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De Indoor Cycling Group® (ICG®), met het hoofdkantoor in Neuren-
berg, Duitsland, is een fitnessbedrijf en marktleider op het gebied 
van indoor cycling. Al 25 jaar motiveren, inspireren en begeleiden wij 
de fitnessgemeenschap en fietsinstructeurs wereldwijd en hebben 
wij een positieve bijdrage kunnen leveren aan hun ontwikkeling. Als 
Team ICG® vormen we een grote gemeenschap. Wij dragen dit merk 

met trots, het is onze identiteit en passie.

We rijden VERENIGD.

WELKOM 
BIJ ICG®
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06 07

ZEER  L I CHT
% FTP:  <  55%      

% HR MAX:  <  60%         
Ti jd  in  zone: 

onbeperkt

% F T P:  56 - 75%      
% HR MAX:  61 - 70%      

Ti jd  in  zone:
3 -  >8 uur

% F T P:  76 - 90%      
% HR MAX:  71 - 80%          

Ti jd  in  zone:
3 - 8  uur

% F T P:  91 - 105%      
% HR MAX:  81 - 90%        

Ti jd  in  zone:
10 - 60 min

% F T P:  106 - 120%      
% HR MAX:  91 - 100%           

Ti jd  in  zone:
1 - 8  min

L I CHT GEMIDDELD INTENS IEF MAX IMAAL

Coach By Color® optimaliseert de aansturing van de trainingen in indoor cyling-
trainingen en zorgt door zijn toepassingen bovendien voor extra potentieel in de 
trainingsruimte, zowel in kleine groepen als bij individuele trainingen. ICG® is de enige 
aanbieder op de markt die de FTP-waarde (Functional Threshold Power in watt van een 
individu met vijf gekleurde trainingszones in het Coach By Color®-trainingssysteem 
combineert. Coach By Color® biedt een van de meest intuïtieve en eff ectieve vormen 
van communicatie en is daarmee de beste tool om de trainingsbeleving mee te 
verbeteren. Kleuren hebben in veel onderdelen van ons leven invloed op menselijke 
reacties en interacties (bijvoorbeeld psychologisch en fysiologisch). 

Het Coach By Color® trainingssysteem maakt gebruik van de natuurlijke stimulerende 
eigenschappen van kleur om de prestaties van sporters tijdens de training precies 
aan te sturen. Coach By Color® bevordert de band tussen de leden en verbetert de 
communicatie met de trainer en zorgt daarmee voor meer sociale interactie, terwijl het 
systeem de resultaten optimaliseert. Nieuwe leden kunnen zo makkelijker instappen 
en bestaande leden kunnen makkelijker worden aangemoedigd. Het Coach By Color® 
trainingssysteem is een heel belangrijk onderdeel van de fysieke en digitale ICG® 
producten en is de schakel tussen alle diensten van Team ICG®.

Verkrijgbaar voor IC5-IC8

MAKING FITNESS
MORE COLORFUL

ICG®

ECOSYSTEEM
ICG®

ECOSYSTEEMECOSYSTEEM

ICG® COMMUNITY
Team ICG® geeft zijn passie voor indoor cycling elk jaar aan 
duizenden trainers over de hele wereld door. Hoogwaardige 
opleidingen, een groot aantal cycling events en de 
wereldwijde uitwisseling van informatie via social media en 
andere platformen met de missie om mensen enthousiast 
te maken voor onze community en deze met innovatieve 
producten en geïntegreerde concepten tot een blijvend 

succes te maken.

ICG® ONLINE HUB
De ICG® Online Hub is een uniek platform voorinstructeurs 
en indoor cycling-liefhebbers over de hele wereld. 
Fietsfanaten kunnen hun vakkennis verdiepen en 
meer trainingsinspiratie opdoen, hun kennis over het 
samenstellen van Coach By Color® work-outs via de 
Workout Builder toepassen of lid worden van de unieke 

Global ICG® Instructor Club.

ICG® INDOOR CYCLES 
De producten van ICG®  zijn ontwikkeld op basis van de 
behoeften van onze klanten over de hele wereld. De ICG® 
indoor cycles staan voor hoogwaardige technologie, 
baanbrekende innovatie en modern design. Met de 
uiterst precieze prestatiemeting via het WattRate® 
sensorsysteem (afwijking +/- 1%) en het Coach By Color® 
trainingssysteem worden trainingen op de ICG® indoor 

cycles eff ectief en motiverend.

ICG® APP
De ICG® app is perfect voor elke hobbysporter of 
gevorderde sporter, of ze nu thuis of in de trainingsruimte 
van de sportschool trainen of een indoor cycling-training 
volgen. Op basis van het Coach By Color® trainingssysteem 
kunnen trainingen van instructeurs en offi  ciële, vooraf 
gemaakte ICG® work-outs met de ICG® app worden 
opgenomen, worden teruggekeken en via social media 

met vrienden worden gedeeld.

ICG® CONNECT
ICG® Connect is een digitaal systeem om de trainingsgegevens van een 
hele groep, speciale teams of individuele deelnemers zichtbaar te maken. 
Het verbindt klassieke indoor cycling met de modernste technologie en 
prestaties met entertainment. en integreert de digitale gegevens van de 
deelnemers met behulp van verschillende speciale toepassingen voor 
een unieke, interactieve en verbonden beleving voor iedereen die aan 

een training deelneemt.



INDOOR 
FIETSEN
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DE IC7
INDOORFIETS

De meermaals bekroonde IC7 combineert een modern design met een uitgebreide reeks topfuncties. 
De uiterst nauwkeurige WattRate® Power Meter, de Coach By Color® intensiteitsfunctie voor gebruiker en 
instructeur, maximaal gebruikerscomfort, eenvoudig onderhoud en gegevensuitwisseling met externe 

apparaten maakt de IC7 tot een unieke indoorfi ets.

FITNESS KLEURRIJKER MAKEN.

ZELF GEGENEREERDE
GROENE ENERGIE

CONNECT 
TECHNOLOGIE

MAGNETISCHE 
WEERSTAND

WATTRATE®

DIRECT POWER
COACH BY 
COLOR®

• WattRate® vermogensmeter 
 (direct, +/-1% tolerantie) 
• WattRate® TFT-computer 2.0 met kleurendisplay 
• Coach By Color® intensiteitsfunctie 
• Connect Technology (Bluetooth & ANT+) 
• Gebruikeraangedreven dynamo met LiPo-batterij 
• Magnetisch remsysteem met positiesensor 
• 300 graden weerstandsregeling via draaiknop 
• Ondersteunde stuur- en zadelhoogteverstelling 
•  Volledige dekkende bekleding
• Tilhandgreep achter

• 2-traps aandrijfl ijn 
• Traploze 4-weg verstelling van stuur & zadel 
• Off set framegeometrie met 155 mm Q Factor 
• Zacht PVC-stuur met meerdere handposities 
• Dubbelzijdige SPD-compatibele pedalen 
• Geïntegreerde dubbele fl eshouder 
• Gevoerd unisex sportzadel 
• Extra grote stabilisatorstangen incl. stelvoeten 
• Premium beschermings-/stretchplaten 
•  Boogframetoegang

Een optimaal en duurzaam gebruik van de producten is voor ICG® van groot belang. Daarom gaat elk product vergezeld van een 
passende opleiding.

