ ELSO MÁGNESES ELLENÁLLÁSHOZ TERVEZETT HAJTÁSLÁNC

AZ ELSO 

ALKALMAZÓ TEREMKERÉKPÁR

HIÁNYOSAN TERVEZTÉK 
KERÉKPÁRJAIKAT.

MÁGNESES
ELLENÁLLÁST
Versenytársaink megerősítettek minket azzal, 
hogy lekövették a mágneses ellenállás  
alkalmazását – de a hajtásláncunkat is  
le kellett volna másolniuk.

Az egyszerű Poly-V szalag hajtáslánc  
képes előállítani a könnyű alumínium  
lendkerékhez szükséges sebességeket, melyek 
kinetikus energiát és mágneses ellenállást biztosítanak 
az országúti kerékpárélményhez. Elavult hajtáslánc 
használatával, melyet nehezebb lendkerekekre 
terveztek, ők kerületsúlyozott lendkereket használnak 
azonos eredményhez. 

Kerületsúlyozott lendkerék, fogaskerekes szíjhajtás  
vagy forgattyú-kar-lendkerék arányok, de valójában 
ezzel csak azt árulják el, hogy …



CSENDES, SIMA ÉS
KARBANTARTÁSMENTES

Ahhoz, hogy megfelelő teremkerékpárt tervezzenek, 
másolniuk kell a Keiser egyedülálló Poly-V szalagos 
hajtásláncát, mert ez ad tökéletes egyensúlyt 
EGYSZERŰSÉG és TELJESÍTMÉNY között.

Hajtásláncunk kulcsa a Poly-V szalag, amely nagyon 
magas terheléseket tud átvinni a nagyon kisméretű 
csigákon, és ezzel kiváló országúti kerékpárélményt nyújt:

• Kerületsúlyozott lendkerék NÉLKÜL

• Bonyolultabb hajtáslánc NÉLKÜL

• A fogaskerék felesleges zaja és rezgése NÉLKÜL

Karbantartás nem szükséges, beállítás nulla

A szalag előfeszített tervezése szintén nulla beállítást 
igényel, és az M3i hajtásláncát sem kell karbantartani 
a rutinellenőrzésen kívül.

A Poly-V szalag, az autóipari  
gyártók választása

A Poly-V szalag azért gyakori  
választás az autómotorok  
elején található kiegészítők  
futtatásához, mert csendes,  
tartós és megbízható.



HAJTÓKAROK,
MINDEN KERÉKPÁROS 
MÉRETÉRE TERVEZVE

MIÉRT NE TERVEZNÉL 
EGY OLYAN KERÉKPÁRT, 
AMI MEGFELEL 
MINDENKINEK?

Számos teremkerékpár gyártó a két pedál közti 
távolságról beszél, a szűk Q Faktort emeli ki. 
Mert kerékpárjaikat az elit kerékpárosok keskeny 
cipőihez és medencecsontjához tervezték. 
De a csoportos edzéseken bármilyen szélességű cipő 
és mindenféle testalkatú ember megtalálható.

Az egyenes 
hajtókarokat a legtöbb 
teremkerékpáron 
kizárólag kerékpáros 
cipőhöz és keskeny 
medencecsonthoz 
tervezik.

A hajlított hajtókarok 
bőséges teret hagynak 
bármilyen lábbelinek, 
beleértve a vastagabb 
edzőcipőket is.

AZ EGYETLEN KERÉKPÁR, AMELY BÁRMILYEN TESTALKATNAK ÉS LÁBBELINEK MEGFELEL
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ÍVES HAJTÓKAROK, 
HOGY MEGFELELJENEK A 
SZÉLESEBB CSÍPONEK ÉS 
A VASTAGABB CIPOKNEK

A FORRADALMI  
KEISER M3i PEDÁL

Ahelyett, hogy egyenes hajtókarokkal törekednénk a szűk 
Q Tényező elérésére, a Keiser a sokoldalúságra figyelt. 
Ívet vitt az M3i hajtókarjaiba, hogy szélesebb csípőhöz 
is meglegyen a távolság, és hogy hajthassák bármilyen 
cipővel, a szűk kerékpárostól a vastagabb teremcipőkig, 
melyeket csoportos edzéseken gyakrabban viselnek.

