
KEISER CARDIO 

Bij Keiser zijn we constant bezig met innoveren om een hoger niveau van 
menselijke prestaties te bereiken. We zijn nooit tevreden met de status quo. Zelfs 
als het onze status quo is. Omdat… sterker, sterker kan zijn. Sneller, sneller kan 
zijn. Power, krachtiger kan zijn. Omdat de wetenschap aan onze kant staat. 
Because… ‘Good Enough’ Isn’t. 

HET VERLEGGEN VAN GRENZEN
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ONTSTAAN DOOR DE GROTE VRAAG

M3i lite  
INDOOR BIKE 
Model 5502



NEEM CONTACT MET ONS OP
077 366 16 40 | keiser.nl

KEISER 
CARDIO
In 1996 ging Keiser op zoek naar een fiets die de eisen van Indoor 
Group Cycling lessen zou overtreffen. De M3 Indoor Bike overtrof 
niet alleen de verwachtingen, maar veranderde voor altijd de 
Indoor Cycling Bikes door de introductie van onder andere de 
magnetische weerstand, V-vormige frames en het ontwerp van 
het achtervliegwiel. Al onze cardio apparatuur uit de M-serie zijn 
gemaakt volgens de strenge normen van Keiser om de beste 
kwaliteit, service en prestaties te kunnen bieden. Bovendien 
maakt Keiser Integrated Technology gebruik van Bluetooth®-
connectiviteit, zodat je je voortgang vast kunt leggen en kunt 
volgen met behulp van onze M Series Apps. 

KENMERKEN
• V-vormig frame voor gebruikers van alle 

lichaamsvormen en mate

• Vliegwiel aan achterzijde voor bescherming tegen 
zweet en corrosie

• Revolutionair nieuw ontworpen Keiser fietspedaal

• Magnetische weerstand voor een soepele en 
geruisloze training

• Traploze weerstandsinstelling

• Zelfspannende, onderhoudsarme Poly-V-
riemaandrijving voor hoge betrouwbaarheid en 
weinig onderhoud

• Intuïtief, helder en duidelijke console met cadans, 
vermogen, kcal, hartslag, rittijd, kilometerteller, 
trip-afstand en versnelling; allemaal in één 
scherm

• Keiser Integrated Technology met Bluetooth-
connectiviteit om de trainingsvoortgang vast te 
leggen en bij te houden met behulp van onze 
M Series-apps

• EN957-10-certificering voor nauwkeurigheid, 
veiligheid en milieuvriendelijkheid

• Viervoudig verstelbaar zadel, mediaholder, 
stretch-pads, bidonhouder

• Keiser Education en certificeringen beschikbaar

• Sterkere lagers getest op statische en dynamische belastingen;
• Kooi geïntegreerd in pedaalontwerp, niet alleen toegevoegd;
• Opstaande weerhaken voor een veilige en eenvoudige plaatsing

van de voet;
• Kromming die drukpunten op de voet van de berijder elimineert.

SPECIFICATIES

CARDIO APPARATUUR

M3i lite 
INDOOR BIKE
Model 5502

AANGEDREVEN DOOR TECHNOLOGIE
De populariteit van onze geïntegreerde technologie, 
geïntroduceerd in onze M3i Bike, bracht ons ertoe om deze aan 
te bieden op een van onze lagere modellen. De M3i lite biedt alles 
wat onze M3-bike bevat, plus alle voordelen van onze 
geïntegreerde technologie. De M3i lite en M3i Bikes van Keiser 
zijn de enige group cycling bikes op de markt die naar meerdere 
Bluetooth®-apparaten tegelijk kunnen verzenden.

INDUSTRIËLE GRENZEN VERLEGGEN 
KEISER M SERIES BIKE PEDAAL
Met het baanbrekende pedaal heeft Keiser opnieuw een revolutie 
teweeggebracht op het gebied van indoor cycling tot in het 
kleinste detail. Nieuwe pedaalfuncties zijn onder meer:

HEIGHT: 44” / 1118 mm 
WIDTH: 26” / 661 mm

DEPTH: 51” / 1296 mm 
WEIGHT: 87 lbs / 40 kg

Bezoek keiser.nl voor meer informatie.



KEISER INTERACTIEVE 
CYCLING

KEISER BRENGT INDOOR
CYCLING NAAR EEN HOGER
NIVEAU
VERBETER JOUW RITTEN EN INSTRUCTIES MET O.A. FTP-TRAINING VIA DE KEISER'S 
INDOOR CYCLING APPS EN GROEPSLESSENSYSTEEM

M SERIES APP
Met de gratis Keiser M series app kunnen je trainingsdata, 
individueel of van de groep, getoond worden op een groot 
scherm en worden deze opgeslagen in je persoonlijke account.

M SERIES GROUP APP
Met de gratis Keiser M Series group app kunnen instructeurs van indoor 
groepslessen de competitie aanwakkeren om rijders te inspireren en 
ervoor te zorgen dat ze terugkeren voor een nieuwe workout.

M SERIES INSTRUCTOR 
APP
Instructeurs kunnen alle Keiser M3i Indoor Bikes tijdens een groepsles 
in één lijst bekijken, met de opties om live gegevens in te zien en te rangschikken.

COMPATIBELE INDIVIDUELE 
CYCLING APPS



COMPATIBELE 
CYCLING APPS

HIERBIJ INTRODUCEREN WE

MULTI-APP COMPATIBILITEIT
MET DE
M SERIES CONVERTER
Je indoor cycling workouts kunnen nu op geheel nieuw terrein plaatsvinden.
De M Series Converter met Bluetooth Smart draadloze technologie stelt jou in staat om binnenshuis 
met duizenden andere indoor fietsers grouprides of wedstrijden te fietsen in een virtuele omgeving. 
Je hebt toegang tot trainingsschema’s en routes van de verschillende cycling apps die de intensiteit 
van het buiten fietsen nabootsen.

De M Series Converter 
verbindt de Keiser M3i en 
M5i Bluetooth Smart- 
technologie met standaard 
Power Profile gegevens 
voor gebruik van apps die 
zijn ontworpen voor 
indoor trainers.

met de
M SERIES CONVERTER