010 011



DIRECTE WATTRATE®

VERMOGENSMETER
De WattRate® Direct Power Meter is de meest 
nauwkeurige vermogensmeter op de markt en 
biedt een directe meettolerantie van +/- 1%. 
Een dergelijke nauwkeurigheid is baanbrekend 
in indoorfi etsen. Hij bevindt zich bij de 
tussentransmissie en gebruikt fotocellen om 
direct de torsie (draaikracht) van de spil te meten.

ONTWERP DAT NOOIT
HERKALIBRATIE VEREIST
EN VOLLEDIG BESTAND IS 
TEGEN EXTERNE FACTOREN 
ZOALS TEMPERATUUR, 
LUCHTVOCHTIGHEID EN 
TRANSPORT.

SOEPEL, TRAPLOOS VERSTELBEREIK 
VOOR SPORTMENSEN EN DE 
GEWONE SPORTSCHOOLLEDEN.

FOTOCELLEN METEN 
RECHTSTREEKS DE TORSIE 
(DRAAIKRACHT)
VAN DE SPIL

SUPERIEURE VERTICALE 
& HORIZONTALE 
FIETSVERSTELLINGEN

USER-ASSIST STIJLEN
De gasondersteunde stijlen bieden de 
gebruikers een soepel, traploos instelbereik. 
Een systeem waarmee de sporter zich kan 
voorbereiden op sterke prestaties en de 
dagelijkse fi tnessbeoefenaar kan profi teren 
van maximaal comfort.
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ZELF AANGEDREVEN DYNAMO-
TECHNOLOGIE
VOEDT ALLE FIETS-
ELEKTRONICA

ULTIEM CONTACT
MET ELKE PEDAALSLAG

EEN COMPACTE DYNAMO 
AAN HET VLIEGWIEL LAADT 
DE GEINTEGREERDE LITHIUM-
POLYMEERBATTERIJ VAN DE FIETS 
OP

ZELF AANGEDREVEN DYNAMO
Geen batterijen nodig. De compacte dynamo aan 
het vliegwiel vangt de energie van de rijder op en
laadt de geïntegreerde lithium-polymeerbatterij 
van de fi ets op. Dit maakt de fi ets onafhankelijk van
het elektriciteitsnet en dure batterijvervangingen.

TWEE-TRAPS AANDRIJFLIJN
Met een enorme overbrengingsverhouding 
van 1:11 is dit revolutionaire ontwerp met 
de hybride Poly-V & tandriemtechnologie 
van ICG in staat om soepel extreme 
koppelwaarden over te brengen en een
een ongeloofl ijk hoge vliegwielsnelheid te 
genereren. Deze eigenschappen zorgen voor 
de ultieme verbinding met elke pedaalslag.

TWEE-TRAPS AANDRIJFLIJN 
GEBRUIKT EEN LINKS EN EEN 
RECHTS POELIESYSTEEM OM HET 
VLIEGWIEL AAN TE DRIJVEN.
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MAGNETISCHE WEERSTAND
De weerstandsknop geeft de gebruiker tactiele feedback en maakt 
ook een snelle verstelling mogelijk. De 300-graden draaiknop 
bevindt zich direct onder het stuur en is gemakkelijk te bereiken 
vanuit alle rijposities. Het werkelijke weerstandsniveau wordt in 
realtime aan de gebruiker getoond via de WattRate® computer 2.0.

ERGONOMISCH GEVORMD STUUR
Een brede, zachte PVC-stang biedt grotere gebruikers meer supp ort. 
Het heeft stuureinden voor tijdritten, een centrale rijcomfortpositie 
en het integreert op intelligente wijze de WattRate® TFT-computer 
2.0 door geen kabels bloot te leggen en de computerpositie in lijn 
met het stuur aan te passen.

GEAVANCEERDE BIKEPASVORM
Het off set frame-ontwerp en de traploze vierweg (zadelhoogte,
zadel voor/achter, stuurhoogte, stuur voor/achter) slider- en 
stijltechnologie bieden superieure biomechanica, zijn geschikt 
voor het breedste scala van gebruikers en zorgen voor de fi jnste 
verstelbaarheid.

155 MM Q-FACTOR
De Q-Factor is de afstand tussen de voeten van een gebruiker die op 
de fi ets zit, en de pedalen. Een Q-Factor van 155 mm zorgt ervoor 
dat de indoorfi ets meer aanvoelt als een echte fi ets. De voordelen 
zijn onder meer een optimale biomechanische positionering, meer 
comfort en effi  ciëntie bij elke pedaalslag.

155MM
Q-FACTOR

ERGONOMISCH 
GEVORMD STUUR

VOLLEDIGE FRAME-
AFDEKKING

OVERSIZED
STABILISATORSTANGEN

TILHANDGREEP
ACHTER

SPD-COMPATIBELE PEDALEN

PREMIUM-BESCHERMING
PLATEN

GEAVANCEERDE
BIKE-FIT
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WATTRATE® TFT 
COMPUTER 2.0

De WattRate® TFT-computer, met eigen voeding, heeft een volledig 
geïntegreerd TFT-kleurendisplay en een LED-display aan de voorkant. 
Hierdoor kan de gepatenteerde gelijktijdige weergave van de 
individuele intensiteit aan de gebruiker en instructeur worden getoond. 
De verschillende schermweergaven bevatten allerlei belangrijke 
trainingsgegevens, zoals Watt-vermogen, hartslag, cadans, trainingsduur 
en weerstandsniveau. Vijf mechanische knoppen zorgen voor eenvoudige 
en intuïtieve navigatie, zelfs tijdens de training. Via Bluetooth® 5.0 is het 
mogelijk om trainingsgegevens uit te wisselen met externe apparaten 
(bijv. ICG® App of ICG® Connect). De computer maakt ook een fl exibele 
aanpassing van de FTP-waarde tijdens de trainingssessie mogelijk. 
Software-updates kunnen snel en eenvoudig worden uitgevoerd.

LED-FRONTDISPLAY MET 
COACH BY COLOR®

Het LED-display aan de voorkant zorgt voor 
een visuele schakel tussen de docent en de 
deelnemers. De gepatenteerde gelijktijdige 
weergave van de trainingsintensiteit via kleuren 
faciliteert een motiverende en gemakkelijk te 
begrijpen intensiteitsfunctie voor klassen of 
kleine groepen binnen de cyclingruimte zonder 
dat er extra apparatuur nodig is.

TPM
Actuele cadans

WATT
Actueel uitgangsvermogen
in Watt

RONDE 
Rondetijd & afstanden vastleggen

ZONE 
Actuele trainingszone

NIVEAU 
Weerstand in 

procenten (0-100%)

MENU
Voor het invoeren van persoonlijke 
gegevens en Coach By Color®® opties

FTP% 
Wattage in procenten 

van de FTP-waarde 
van de gebruiker

De computer geeft display 1 weer met 
Coach By Color® in de rode trainingszone .

GEMATIGD

MAXIMUM

ZEER LICHT

LICHT

HARD

1918



De IC6 combineert innovatief design met hoogwaardige mechanische en elektronische componenten. 
De WattRate® TFT-computer 2.0 met geïntegreerde voeding toont prestatie-indicaties in Watt, gegeven-
suitwisseling met externe apparaten en de Coach By Color®-intensiteitsindicatie voor de gebruiker en 

instructeur.