Az M3i rengeteg olyan apró részletet, előnyt és funkciót 
nyújt, hogy jobban illeszkedjen és még kényelmesebb 
legyen kerékpárosoknak. A teremtulajdonosoknak 
megnövekedett tartósságot, a technikusoknak pedig 
egyszerűbb karbantartást biztosít.

SPD kerékpárosok 
számára, az M3i 

kialakítása biztosítja, 
hogy a pedál mindig 

párhuzamos marad 
a talajjal, de nem  

érinti azt.

Az új M3i teremkerékpárról és az új pedálról további 
információkat itt talál: 
http://puresports.hu/keiser/ 
professzionalis-cardio-termekek/m3-indoor-cycle/



NAGYOBB
KÉNYELEM,
KEVESEBB KARBANTARTÁS,
EGYSZERUBB HASZNÁLAT
Az M3i rengeteg olyan apró részletet, előnyt és funkciót 
nyújt, hogy jobban illeszkedjen és még kényelmesebb 
legyen kerékpárosoknak. A teremtulajdonosoknak 
megnövekedett tartósságot, a technikusoknak pedig 
egyszerűbb karbantartást biztosít.

Egyszerűbb karbantartás

Az M3i hajtásláncához úgy lehet 
hozzáférni, ha kivesszük a csupán 
nyolc darab csavart, szemben 
a versenytársaink kerékpárjain 
alkalmazott akár háromszor 
annyi csavarral.

Szabványos eszköztartó tálca

Mobiltelefonok és tabletek számára

Könnyű hozzáférés a váltóhoz

A váltót közvetlenül a kormányra szereltük a könnyebb 
használat és a biztonság érdekében. Ez különösen fontos, 

ha nyeregből kiállva hajtják a kerékpárt. A váltót teljesen 
lenyomva majd visszahúzva HIIT edzés indítható.

Vizes palack tartó 
Vázba épített tartó egyaránt 
alkalmas kisebb és nagyobb 

méretű palackokhoz is.

AZ EGYETLEN KERÉKPÁR, AMELYET NEKED ÉPÍTETTÜNK
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Rengeteg kormánypozíció

A kormány folyamatos fejlesztése 
számos karpozíciót adott 
a teremkerékpározáshoz.

Nyújtótalpazat

A kerékpár alapján helyezkedik el, 
hogy megkönnyítsük az edzés előtti 
és utáni nyújtást.

Könnyen állítható  
nyereg és kormány

Gyors, intuitív, függőleges 
és vízszintes kormány- és 
nyeregbeállítások.

Masszív fogantyúk

Kevesebb karbantartást igényelnek, 
mint a hagyományos bütykös zárak.

Egyszerű szállítás

Kevesebb alkatrész és könnyebb 
lendkerék az egyszerűbb szállításért.







GET THE KEISER 
M SERIES APPS 

A KEISER DIGITÁLIS RENDSZERE 

IDEÁLIS
EDZÉST BIZTOSÍT
Hogy megfeleljünk a kerékpárosok, teremtulajdonosok 
és a karbantartó technikusok igényeinek is, a Keiser 
digitális rendszerének tervezése során sok mindenre 
figyelnünk kellett.

Kijelző háttérvilágítással

Automatikusan bekapcsol, amikor a 
teremben a fényerő egy bizonyos szint 
alá csökken, és egyéb 
kerékpárokkal 
ellentétben, 
bekapcsolva is 
marad.

Nincs gomb

Kizárja a kellemetlenséget és az okot 
a kopásra, karbantartásra.

