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ElliptiGO® elliptische fietsen maken een zeer 

effectieve conditietraining mogelijk welke je 

buiten de fitnessclub kunt doen. De soepele 

tredbeweging is low-impact voor je gewrichten 

maar high-impact voor je Fitheid!

De natuurlijke “staande” rijderspositie voorkomt 

nek,rug en zadelpijn zoals die bij convention-

eel fietsen kunnen optreden. Hierdoor is een 

comfortabele rit verzekerd. Ook het zichtveld van 

de rijder ligt hoger dan bij fietsen en hardlopen 

waardoor U meer ziet en beter gezien wordt! En 

bij staan zorgt  uw eigen lichaamsgewicht ervoor 

dat het calorieverbruik flink opgekrikt wordt . 

U verbrand maar liefst 33% meer caloriëen dan 

bij traditioneel fietsen. Simpelweg; de Elliptigo 

zorgt dus voor een betere workout en dat in 

minder tijd.

Beste van alles : De Elliptigo neemt U mee de 

buitenlucht in! Dus niet langer uit het raam of 

naar een TV staren tijdens een training.Maakt 

niet uit of je hardloopt, fietst, fitnesst of gewoon 

aan je gezondheid wilt werken , het rijden op de 

Elliptigo zult U als geweldig ervaren.

Probeer zelf waarom 15.000 sportievelingen 

reeds op een Elliptigo rondrijden. Test er 

vandaag nog één  uit en ervaar zelf de Fun, 

comfort en prestaties.

Ontdek de fun, het comfort en  
pure sensatie van een elliptische fiets.
Het voelt aan als “(hard)lopen op lucht”
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FANTASTISCHE RIJDERSERVARING 

Comfortabel 
Natuurlijke “staande” rijderspositie vermindert 
belasting op nek en rug en elimineert zadelpijn

Rijplezier 
Gevoel van “lopen op lucht” 

Low-impact 
Vriendelijk voor gewrichten

Goed zicht 
Hogere  rijderspositie zorgt ervoor dat U meer  
kunt zien en beter gezien wordt

FANTASTISCHE WORKOUT

Vetverbranding  
Verbrand 33% meer caloriëen dan tradiotioneel 
fietsen wat resulteert in een betere workout in 
minder tijd

Complete lichaamstraining 
Betrekt naast de benen ook Core en  
Bovenlichaam bij uw workout.

Gewichtsdragende training 
Hogere hartslag en goed voor botdichtheid

GEWELDIGE VEELZIJDIGHEID.

Oplossing voor Binnen- en Buitentraining 
Train het hele jaar door : buiten op de weg of 
binnen op de indoortrainer bij slecht weer. ( 3C,8C 
en 11R model )

One-size-fits-all 
Geschikt voor een grote groep rijders door snelle 
en makkelijke verstelmogelijkheden.

Verschillende  voetposites 
Verschillende spiergroepen aanspreken met een 
comfortabele voetenstand.

Draagbaar 
Past in de meeste middenklasse auto’s en op 
enkele fietsendragers. (dak en trekhaak)

Geschikt voor elke rijstijl 
Versnellingen maakt het mogelijk om  rustig te  
touren, sprinten op het vlakke en steile hellingen  
te beklimmen

Til uw conditie naar een hoger nivo.



Revolutie van je training
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ElliptiGO® Arc 

Ervaar de Fun en het comfort van elliptisch fietsen op de ARC. Het nieuwste, 
lichtste en meest betaalbare model van Elliptigo. Met zijn 8 versnellingen en  

compacte elliptische tred levert de ARC niet alléén een fantastische  
low-impact training maar geeft je ook nog eens de mogelijkheid om 

comfortabel te cruisen, sprinten en steile heuvels te beklimmen.

FITNESS EN FUN VOOR BUITEN MET DE ELLIPTIGO ARC

ElliptiGO Arc 
Kleuren 
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ElliptiGO® 3C 

De Elliptigo 3C is ons instapmodel. Met zijn 3 versnellingen en lange tred is deze 
geschikt voor diegene die op zoek zijn naar een goede cardiotraining. Geniet van 

comfortabel toeren  of sprints tot boven de 35 km/uur ! Net zoals bij de andere lange 
tred modellen zorgt het verstelbare stuur en paslengte voor een ideale positie om een 

natuurlijk loopgevoel te ervaren. Goed te gebruiken in  vlak of licht hellend terrein.

BUITENTRAINEN MET PLEZIER OP DE ELLIPTIGO 3C!

ElliptiGO 3C 
Kleuren 
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ElliptiGO® 8C

De elliptigo 8C is de meest verkochte en populaire elliptische fiets ter wereld. 
Belangrijkste reden hiervoor is dat dit model de ideale combinatie is van prijs en 

prestatie. Met zijn lange tred, natuurlijke loopbeweging en 8 versnellingsnaaf is de 
Elliptigo 8C de eerste keus voor professionele atleten tot fitnessenthousiasten en 
recreatieve rijders.Of je nu intensieve  korte intervallen , lange afstanden, woon-

werkverkeer of een stukje rustig wilt rijden de 8C is overal voor in!

WAT COMFORT , PRESTATIE EN PRIJS BETREFT LEVERT DE 8C  

HET MEESTE WAAR VOOR ZIJN GELD

ElliptiGO 8C 
Kleuren 
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ElliptiGO® 11R

OP zoek naar  de ultieme beleving en prestaties op het gebied van elliptische 
fietsen; ga dan voor de 11 R. Met carbon pedalen en 11 versnellingsnaaf is het 

de lichtste,snelste en meest veelzijdige elliptische fiets ter wereld!  
Of je nu aan een lange afstandsrace meedoet of aan het “stoempen”   

bent voor een tussensprint de 11 R biedt power en prestatie voor  
diegene met “need 4 speed”  

LET OP! DE 11 R IS GEMAAKT OM TE RACEN MAAR BIEDT TEVENS HET MEEST 

COMFORTABELE RIJDEN. BESTE VAN TWEE VAN WERELDEN.