ZELF GEGENEREERDE
GROENE ENERGIE

CONNECT 
TECHNOLOGIE

MAGNETISCHE 
WEERSTAND

WATTRATE®

POWER
COACH BY 
COLOR®

• WattRate® vermogensmeter
• WattRate® TFT-computer 2.0 met kleurendisplay 
• Coach By Color® intensiteitsfunctie 
• Connect Technology (Bluetooth & ANT+) 
• Gebruikeraangedreven dynamo met LiPo-batterij 
• Magnetisch remsysteem met positiesensor 
• 300-graden weerstandsregeling via draaiknop 
• Ondersteunde stuurhoogteverstelling 
•  Volledige dekkende bekleding

• Poly-V riemaandrijfsysteem 
• 4-Weg verstelling van stuur & zadel 
• Off set framegeometrie met 155 mm Q Factor 
• Zacht PVC-stuur met meerdere handposities 
• Dubbelzijdige SPD-compatibele pedalen 
• Geïntegreerde dubbele fl eshouder 
• Gevoerd unisex sportzadel 
• Standaard stabilisatorstangen incl. stelvoeten 
• Premium beschermings-/stretchplaten 

Een optimaal en duurzaam gebruik van de producten is voor ICG® van groot belang. Daarom gaat elk product vergezeld van een 
passende opleiding.

DE IC6
INDOORFIETS
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Deze zelfaandrijvingstechnologie voedt alle elektronica van de fi ets
en het full-colour kleurendisplay van de WattRate®

TFT-computer 2.0 in elke omgeving

ZELF AANGEDREVEN DYNAMO
Hernieuwbare, groene energie. Geen 
batterijen vereist. De compacte dynamo aan 
het vliegwiel zet de energie van de rijders om 
in stroom en laadt de geïntegreerde lithium-
polymeerbatterij van de fi ets op.

MAGNETISCHE WEERSTAND
De weerstandsknop geeft de gebruiker tactiele
feedback en maakt ook een snelle instelling 
mogelijk. De 300-graden draaiknop bevindt 
zich direct onder het stuur en is gemakkelijk te 
bereiken vanuit alle rijposities. Het werkelijke 
weerstandsniveau wordt in realtime aan de 
gebruiker getoond via de WattRate® computer 
2.0.

WATTRATE® VERMOGENSMETER
De WattRate® Power Meter geeft een
nauwkeurige meting van de inspanning 
van de gebruiker in Watt aan. Deze precisie 
wordt bereikt door gebruik te maken van 
de gepatenteerde fl ywheel-run-down-
technologie. Tijdens het rijden meet een 
positioneringssensor de weerstand die 
op het magnetische remsysteem wordt 
uitgeoefend. 

USER-ASSIST-STIJL
De ICG® User Assist stuurposttechnologie
vermindert het stuurgewicht om de 
instelling en set-up te vergemakkelijken. Een 
systeem dat maximaal gebruikerscomfort 
biedt. 155MM

Q-FACTOR

ERGONOMISCH 
GEVORMD STUUR

VOLLEDIGE FRAME-
AFDEKKING

OVERSIZED
STABILISATORSTANGEN

SPD-COMPATIBELE PEDALEN

PREMIUM-
BESCHERMING PLATEN

GEAVANCEERDE
BIKE-FIT
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GEMATIGD

MAXIMUM

ZEER LICHT

LICHT

HARD

WATTRATE® TFT 
COMPUTER 2.0 TPM

Actuele cadans

WATT
Actueel uitgangsvermogen
in Watt

RONDE 
Rondetijd & afstanden vastleggen

ZONE 
Actuele trainingszone

NIVEAU 
Weerstand in 

procenten (0-100%)

MENU
Voor het invoeren van persoonlijke 

gegevens en Coach By Color® opties
Voor het invoeren van persoonlijke 

FTP% 
Wattage in procenten van de 
FTP-waarde van de gebruiker

SCHERM 03

Biedt de gebruiker met 
een snel overzicht van de 
"maximale" en "gemiddelde" 
prestatiewaarden
tijdens de training samen 
met rondestatistieken.

SCHERM 01

Toont de "actuele" 
prestatiegegevens van de 
gebruiker, waaronder TPM, 
weerstandsniveau, Wattage,
trainingszone en 
dynamische rondefunctie.

De WattRate® TFT-computer, met eigen voeding, heeft een volledig 
geïntegreerd TFT-kleurendisplay en een LED-display aan de voorkant. 
Hierdoor kan de gepatenteerde gelijktijdige weergave van de individuele 
intensiteit aan de gebruiker en instructeur worden getoond. Op de 
verschillende schermen staan   allerlei belangrijke trainingsgegevens, zoals 
Watt-vermogen, hartslag, cadans, trainingsduur en weerstandsniveau. 
Vijf mechanische knoppen zorgen voor eenvoudige en intuïtieve 
navigatie, zelfs tijdens de training. Via Bluetooth® 5.0 is het mogelijk om 
trainingsgegevens uit te wisselen met externe apparaten (bijv. ICG® App 
of ICG® Connect). De computer maakt ook een fl exibele aanpassing van 
de FTP-waarde tijdens de trainingssessie mogelijk. Software-updates 
kunnen snel en eenvoudig worden uitgevoerd.

SCHERM 02

Toont verdere
gedetailleerde "actuele"
prestatiegegevens 
zoals hartslag,
Watt/KG en watt/uur.

SCHERM 04

Geeft realtime feedback van 
de tijd van een gebruiker
in elke trainingszone, de Wattage
of hartslagtrainingsmodi, samen
met de afgelegde afstand 
en de verbrande calorieën 
in elke trainingszone

De computer geeft display 1 weer met 
Coach By Color® in de rode trainingszone .

LED-FRONTDISPLAY MET 
COACH BY COLOR®

Het LED-display aan de voorkant zorgt 
voor een visuele schakel tussen de trainer 
en de deelnemers. De gepatenteerde 
gelijktijdige weergave van de trainings-
intensiteit via kleuren faciliteert een 
motiverende en gemakkelijk te begrijpen 
intensiteitsfunctie voor klassen of kleine 
groepen binnen de cyclingruimte zonder 
dat er extra apparatuur nodig is.
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De IC5 combineert innovatief design met hoogwaardige mechanische componenten. Dankzij de 
WattRate® LCD-computer biedt de IC5 een weergave van de prestaties in Watt, gegevensuitwisseling 

met externe apparaten en de Coach By Color®-intensiteitsfunctie (alleen voor de gebruiker).

CONNECT 
TECHNOLOGIE

MAGNETISCHE 
WEERSTAND

WATTRATE®

POWER
COACH BY 
COLOR®

• WattRate® vermogensmeter
• WattRate® LCD-computer 
• Coach By Color® intensiteitsfunctie 
• Connect Technology (Bluetooth & ANT+) 
• Magnetisch remsysteem met positiesensor 
• 300 graden weerstandsregeling via draaiknop 
• Ondersteunde stuurhoogteverstelling 
•  Volledige dekkende bekleding

• 4-Weg verstelling van stuur & zadel 
• Off set framegeometrie met 155 mm Q Factor 
• Zacht PVC-stuur met meerdere handposities 
• Dubbelzijdige SPD-compatibele pedalen 
• Geïntegreerde dubbele fl eshouder 
• Gevoerd unisex sportzadel 
• Standaard stabilisatorstangen incl. stelvoeten 
• Premium beschermings-/stretchplaten 

DE IC5
INDOORFIETS

Een optimaal en duurzaam gebruik van de producten is voor ICG® van groot belang. Daarom gaat elk product vergezeld van een 
passende opleiding.