Az első számítógép,  
amely mutatja a kimenő 
teljesítményt

Az M3i digitális kijelzője egyszerű, és 
minden rajta van, amiről a kerékpárosnak 
tudnia kell, egyetlen kijelzőn.

Minden tekerést rögzít

Az ELSŐ teremkerékpár, amely Bluetooth® technológiát open 
API-val kínál. Így az M3i kommunikál a csoportos edzések 
kivetítőivel, miközben szinkronizálja is az adatokat a kerékpározók 
okostelefonján vagy tabletjén levő biciklis alkalmazásokkal.

Minden részletet rögzít

Töltsd le a Keiser M Series vagy az M Series Pro 
applikációt, így egyszerűen rögzítheted az edzésed 
minden részletét, és láthatod a fejlődésed is

AZ ELSO SZÁMÍTÓGÉPES ESZKÖZ, KIMENETI TELJESÍTMÉNY KIJELZÉSSEL
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Edzésből verseny

A Keiser Projection System interaktív versennyé 
alakítja a csoportos edzést, azzal, hogy minden 
adatot kivetít az edző által kezelt monitorra. 
A rendszer csak az M szériás kerékpárokkal 
kommunikál, háromszoros redundanciás jel által.

Minden jelentősebb szolgáltatóval kompatibilis

A Keiser elkészítette az iparág ELSŐ saját fejlesztésű 
kivetítő rendszerét, így a terem tulajdonosoknak nem 
szükséges külön forgalmazókkal dolgozniuk a kerékpárok és 
a kivetítők vonatkozásában. Az M3i vevő a legtöbb kivetítő 
rendszerrel kompatibilis, ezzel biztosítva még több opciót 
a teremtulajdonosok számára.

KIEMELKEDO TECHNOLÓGIA  
ÉS KÉNYELEM



KEISER INDOOR GROUP CYCLING CERTIFICATION MANUAL

2470 S Cherry Ave | Fresno CA 93706 USA | education@keiser.com

keiser.com/education | 800.888.7009

M3/M3i
FOUNDATIONS

-29--28-

ENERGY SYSTEMS  
Having a base understanding of the body’s energy systems is important for selecting the best type of drills 
and training for a cycling workout. Prior to the contraction or shortening of a muscle, adenosine tri-phosphate 
(ATP), which is stored or synthesized in muscle cells, is broken down so energy can be released. ATP is  
immediately available to the muscles and contributes to the three main energy systems called the ATP-CP, 
Anaerobic Lactic Acid and the Aerobic Systems. The contribution to ATP synthesis varies depending on the 
duration and intensity of an activity being performed. For example, short intense exercise uses the ATP-CP 
system for energy and longer duration activities rely on the Aerobic System.

1. ATP-CP
 • Used during maximal exercise intensity >90% max HR

 • Can be initiated instantaneously

 • Depleted within approximately 10 to 20 seconds

 • Limited supply in the muscles

2. ANAEROBIC LACTIC ACID SYSTEM
 • Used during high intensity exercise >80% max HR

 • No oxygen is required so it can be initiated quickly

 • Depleted within 60 to 180 seconds

 • Lactate by-product of the lactic acid system changes the pH in the muscle, causing fatigue

3. AEROBIC SYSTEM
 • Used during lower intensity exercise <80% max HR

 •  Oxygen is required to produce ATP in order to sustain muscle contraction during 
long duration and endurance exercises

 • Activities lasting longer than 3 minutes

  ATP-CP Anaerobic Lactic Acid Aerobic

Energy Source Stored within the muscle ATP is produced in Highly effective energy 
  absence of O2 (oxygen) production using O2 (oxygen)

Power Output High Medium Low

Activation Speed Immediate Fast Slow

Time 10–20 seconds  1–3 minutes 2 hours+ 

Fuel Source CP & ATP Carbohydrates Fats & Proteins 

Peak Power  1 sec 20 sec 2–3 min

Maintain Peak Power 10 sec 30 sec 3 min

Capacity  6–30 sec 1–2 min 2+ hours 

Full Recovery  3 min 1–2 hours 24–48 hours

Half Recovery  20–30 sec 15–20 min 5–6 hours
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TRAINING WITH POWER 
The power formula applied to indoor cycling is as follows:

Power is the amount of work being done, measured in Watts, by the cyclist in a given amount of time.

