
Inspirada na estrada.
Idealizada para ciclistas.

exercycle.bhfitness.com



A Exercycle é o resultado do trabalho em 
Equipa dos departamentos de I+D da BH 
Fitness e da BH Bikes para satisfazer a procura 
do público apaixonado pela bicicleta de 
estrada e os treinos em casa. Actualmente as 
alternativas dos treinos indoor passam pelo 
treino no rolo ou treinar numa clássica bicicleta 
de ciclismo indoor, com a Exercycle o treino 
terá uma sensação mais familiar.

A geometria baseada na Aerolight da BH Bikes, 
oferece uma ergonomia e um feeling postural 
muito idêntico ao da bicicleta de estrada. 
Neste equipamento foram cuidados todos os 
detalhes, permitindo múltiplas opções para 
que o ciclista obtenha uma experiência hiper-
realista nos treinos em casa. A possibilidade de 
usar o seu próprio selim, mudar os pedais ou 
a adaptação dos sistemas de ajuste de forma 
orgânica à morfologia do utilizador, fazem 
desta bicicleta o complemento ideal para os 
treinos em casa.

A BH elimina as barreiras do treino em casa 
das rotas de outdoor para oferecer ao ciclista 
a melhor experiência durante o treino do seu 
desporte favorito.





Exercycle

A arquitectura da Exercycle foi um dos 
eixos sobre os quais se orientou todo o 
processo de desenvolvimento de produto.

Assim, foi proposto um design sóbrio 
e minimalista, ajustado às últimas 
tendências do design industrial, com 
formas orgânicas e acabamentos mate. 
A sobriedade da bicicleta realça as suas 
formas e volumes, respeitando sempre 
os materiais. Queremos que a vejas como 
ela é: a tua segunda bicicleta.



Sistema de resistência EMS.

O sistema de resistência electromagnético permite 
uma regulação da intensidade precisa e progressiva da 
intensidade, ao mesmo tempo que gera uma sensação na 
pedalada muito semelhante à resistência oferecida pelo 
asfalto às rodas.

É um sistema de resistência muito utilizado no campo 
médico – desportivo, tradicionalmente não é aplicado 
nas bicicletas de ciclismo indoor , onde o objectivo é 
simplesmente a resistência máxima, sem prestar atenção 
às sensações durante o pedalar .

Alta precisão na medição de watts. 

A medição de watts gerados durante o treino é fundamental para 
qualquer amante da bicicleta. Por esta razão é essencial incluir 

um sistema de medição extremamente preciso, que permite aos 
utilizadores ter o controlo absoluto dos parâmetros de treino..



Factor Q de 152. 

O factor Q é a distância entre os eixos das bielas da bicicleta. É 
um dos factores determinantes no momento de poder replicar 
uma postura semelhante à da bicicleta de estrada, e um dos 
pontos menos positivos nos equipamentos para treinar em 
casa. Este foi precisamente um dos pontos principais em que 
a Equipa de desenvolvimento da Exercycle se debruçou, para 
conseguir obter um factor Q de 152, um dos mais baixos do 
mercado, o que permite que a posição das pernas durante o 
pedalar seja muito semelhante à da bicicleta de estrada, ao 
mesmo tempo que permite o utilizador gerar o máximo de força 
em cada pedalada.

152mm



Geometria baseada na AerolightTM

Uma arquitectura cuidada do quadro permite uma grande 
adaptabilidade da bicicleta ao utilizador, simulando a 
postura na bicicleta de estrada. O desenho do quadro en V 
permite que a bicicleta se adapte aos tamanhos desde o S 
ao XL garantindo o mais alto grau de desempenho durante 
o exercício.

INSPIRADA  
NA  
ESTRADA. 
IDEALIZADA 
PARA 
CICLISTAS.



Mudança de resistência integrada no guiador.

Além de ser um dos gestos mais automatizados que 
qualquer ciclista tem, oferece uma sensação mais realista 
durante o exercício, as mudanças no guiador têm uma 
função práctica: disponibilizar ao utilizador a possibilidade 
de mudar a resistência sem alterar a sua postura de treino.

Monitor multi-ecrã

A Exercycle tem u m 
monitor LCD  com múltiplos 
ecrãs  com todas as 
funções necessárias para 
um treino completo.

Acesso ao teste FTP 
para calcular o limiar de 
watts, receptor de pulso 
telemétrico Polar de 
5KHz e módulo Bluetooth 
FTMS que permite uma 
compatibilidade total com 
os principais simuladores 
de ciclismo.

Valores instantâneos

O primeiro ecrã mostra 
os dados instantâneos do 
treino.

Valores percentuais

O segundo ecrã mostra as 
percentagens dos valores 
sobre os lançados pelo 
teste.

Valores médios

Um terceiro ecrã mostra os 
valores médios da sessão 
de treino actual.

Valores máximos

O último ecrã mostra 
ao utilizador os valores 
máximos obtidos no treino.



Conectividade total. 

A Exercycle disponibiliza a 
mais recente  tecnologia em 
conectividade para permitir 
competir com os colegas do 
grupo através das múltiplas 
aplicações de simulação 
existentes no mercado. Esta 
conectividade pelo módulo 
Bluetooth FTMS integrado no 
monitor  da bicicleta, permite 
uma compatibilidade total com 
as aplicações líderes no sector.

Uma experiência imersiva com 
os principais simuladores de 
ciclismo como Zwift, Kinomap, 
Rouvy ou Bkool, transformando 
as tardes cinzentas de inverno 
em apaixonantes treinos 
de competição com outros 
utilizadores, ou a sensação 
gratificante de treinar em portos 
míticos do ciclismo como 
Tourmalet ou o Alpe d’Huez.



Especificações

Longo 140-144 cm

Largura 61 cm

Alto 114-136 cm

Peso 48,6 Kg

Volante de inércia 11 Kg EMS

Sistema de resistência Electromagnético EMS

Conectividade Bluetooth FTMS

Apps compatíveis

Transmissão Cinto de alta resistência com 
tensor automático

Gradiente 0-25%

Máximo de watts 1500W reales*

Níveis de resistência 24

Largura do guiador 42 cm

Q Factor 152 mm

Ajuste da potência 2 posições

Mudanças Deslocação sequencial electrónica 
em alavancas e monitor

Sela BH ergo-g ng afm cromo 

Pedais Wellgo wpd 981 mixtos

Pedais 
intercambiável Sim

Sela intercambiável Sim

Rodas de transporte Rollers

Peso máximo do 
utilizador 150 Kg

Frequência de 
utilização Intensiva

Suporte universal de 
tablet/telefone móvel Até 12,9”

*Watts obtidos em desenvolvimentos realistas.
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Medições e dimensões