26 27



155MM
Q-FACTOR

ERGONOMISCH 
GEVORMD STUUR

VOLLEDIGE FRAME-
AFDEKKING

STANDAARD 
STABILISATORSTANGEN

SPD-COMPATIBELE PEDALEN

PREMIUM-
BESCHERMING PLATEN

GEAVANCEERDE
BIKE-FIT

POLY-V-RIEM AANDRIJFLIJN
De aandrijfl ijn met Poly-V-riem, is in staat om 
extreme koppelniveaus soepel over te brengen en 
de overbrengingsverhouding van 1:10 genereert 
een ongeloofl ijk hoge vliegwielsnelheid. 
Omdat deze riemen minder onderhoud nodig 
hebben, besparen zij de clubeigenaar geld en 
aansprakelijkheidskwesties. Ze vertonen minder 
storingen en maken minder lawaai.

MAGNETISCHE WEERSTAND
De weerstandsknop geeft de gebruiker voelbare 
feedback en maakt ook een snelle instelling 
mogelijk. De 300-graden draaiknop bevindt 
zich direct onder het stuur en is gemakkelijk 
te bereiken vanuit alle rijposities. Het actuele 
weerstandsniveau wordt in realtime aan de 
gebruiker weergegeven op de WattRate®-
computer.

WATTRATE® VERMOGENSMETER
De WattRate® Power Meter geeft een
nauwkeurige meting van de inspanning 
van de gebruiker in Watt aan. Deze precisie 
wordt bereikt door gebruik te maken van 
de gepatenteerde fl ywheel-run-down-
technologie. Tijdens het rijden meet een 
positioneringssensor de weerstand die 
op het magnetische remsysteem wordt 
uitgeoefend.

USER-ASSIST-STIJL
ICG®'s User Assist stuurstijl-technologie 
vermindert het gewicht van het stuur om 
de set-up maximaal te vereenvoudigen. Een 
systeem dat maximaal gebruikerscomfort 
biedt. 
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LED-INDICATOR MET 
COACH BY COLOR®

De LED-indicator boven het hoofddisplay
biedt de mogelijkheid om te trainen 
met behulp van de Coach By Color®-
intensiteitsgeleiding. De trainingszones van 
het individu, gebaseerd op Watt-output of 
hartslag, worden in kleuren weergegeven 
als een manier om te motiveren, de 
trainingsintensiteit aan te sturen en 
deelnemers meer inzicht te bieden in hun 
training.

LICHT

GEMATIGD

MAXIMUM

ZEER LICHT

HARD

SCHERM 01

Toont de actuele
gebruikersprestaties
in één scherm,
Inclusief TPM,
weerstandsniveau,
Wattage en
trainingszone.

SCHERM 03

Biedt de gebruiker
een snel overzicht
van "maximale"
en "gemiddelde"
prestatiewaarden
tijdens de 
trainingssessie. 

SCHERM 02

Toont de actuele
gedetailleerde
gebruikersprestaties
zoals:
hartslag,
Watt/kg
en Watt/uur.

SCHERM 04

Toont realtime
feedback van de
tijd van de gebruiker in elke
trainingszone – Watt-
vermogen- of hartslag-
trainingsmodi.

De WattRate® LCD-computer heeft een volledig geïntegreerd LCD-
scherm met on-demand achtergrondverlichting. Een LED-indicator 
boven het LCD-scherm biedt de gebruiker de mogelijkheid om Coach 
By Color® toe te passen. Het scherm toont een schat aan waardevolle 
trainingsgegevens zoals Watt-vermogen, hartslag, toerental, 
trainingsduur en weerstandsniveau. De vijf touchsensorknoppen 
zorgen voor een snelle en intuïtieve bediening van de computer, ook 
tijdens de trainingen. Het is nu mogelijk om trainingsgerelateerde 
gegevens vast te leggen op externe apparaten via Bluetooth® en ANT+ 
(inclusief ICG® Connect & ICG® App).

WATTRATE® LCD
COMPUTER

DISPLAYVERLICHTING 
Om de achtergrondverlichting te activeren

TPM
Actuele cadans

WATT
Actueel uitgangsvermogen
in Watt

ZONE 
Actuele trainingszone

NIVEAU 
Weerstand in 

procenten (0-100%)

MENU
Voor het invoeren van persoonlijke 

gegevens en Coach By Color® opties

FTP% 
Wattage in procenten van de 
FTP-waarde van de gebruiker

De computer geeft display 1 weer met 
Coach By Color® in de rode trainingszone .
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De IC4 combineert modern design met hoogwaardige mechanische componenten, waardoor hij de 
beste premium-fi ets in zijn klasse is. De riemaandrijving en het magnetische remsysteem zijn nagenoeg 

onderhoudsvrij en zorgen bovendien voor een superieur rijgevoel.

MAGNETISCHE 
WEERSTAND

• Magnetisch remsysteem 
• 300-graden weerstandsregeling via draaiknop 
• Ondersteunde stuurhoogteverstelling 
•  Volledige dekkende bekleding
• Poly-V riemaandrijfsysteem
• 4-Weg verstelling van stuur & zadel

• Zacht PVC-stuur met meerdere handposities 
• Dubbelzijdige SPD-compatibele pedalen 
• Geïntegreerde dubbele fl eshouder 
• Gevoerd unisex sportzadel 
• Standaard stabilisatorstangen incl. stelvoeten 
• Premium beschermings-/stretchplaten
• Off set framegeometrie met 155 mm Q Factor

DE IC4
INDOORFIETS

Een optimaal en duurzaam gebruik van de producten is voor ICG® van groot belang. Daarom gaat elk product vergezeld van een 
passende opleiding.
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GEAVANCEERDE BIKEPASVORM
Het off set frame-ontwerp zorgt voor een 
perfecte geometrie die een breed scala 
aan fi etsinstellingen mogelijk maakt. 
Hoogwaardige aluminium zadel- en stuurstijlen 
zorgen voor een lager gewicht en maken 
gebruikersinstellingen gemakkelijker, veiliger 
en duurzamer voor de sportclubeigenaar.

MAGNETISCHE WEERSTAND
De weerstandsknop geeft de gebruiker tactiele
feedback en maakt een snelle instelling mogelijk. 
De 300-graden draaiknop bevindt zich direct 
onder het stuur en is gemakkelijk te bereiken 
vanuit alle rijposities.

POLY-V-RIEM AANDRIJFLIJN
De aandrijfl ijn met Poly-V-riem is in staat 
om extreme koppelniveaus soepel over te 
brengen en de overbrengingsverhouding 
van 1:10 genereert een ongeloofl ijk hoge 
vliegwielsnelheid. Omdat deze riemen 
minder onderhoud nodig hebben, 
besparen zij de clubeigenaar geld en 
aansprakelijkheidskwesties. Ze vertonen 
minder storingen en maken minder lawaai.