 • Force is the amount of resistance from gear 1 to 24 

 • Velocity is speed, indicated by the cadence (RPM) at which the rider is pedaling

 •  Power, speed and force are related. Power measures work intensity and it is modified by the two  
variables of force and speed (distance/time) 

To maximize power output, riders must regulate gear and RPM. While pedaling fast may appear  
challenging, without any resistance the power output is low. In contrast, pedaling very slowly with high 
gears may also provide a less than desirable Watt output. Therefore, to maximize power output, manipulation 
of gear and RPM must be considered. In terms of effort, both components of power must be factored in.
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   POWER  =  FORCE X VELOCITY
(measured in Watts) (gear resistance) (RPM)

   WATTS  =  GEARS X RPM
(Power) (1-24) (60-110)

-9--8-

TECHNOLOGY
MAGNETIC RESISTANCE 

The “M” in M Series refers to the eddy current magnetic resistance used in all of the Keiser M Series products. 

EDDY CURRENT RESISTANCE

An eddy current is an electric current in a conducting material that results from induction by a moving 
or varying magnetic field. In the M Series, the eddy current is generated by the flywheel passing through 
two opposing magnets. The flywheel (a conductor) passes through the magnetic field generated by the 
two powerful magnets located in the magnet housing. By increasing or decreasing gears, the rider is varying 
how much of the magnetic field comes into contact with the flywheel, thus increasing or decreasing the 
amount of resistance accordingly. The magnetic resistance also allows the cyclist to enjoy a smoother, 
quieter and more predictable training session. 

KINETIC ENERGY

In physics, the kinetic energy of an object is the energy that is created due to its motion. Kinetic energy  
is defined as the work needed to accelerate a given mass from rest to its current velocity. Upon equalizing 
this energy during its acceleration, the body of mass maintains this energy unless its speed changes.  
The formula for kinetic energy is mass multiplied by velocity2, divided by 2. The standard unit measurement 
of kinetic energy is the joule.

A. Flywheel

B. Rotating Magnet Housing

C. Cutaway Revealing Magnet
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KINETIC ENERGY   =  (MASS X VELOCITY2) / 2
(measured in joules)

KINETIC ENERGY APPLICATION 

The kinetic energy formula illustrates the importance of maintaining a minimum speed to ensure consistent 
resistance while riding. In the development of the M3, the mass of the flywheel was created to maintain 
the perfect amount of kinetic energy to keep the flywheel moving above 60 RPM. As speed is increased 
from 60 RPM, more kinetic energy is generated and more resistance is created. Therefore, riders should 
ride above 60 RPM.

KEISER M SERIES COMPUTER

The M Series computer is a powerful teaching and programming tool because:

 • It provides immediate feedback by displaying various metrics

 • The feedback can help engage and motivate the rider

 • It helps track a rider’s ongoing changes and improvements from workout to workout

 • It can create a better workout overall

 • It is an important teaching tool to assist the instructor

By cycling within safe cadence parameters, increasing the amount of power generated, observing net 
calories expended and recognizing heart-rate variability, riders will benefit from a better and more 
effective workout. 

When riders have a strong understanding of the components of a proper workout, they are better equipped 
to fine-tune their session. The motivation of the computer display is an important element in class design. 
When used correctly by the instructor, this data provides helpful information by engaging and challenging 
riders in each workout.