USER-ASSIST-STIJL
ICG®'s User Assist stuurstijl-technologie 
vermindert het gewicht van het stuur om 
de set-up maximaal te vereenvoudigen. Een 
systeem dat maximaal gebruikerscomfort 
biedt. 155MM

Q-FACTOR

ERGONOMISCH 
GEVORMD STUUR

VOLLEDIGE FRAME-
AFDEKKING

STANDAARD 
STABILISATORSTANGEN

SPD-COMPATIBELE PEDALEN

PREMIUM-
BESCHERMING PLATEN

GEAVANCEERDE
BIKE-FIT
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COMPUTER-EIGENSCHAPPEN FIETSSPECIFICATIES
FUNCTIES EN 

EIGENSCHAPPEN IC5 IC6/IC7

WATTRATE® FULL COLOR
TFT-COMPUTERSCHERM •

WATTRATE® DOT MATRIX
LCD-COMPUTERSCHERM •
CONNECT TECHNOLOGY 
(BLUETOOTH & ANT+) • •

COACH BY COLOR® INTENSITY 
GUIDE (ALLEEN GEBRUIKER) •

COACH BY COLOR® INTENSITY 
GUIDE (GEBRUIKER & INSTRUCTEUR) •

GEBRUIKER-GERICHTE LED-INDICATOR •
INSTRUCTEUR-GERICHT

LED-DISPLAY AAN VOORZIJDE •
MECHANISCH TACTIELE 

AANRAAKKNOPPEN • •

VERLICHTE KNOPPEN •
BACKLIGHT-FUNCTIE NAAR BEHOEFTE •

PERMANENTE ACHTERGRONDVERLICHTING •
RONDEFUNCTIE •

SNELSTARTMODUS • •
WATTRATE® VERMOGENSMODUS • •

HARTSLAGMODUS • •
VERMOGENSTESTEN (FTP-TESTEN) • •

INTERACTIEVE
TRAININGSANIMATIES •

INDIVIDUELE GEBRUIKERSGEGEVENSINVOER • •

ICG ® APP-COMPATIBEL • •

COMPUTER OP BATTERIJ •

COMPUTER DYNAMO-GEVOED • CONNECT 
TECHNOLOGIE

COACH BY 
COLOR®

VERMOGENSMETING

COMPUTER

COMPUTERVOEDING

TRAININGSINTENSITEITSGIDS

CONNECT TECHNOLOGY

WORKOUT-TRACKING

WEERSTANDSSYSTEEM

NOODSTOP

VLIEGWIEL

AANDRIJFLIJN

AANDRIJFLIJN OVERBRENGINGSVERHOUDING

FRAMEKLEUR

FRAMEMATERIAAL

BEKLEDINGEN/AFSCHERMINGEN

FRAME-ONTWERP

AFSTELLINGSTYPE

STIJLEN & SLIDERS

GEBRUIKERS-ASSIST AFSTELLINGEN

Q-FACTOR

CRANKTYPE

PEDAALTYPE

STUUR

STUURVERSTELLINGEN

ZADEL

ZADELVERSTELLINGEN

WATERFLESHOUDER

FRAMESTABILISATIESTANGEN

BESCHERMINGS- & STRETCHPLATEN

MAX. GEBRUIKERSGEWICHT

GEMONTEERD GEWICHT

AFMETINGEN NA MONTAGE

STELVOETEN

TRANSPORT

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Magnetic

Push (EN ISO 20957-10)

Achter, aluminium, gelijkmatige gewichtsverdeling

Poly-V-riem

1:10

Charcoal-zwart

Staal

Full frame

Offset

Meters & hendels

Zwart aluminium, pin-to-lock-afstelling

Stuur assist-ondersteund

155mm / 6.1“

CrMo 172,5mm / 6.79“ 

Dubbelzijdige SPD & toe clips

Ergonomisch gevormd, multi-positie, zachte PVC

Verticaal & horizontaal

Gevoerd Unisex-sportzadel

Verticaal & horizontaal

Dubbel, geïntegreerd in stuur

Standaard

Voorgevormde pasvorm met stretchplaat

150 kg / 330 Lbs

50 kg / 110 Lbs

L132xB52xH102cm / 52“x20.5“x40.2“

4

2 voorwielen

IC4
WattRate® Power Meter (EN ISO 20957-10)

WattRate® LCD-computer

Batterijen

Coach By Color® (gebruiker)

Bluetooth en ANT+

ICG® App

Magnetic

Push (EN ISO 20957-10)

Achter, aluminium, gelijkmatige gewichtsverdeling

Poly-V-riem

1:10

Charcoal-zwart

Staal

Full frame

Offset

Meters & hendels

Zwart aluminium, pin-to-lock-afstelling

Stuur assist-ondersteund

155mm / 6.1“

CrMo 172,5mm / 6.79“

Dubbelzijdige SPD & toe clips

Ergonomisch gevormd, multi-positie, zachte PVC

Verticaal & horizontaal

Gevoerd Unisex-sportzadel

Verticaal & horizontaal

Dubbel, geïntegreerd in stuur

Standaard

Voorgevormde pasvorm met stretchplaat

150 kg / 330 Lbs

51 kg / 112 Lbs

L132xB52xH102cm / 52“x20.5“x40.2“

4

2 voorwielen

IC5DETAILS
WattRate® Direct Power Meter (+/-1%)

WattRate® TFT-computer 2.0

Zelf-voedend via dynamo met LiPo-batterij

Coach By Color® (gebruiker & instructeur)

Bluetooth en ANT+

ICG® App

Magnetic

Push (EN ISO 20957-10)

Achter, aluminium, gelijkmatige gewichtsverdeling

2-traps hybride Poly-V- & tandriem

01:11

Charcoal-zwart

Staal

Full frame

Offset

Hendels

Zwart geanodiseerd aluminium, traploze verstelling

Stuur en zadel assist-ondersteund

155mm / 6.1“

CrMo 172,5mm / 6.79“

Dubbelzijdige SPD & toe clips

Ergonomisch gevormd, multi-positie, zachte PVC

Verticaal & horizontaal

Gevoerd Unisex-sportzadel

Verticaal & horizontaal

Dubbel, geïntegreerd in stuur

Oversized, verborgen bouten & bevestigingen

Voorgevormde pasvorm met stretchplaat

150 kg / 330 Lbs

54 kg / 119 Lbs

L132xB52xH102cm / 52“x20.5“x40.2“

4

2 voorwielen & tilhandgreep achter

IC7
WattRate® Power Meter (EN ISO 20957-10)

WattRate® TFT-computer 2.0

Zelf-voedend via dynamo met LiPo-batterij

Coach By Color® (gebruiker & instructeur)

Bluetooth en ANT+

ICG® App

Magnetic

Push (EN ISO 20957-10)

Achter, aluminium, gelijkmatige gewichtsverdeling

Poly-V-riem

1:10

Charcoal-zwart

Staal

Full frame

Offset

Meters & hendels

Zwart aluminium, pin-to-lock-afstelling

Stuur assist-ondersteund

155mm / 6.1“

CrMo 172,5mm / 6.79“

Dubbelzijdige SPD & toe clips

Ergonomisch gevormd, multi-positie, zachte PVC

Verticaal & horizontaal

Gevoerd Unisex-sportzadel

Verticaal & horizontaal

Dubbel, geïntegreerd in stuur

Standaard

Voorgevormde pasvorm met stretchplaat

150 kg / 330 Lbs

51 kg / 112 Lbs

L132xB52xH102cm / 52“x20.5“x40.2“

4

2 voorwielen

IC6

IC5
WATTRATE® LCD-COMPUTER

IC6/IC7
WATTRATE® TFT-COMPUTER 2.0

CONNECT 
TECHNOLOGIE

COACH BY 
COLOR®

ZELF GEGENEREERDE
GROENE ENERGIE
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ICG® CONNECT
SYSTEEM

38 39

DE VERBONDEN EN 
INTERACTIEVE INDOOR 

CYCLING-BELEVING
ICG® Connect is een digitaal systeem om de trainingsgegevens 
van een hele groep, speciale teams of individuele deelnemers 
zichtbaar te maken. Het verbindt klassieke indoor cycling met 
de modernste technologie en prestaties met entertainment.

Ons ICG® Connect-systeem integreert de digitale gegevens 
van de deelnemers met behulp van verschillende speciale 
toepassingen. Samen door een adembenemend landschap 
fi etsen, in het team speciale trainingsdoelen halen of met elkaar 
de strijd aangaan en kijken wie het eerst over de eindstreep 
komt: ICG® Connect zorgt voor een unieke, interactieve en 
verbonden beleving voor iedereen die aan een training deelneemt.



040 041

HET NIEUWE ICG® 
CONNECT-SYSTEEM

Groter, sneller en flexibeler: het nieuwe ICG® Connect systeem is verder ontwikkeld op basis van de behoeften 
van instructeurs en deelnemers en stelt nu de nieuwe norm voor interactieve indoor cycling-trainingen.  Met 
de nieuwe hardware en verbeterde functies zijn nu nog meer toepassingen mogelijk om aan de wensen van 

trainers tegemoet te komen en iedereen die aan trainingen deelneemt blijvend te overtuigen. Voorbeelden: 

•   De bestaande trainingsmodi zijn geoptimaliseerd en er zijn nieuwe, motiverende functies voor zowel 
groepen als individuen geïmplementeerd. 

•   De controlefuncties voor instructeurs zijn uitgebreid om zo extra mogelijkheden voor interactieve 
video's en gegevens te bieden. 

•   De hardware is verbeterd om ervoor te zorgen dat het systeem flexibeler inzetbaar wordt en er meer 
interactie tussen de instructeur en de deelnemers mogelijk wordt.  



042 043

DE TOEKOMST VAN INDOOR 
CYCLING BEGINT HIER

Het ICG® Connect-systeem is een interactief multimediasysteem dat op de klassieke vorm van indoor cycling is gebaseerd en nu een symbiose tussen 
de interactie met een instructeur en doelgerichte en moderne digitalisering mogelijk maakt. We hebben echt aan alles gedacht wat de deelnemers 
steeds weer naar de trainingsruimte lokt, ongeacht hoe fit en ervaren ze zijn, hoeveel tijd ze investeren en welke trainingsstijl hun voorkeur geniet.

Het ICG® Connect-systeem kan naadloos worden geïntegreerd met andere digitale ICG® producten, waarmee het digitale ecosysteem wordt 
uitgebreid: de individuele trainingsbeleving die work-outs op basis van Coach By Color® bieden, wordt van de trainingscomputer van de bike  
overgedragen naar het ICG® Connect-systeem om zo een gezamenlijke groepsbeleving mogelijk te maken. In het kader van de vele toepassingen  
vormt het Coach By Color® trainingssysteem een belangrijk onderdeel van de opbouw van de training. Via de ICG® app kan elke deelnemer bovendien 
de eigen trainingsresultaten opslaan en met anderen delen. Deze digitale symbiose van afzonderlijke apparaten en functies is uniek en bevordert de 

sociale interactie en de motivatie en helpt om persoonlijke trainingsdoelen te halen. 

Voordelen voor eigenaren van fitnesscentra
Het ICG® Connect systeem zorgt voor volledig nieuwe gebruiksmogelijkheden, omdat hier nu naast de gewone indoor cycling-trainingen ook 
verschillende nieuwe trainingsmogelijkheden mee kunnen worden aangeboden. Deze zorgen voor afwisseling, motivatie, interactie en fascinatie 

om het trainingsaanbod zodanig te verbeteren dat ze baanbrekend worden op het gebied van groepsdynamische fietstrainingen. 

Mogelijkheden voor instructeurs
Trainers kunnen hun indoor cycling-trainingen met het ICG® Connect-systeem naar een ongekend hoog niveau tillen. Van de visualisatie van enkele 
trainingsgegevens en het samen fietsen door adembenemende landschappen tot het rijden van wedstrijden in een velodroom: de mogelijkheden 

voor instructeurs zijn vrijwel eindeloos.

Voor deelnemers
Er wordt een nieuw tijdperk voor de indoor cycling-beleving ingeluid, waarbij niemand wordt uitgesloten. De zintuigen worden door de 
motivatie en muziek van de trainer geprikkeld. Dit wordt gecombineerd met gezamenlijke groepsbelevingen, zoals de beklimming van 
een bergpas in de Alpen of het triomfantelijke gevoel als het eigen team het eerst over de eindstreep komt.  ICG® Connect is pure indoor  

cycling-fascinatie waarbij gezondheid centraal staat – met het individueel aansturen van trainingen door het systeem Coach By Color® als basis.



044 045

DE TECHNOLOGIE 
Met ICG® Connect, de ICG® bikes en de ICG® app wordt de meest geavanceerde 
technologie gebruikt voor een uniek geïntegreerd systeem. De fietscomputer 
van de bikes, het beeldscherm van het ICG® Connect-systeem en de weergave 
op het doek of de tv zijn allemaal gebaseerd op dezelfde trainingsgegevens, 
afbeeldingen en animaties om de trainingen zo effectief te kunnen aansturen en één 
trainingsbeleving te kunnen bieden. Door deze interactieve en uniforme weergave 
van de trainingsgegevens voelen de deelnemers zich sterk betrokken bij de training.

DE SOFTWARE 
Er zijn verschillende toepassingen nodig om trainingen individueel 
aan te sturen en voor hoge motivatie te zorgen. ICG® Connect biedt 
verschillende functies om alle deelnemers effectief en blijvend bij 
de training te betrekken. De instructeur bepaalt wat er te zien is: 
om alle deelnemers te overtuigen en de energie van de groep met 
animaties, video's en trainingselementen te versterken, worden alle 
work-out-opties heel makkelijk door de trainer aangestuurd via het 

beeldscherm van het ICG®  Connect-systeem.
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DE BELEVING 
Tijdens de training rijden de deelnemers voor, met en tegen elkaar 
om een bepaald groepsdoel te halen, een teambattle te winnen of 
individuele trainingsdoelen te halen. De ICG® Connect-technologie 
verhoogt de groepsdynamiek. Door de trainingsgegevens te laten 
zien, wordt de groep hechter en halen individuele deelnemers hun 

trainingsdoel sneller.

ICG® CONNECT RIDE
Met de trainingsgegevens van de 
deelnemers beschikt de trainer 
over verschillende functies om 
deze gegevens in groeps-, team- 
of individueel verband in het 

trainingsconcept te integreren. 

ICG®  TOUR COACH
Video's van unieke landschappen over 
de hele wereld die door de trainer 
aan de hand van stijgingsprofi elen 
individueel als training kunnen worden 

samengesteld of gebruikt. 