THE M3 & M3i

Before getting started, a rider should identify which Keiser M Series indoor bike model they are riding. 
Although many of the features are the same, there are some slight differences.
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M3 M3i

M3i 
INDOOR BIKE

M3i 
TOTAL BODY 

TRAINER

M5i 
STRIDER

M7i 
WHEELCHAIR ACCESSIBLE  

TOTAL BODY TRAINER

A TANULÁS 
EREDMÉNYESSÉ TESZ
Személyesen – és online a keiser.com/education 
weboldalon – a Keiser  elismert mesteroktatói bemutatják 
az eszközöket és feltárják azokat a készségeket, 
amelyekkel az oktatók csoportos teremkerékpár edzései 
szintet lépnek.

A Foundations egy helyszíni tanfolyam, melynek során 
egy Keiser Mesteroktató előad és bemutat mindent, amit 
egy Keiser csoportos teremkerékpár oktatónak tudnia kell. 
A tanfolyam tartalma:

• Gyakorlati és elméleti oktatás

• Részletes edzésútmutató

• Oklevél a sikeres teljesítésről

• Továbbképzési kreditek (CECs)

A Foundations Correspondence lehetőség azoknak 
ajánlott, akik nem tudnak részt venni a helyszíni képzésen. 

LEGYÉL HIVATALOS 
KEISER OKTATÓ

KIVÁLÓ TIPPEK, ESZKÖZÖK ÉS KÉPZÉSEK

• 
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Válj a legjobb oktatóvá, aki csoportos edzéseit a Keiser 
Mesteroktatói által, kutatási eredmények alapján kidolgozott 
módszerrel vezeti. Hatására bizonyítottan:

• Emelkedik a csoporttagok lojalitása

• A tagok jobb eredményeket érnek el

• Fellendül a vállalkozásod

ÍGY EMELD AZ EDZÉSEID  
SZÍNVONALÁT

További oktatási  
tartalmakért kattints a  
youtube.com/keiserfitness 
oldalra

Tanulj tovább online itt:  
keiser.com/education

Jelentkezz a Pure Sports elérhetőségein:  
orban.zsolt@puresports.hu, info@puresports.hu

MAGYAR NYELVEN  
TANULNÁL? 



AZ INNOVÁCIÓ  
A JÖVOBE  

VEZET

NÉZD MEG A VIDEÓT
és további információkért látogass el a keiser.com/M3i weboldalunkra:

http://puresports.hu/keiser/professzionalis-cardio-termekek/m3-indoor-cycle/

— Amazon.com (120+ vélemény)

„Összességében a legeslegjobb teremkerékpár.” 
— SmartMonkeyFitness.com

„Spinning kerékpárok között igazi fenevad.” 
— BodyGearGuide.com

önmagában is megéri az árát.”
„A Keiser M3i dizájnja és megjelenése

— Top Fitness Magazine

A Keiser az újítással van, vezető pozíciója a teremkerékpár piacon folyamatos.

A világszerte eladott több mint negyedmillió M Szériás eszköznek és 
a számtalan véleménynek köszönhetően, amelyek az iparág csúcsára 

helyezték, könnyen belátható, hogy miért nincs még egy olyan csoportos 
teremkerékpár a bolygón, amely annyiszor bizonyított, mint az M3i. 

Az egyetlen teremkerékpár, amit teljes mértékben neked építettünk.



MERT...
OLYAN NINCS,   

HOGY 
„ELÉG JÓ”



További információért keresd a KEISER termékek kizárólagos forgalmazóját, 
a Pure Sports Kft.-t. A KEISER által kínált szolgáltatások nálunk magyar 
és angol nyelven elérhetők, a tervezéstől, a terem kialakításán és  
az üzleti stratégián át a terem beindításáig és tovább.

A termékeket és a lehetőséget ingyenes próbaedzéssel mutatjuk be 
látványtermünkben vagy valamelyik magyarországi referencia termünkben.

Pure Sports Kft.
2096 Üröm, Levendula u. 6/B 

Orbán Zsolt
Telefon: +36 30 994 9448
E-mail: orban.zsolt@puresports.hu
Weboldal: puresports.hu
Facebook: fb.com/puresports
Instagram: @puresports

puresports.hu