ICG®  WORLD TOUR
Een vooraf samengestelde choreografi e 
van work-outs op basis van video's van 
adembenemende landschappen over 
de hele wereld. Het was nog nooit zo 
makkelijk om op de bike de wereld 

rond te reizen. 

APPS
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Met de trainingsgegevens van de deelnemers beschikt de trainer 
over verschillende functies om deze gegevens in groeps-, team- of 
individueel verband in het trainingsconcept te integreren. Er zijn 
verschillende toepassingen nodig om trainingen individueel aan 
te sturen en voor hoge motivatie te zorgen. ICG® Connect biedt 
de mogelijkheden om alle deelnemers eff ectief en blijvend bij de 

training te betrekken. 

GROUP MODE

SCENIC MODE

PERSONAL RACE

PERSONAL MODE

PRO MODE

TEAM RACE

ICG®

CONNECT RIDE
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GROUP MODE 
In deze modus worden alle deelnemers vastgelegd en 
worden de groepsgegevens gebundeld gevisualiseerd 

aan de hand van verschillende trainingsfuncties

ICG® 
CONNECT RIDE 
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PERSONAL MODE 
Deze modus is gericht op de individuele prestaties van 
afzonderlijke deelnemers aan de hand van verschillende 

trainingsgegevens.

ICG®

CONNECT RIDE 
PRO MODE 

In deze modus worden de belangrijkste 
gegevens over de prestaties en training 
uitgebreid weergegeven, bijvoorbeeld 
speciaal voor fietssportgroepen of een 

groepstraining van professionals.

ICG®

CONNECT RIDE 
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SCENIC MODE 
In deze modus worden video's van 
adembenemende landschappen 
met verschillende stijgingsprofielen 

gebruikt.

ICG®

CONNECT RIDE 
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PERSONAL RACE 
De deelnemers strijden op een vooraf ingestelde 
afstand tegen elkaar. Wie komt er het eerst over de 

eindstreep?

ICG®

CONNECT RIDE
TEAM RACE 

Teams nemen het op een vooraf ingestelde afstand in 
het velodroom tegen elkaar op. Welk team komt het 

eerst over de eindstreep?

ICG®

CONNECT RIDE
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ICG® TOUR COACH 
Met de meer dan 500 unieke landschapsvideo's van 5 minuten in de ICG® Tour Coach (gefilterd op stijgingsprofiel) 
wordt elke indoor cycling-training een bijzondere belevenis. De 'Forward Motion Video' biedt baanbrekende 
mogelijkheden voor simulatie, interactie en telepresence, waardoor deelnemers zich kunnen verbeteren en hun 
individuele trainingsdoelen kunnen halen. Ze lijken als het ware in het landschap te fietsen en met de muziek op 

de achtergrond zorgen we voor een nieuwe manier van indoor cycling.



060 061

Vooraf gechoreografeerde work-outs op basis van video's van adembenemende landschappen over de hele wereld. 
Het was nog nooit zo makkelijk om op de bike de wereld rond te reizen. Instructeurs kunnen voor de muziek hun eigen 
afspeellijst maken en choreografieën van vooraf gedefinieerde routeprofielen samenstellen. Dan hoeven de deelnemers 

alleen nog maar op de bike te stappen en te genieten. 

ICG® WORLD TOUR 

WORLD NORTH AMERICA SOUTH AMERICA EUROPE ASIA PACIFIC 



062 063
22“ / 53,5 cm 14“ / 36 cm

46“  
116,0 cm

SPECIFICATIES

062 063

AFMETINGEN
GEWICHT

BESTURINGSSYSTEEM (OS)
COMPUTER

SCHERMVERHOUDING
BEELDSCHERMPOSITIE
INTERNETVERBINDING

SOFTWARE-UPDATE
USB 2.0

HDMI 1.3
AUDIOPOORT

ETHERNETPOORTEN (RJ45)
BEELDSCHERM

VOEDING
POOTJES

TRANSPORTWIELTJES
GARANTIE (ONDERDELEN)

53,5 x 36 x 116 CM / 22 x 14 x 46“
23 KG / 51 LBS
ICG aangepast Linux-OS
AMD Ryzen R1505 APU
16:9 (extern beeldscherm)
verstelbare neig- en draaihoek
RJ45-LAN-kabel
internet (RJ45) / USB-stick
1
1
ingang 1 x 3,5 mm
3
touchscreen 15,6“
ingang 110-220 V AC
2
2
1 jaar MEER INFORMATIE OVER DE ICG® CONNECT-SOFTWARE EN DE ICG® INDOOR CYCLES, DE ICG® APP ALSMEDE HET ICG® TRAININGSCONCEPT IS TE VINDEN OP 

WWW.TEAMICG.COM

ETHERNET-
KABELHDMI-KABELBEELDSCHERM 

VAN DE GROEP

ICG® APP ICG® INDOOR CYCLES

ICG® CONNECT
RECEIVER

155°

350°

1 x ICG Connect System
1 x 1,6 m /5 ft ICG Connect-systeem stroomkabel voor US, UK, AU en EU 
2 x ANT-receiver (receiver voor ANT-gegevens van indoor cycles IC5, IC6, IC7 & power trainer IC8)

2 x Netwerkkabel CAT5 1 M / 3 FT RJ45 (alleen voor het testen van de ANT-ontvangst)

Full-hd-tv (1080 p) of projector (het ICG Connect-systeem is niet compatibel met apparaten van 720 p)

High-speed HDMI-kabel (max. lengte 10 m / 32 ft)

Netwerkkabel CAT5 RJ45 (max. lengte 50 m / 164 ft)

HARDWARE 

AANVULLENDE HARDWARE
(NIET INBEGREPEN)

INHOUD ICG® CONNECT SYSTEEM & STUDIO-INSTALLATIE



DIE NEUE
ICG® APP

ICG® ONLINE
ACADEMY

GLOBAL ICG®

INSTRUCTOR CLUB

ICG® WORKOUT 
BUILDER

ICG®

ONLINE
HUB
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Of het nu thuis, op de trainingsvloer in de studio of in 
de cyclingles is, de ICG® App is perfect voor hobby- en 
topsporters! Hij is bestemd voor iedereen en alle fi tnessniveaus. 

Beschikbaar voor iOS® en Android™.

Deel uitmaken van de ICG® Online Academy betekent overal 
en altijd toegang hebben tot een breed scala van educatieve 

programma's, workshops en meer.

Leden van de Global ICG® Instructor Club hebben toegang tot 
een unieke reeks voordelen die het inzicht en de technische 
expertise bij het plannen en leiden van indoor cycling-sessies 

zullen helpen verdiepen.

De ICG® Workout Builder is een uniek hulpmiddel om 
professionele trainingsroutines op te bouwen. Het was nog nooit 
zo snel en eenvoudig mogelijk om krachtige trainingen samen te 

stellen voor clubleden en klanten.

De ICG® Online Hub is een uniek platform voor instructeurs 
en fi etsliefhebbers over de hele wereld. Naast cycling 
knowhow en trainingsinspiratie biedt de ICG® Online Hub 
wielerfans over de hele wereld om ideeën en ervaringen te 

delen met anderen.

www.teamicg.online



ICG®

ONLINE
ACADEMY
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De ICG® trainingsprogramma's zijn ontwikkeld om personal trainers en groepsinstructeurs te 
ondersteunen in hun taken en werkzaamheden. Deel uitmaken van de ICG® Online Academy betekent 
overal en altijd toegang hebben tot een breed scala van educatieve programma's, workshops en meer. 

Online certificering

Zoals bij alle goede trainingsregimes is het belangrijk om een solide basis op te bouwen - dit is waar de 
ICG® Basic Level online training begint. Nadat tijdens de eerste online opleiding een sterke basis is gelegd, 
komen er meer certificeringen beschikbaar om de kennis van de instructeur verder te ontwikkelen. De 
ICG® Pro Level-certificering omvat geavanceerde toepassingen om de training levendig en relevant te 
houden. Er zijn diverse certificeringen waarmee instructeurs hun training kunnen uitbouwen!

Continuing Education Credits (CEC‘s) workshops

Met ICG® Workshops kunnen de vaardigheden van instructeurs worden uitgebreid. Groepslessen en 

persoonlijke trainingssessies kunnen worden verbeterd door kennis te nemen van de principes achter 
het coachen van een team of individuele sporters die deelnemen aan wedstrijdsport. Er zijn veel 
workshops te ontdekken!

Programma´s

De exclusief voor ICG® ontworpen programma's zijn bestemd voor groepsinstructeurs, teamcoaches en 
personal trainers om te helpen bij het creëren van geavanceerde trainingen op basis van ICG®-specifieke 
technologie. Doordat u leert te werken met en het geven van lessen met behulp van ‘power’ en ‘zones’ 
tot het combineren van muziek en video om prestaties te beïnvloeden, vergroten ICG®-programma's 
uw kennis en de veelzijdigheid van uw opleiding.
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GLOBAL ICG®

INSTRUCTOR 
CLUB
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Eén wereldwijde familie die samen rijdt.

De Global ICG® Instructor Club is een toegewijde gemeenschap van 
gecertifi ceerde en gepassioneerde Indoor Cycling instructeurs. Leden 
krijgen toegang tot de nieuwste gelicentieerde muziek, klasprofi elen, 
choreografi eën, nieuwsbrieven, ICG®-updates en krijgen toegang tot 
de onderwijs- en trainingsinhoud. De combinatie van dit alles tilt de 

inhoud van hun fi etsworkouts naar het hoogste niveau.

Muziekcompilaties

Clubleden krijgen wereldwijd gelicentieerde muziekcompilaties op 
tweemaandelijkse basis. U kunt de mp3-bestanden gratis downloaden in de ICG® 
Online Hub. Naast de muziek krijgen de leden 5 verschillende lesprofi elen en 

choreografi eën die perfect bij die muziek passen.

Voordelen van de ICG®-app

Een clublid profi teert van speciale lesprofi elen, ontworpen door de ICG®-experts. 
Die profi elen zijn direct beschikbaar in hun ICG® App-account. Deze Coach By 
Color®-workouts bevatten topmuziek die perfect is gesynchroniseerd met de 
leschoreografi e. Met de nieuwe app muziekspeler zijn de leden perfect voorbereid 

om aan hun volgende indoor cycling-les te beginnen.

Workout Builder Pro

Als lid van de Global ICG® Instructor Club biedt de Workout Builder Pro -versie u de 
mogelijkheid om nog gedetailleerdere trainingen te maken voor uw ritten.

Gratis online opleidingen

Leden profi teren van gratis online onderwijs om hun instructeursvaardigheden 
up-to-date te houden en credits te verdienen. 



ICG®

WORKOUT  
BUILDER
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De ICG® Workout Builder Basic biedt het volgende mogelijkheden:

•    Trainingsprofielen maken om via de ICG®-app
      in realtime gesynchroniseerd te rijden door ze op te slaan
•    De exacte timing specificeren in trainingssecties
•    Gekozen TPM of persoonlijke beensnelheid toevoegen
•    Gekozen rijpositie toevoegen
•    Gekozen Coach by Color® intensiteitszone toevoegen
•    Delen op sociale media zodat iedereen kan downloaden
      en via de ICG® App kan rijden
•    Hartslaginformatie gebruiken als onderdeel van het profiel

Alle functies van de basisversie plus deze sleutel-
functies om de meest boeiende trainingen te creëren:

•    Elke track aanpassen aan specifieke rijtechnieken, 
      TPM's of intensiteitszones
•    Invoeren van de FTP-waarde in procenten en de Coach by                    
      Color®  warmte-triggers via de FTP-slider

Een uniek hulpmiddel om snel en eenvoudig 
professionele trainingsroutines samen te stellen.

De Workout Builder faciliteert het voorbereiden en delen van indoor cycling -lessen 
voor groepen, personal-training-klanten of zelfs met vrienden. De trainingen 
worden automatisch gesynchroniseerd met de ICG®-app voor directe rit- en 
opnamecompatibiliteit. De directe deeloptie via de ICG® App Facebook-groep stelt 
de wereldwijde ICG®-gemeenschap in staat om de gemaakte training meteen te 
rijden.



ICG®

KLEURENMATCH
OPEN GOAL

WORKOUTS ACTIVITEITEN

DOWNLOAD  NU
TEAMICG .ONL INE

Uw kleurrijkere, krachtigere persoonlijke trainer

Of het nu thuis, op de trainingsvloer in de studio of in de
Fietsles is, de ICG®-app is perfect voor zowel amateurs als 
topsporters!  Trainingsresultaten kunnen na een training 
eenvoudig worden gedeeld met vrienden via sociale media. 
Gegevensuitwisseling met externe Apps zoals Google Fit™, 
Apple Health™ of Strava™ is eveneens mogelijk. Zo hebben 
sporters altijd een overzicht van hun trainingsvorderingen! De 
ICG® App is ook geschikt voor personal trainers om cursisten 
of klanten regelmatig workouts aan te bieden. Beschikbaar 
voor iOS® en Android™.

Voordelen van de ICG®-app:

• Snelle gegevensuitwisseling tussen ICG®-app en WattRate®-computer
• Coach By Color® als individuele fi tnesscoach 
• Een grote kosteloze selectie van verschillende vooraf ontworpen trainingen gemaakt door 

de ICG®-experts
• Eenvoudige creatie van individuele trainingen en de mogelijkheid om deze direct te delen 

met vrienden, cursisten of klanten
• Delen van trainingssuccessen via de sociale media-functie
• Persoonlijk dashboard op het startscherm met alle belangrijke trainingsgegevens
• Duidelijke weergave van alle activiteiten via een geïntegreerde trainingskalender
• Gegevensuitwisseling met apps van derden zoals Apple Health™, Google Fit™ of Strava™

ICG ® APP

7372
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Met talloze indoor cycling-evenementen over de 
hele wereld inspireert Team ICG® talloze sporters. 
Een keer per jaar organiseert het team een   van 
de grootste indoor-cycling-evenementen in de 
branche, de ICG® Evolution Ride met meer dan 800 
deelnemers. Daarnaast streamt Team ICG maandelijks 
livestreams vanuit de Head Quarters Showroom in 
Duitsland naar thuissporters over de hele wereld, 
gratis voor iedereen om mee te doen. #unitedweride

ICG® Evolution Ride 2019, Neurenberg, Duitsland ICG® Evolution Ride 2019, St Ives, Verenigd Koninkrijk

ICG ®

EVENEMENTEN
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