ElliptiGO 11R 
Kleuren 
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Waarom gebruikers weglopen met de Elliptigo 

“Ik zeg altijd: leeftijd is maar een getal, maar ik heb wel mijn training erop 
moeten aanpassen. En daar heeft de Elliptigo voor een groot gedeelte aan 
bijgedragen. Ik wacht niet totdat ik geblesseerd ben maar integreer de Elliptigo 
standaard in mijn trainingen voor extra kilometers en juist ter voorkoming van 
blessures. De resultaten spreken voor zich!” 
Meb Keflezighi  |  Olympisch Atleet, winnaar Boston en New-York marathon

“Na mijn heupoperatie wist ik niet wat ik voor sport zou kunnen beoefenen 
maar 1 ding was zeker: ik zou nooit meer kunnen hardlopen. Maar dankzij mijn 
Elliptigo kan ik er weer op uit voor een heerlijke pijnvrije workout. Dit toestel 
heeft letterlijk mijn leven veranderd. Ik kan niet meer zonder !”   
Jane LeGore  |  Geblesseerde voormalig atleet

“In mijn dagelijkse werk met atleten heb ik de Elliptigo ontdekt als ideaal 
onderdeel van mijn trainingsprogramma’s. Met de Elliptigo train je de 
corespieren, geeft minimale belasting op het bewegingsapparaat en brengt de 
harstslag gemakkelijk omhoog tot trainingsnivo En dan is het ook nog  leuk om 
te doen! Het is een kwalitatieve toevoeging voor elke atleet.” 
Ralph Reiff  |  Atletiek trainer

“Ik ben gek op mijn Elliptigo omdat het leuk is om te doen; goede workout  
in relatief korte tijd en ik kan naar buiten.”   
Caryn Hall  |  Fitness Enthousiast

“Ik ben altijd voorstander geweest om crosstraining te integreren in 
hardloopschema’s en de Elliptigo is veruit het beste crosstrainingsapparaat  
wat ik ooit heb gezien.”   
Dean Karnazes  |  Ultramarathonloper en gastspreker en schrijver

“na een poosje rustig toeren 
ging mijn hartslag behoorlijk 

omhoog en snapte ik 
waarom zoveel hardlopers 
dit toestel gebruiken voor 

hersteltrainingen. Ik heb echt 
genoten van deze workout” 

Runner’s World

“Eenmaal aan boord: plezier 
gegarandeerd”   

Outside

“Een geweldige afwisseling van 
mijn normale fitnesstrainingen” 

Fitness

“Geniet van de voordelen 
van het verbranden van 

veel calorieen zonder je te 
vervelen op een loopband of 

crosstrainer” 
Shape

“Makkelijk te leren, makkelijk 
bestuurbaar en een goede 

training voor heel het lichaam.” 
Good Morning America



Low Impact voor je lichaam.  
High impact op je leven.
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ElliptiGO Arc ElliptiGO 3C  |  8C  |  11R

Paslengte 35 cm.

Staphoogte 
24 – 30 cm. 
Verstelbaar

Scharnierpunt

Fiets evolutie

Sealed rocker system Geleiderails met 
gelagerde wieltjes

Fietsers die gewend 
zijn aan een ronde 
trapbeweging  wennen 
snel aan de elliptische 
beweging van de ARC.
Vraag meer van je 
quadriceps dan de 
lange slag modellen.

Levert stille, 
lichtgewicht prestaties 
en weining onderhoud

Scharniert mee met 
de stand van de 
voet; geschikt voor 
meerdere rijdersstijlen.

Levert de meest 
vriendelijke en 
comfortabele training 
met weinig of geen 
belasting op je 
gewrichten. Goed voor 
urenlang toeren.

Zorgt voor 
een natuurlijke 
loopbeweging en 
een gebalanceerd 
aanspreken van 
spieren. Verstelbare 
paslengte zorgt  voor 
het juiste comfort.

Gefixeerd voetpedaal

Zorgt voor stabiliteit 
en comfort. Levert 
een optimale kracht-
overbrenging. 
Verschillende  
voetposities maken  
het mogelijk om de 
focus naar  andere 
spiergroepen te 
verleggen

Elliptische beweging

Aandrijving

Voetpedaal

Paslengte 41–64 cm.

Pashoogte 
6 -  15 cm. 

VerstelbaarCompacte elliptische 
beweging Lange elliptische pas
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 Modelvergelijk Arc 3C 8C 11R

 Low impact training

 Comfortabele rijderspositie

 Goede zichtbaarheid voor meer veiligheid

 Efficient en effectieve workout

 One-size-fits-all

 Klimcapaciteit

 Ideaal voor slechte knieën en heupen

 Gebalanceerd gebruik van diverse spiergroepen

 Lange paslengte

 Compatibel met indoor-trainer

 Ideaal voor lange afstanden

 Inklapbare stuurkolom

 Carbon aandrijfarmen en pedalen

 Versnellingen: Derailleur (D) of interne naaf ( I ) 8 | D 3 | I 8 | I 11 | I

 Gewicht 16.8 kg 19.0 kg 20 kg 17.9 kg

 Kleuren      

Vergelijkingstabel
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Wat wilt U nog meer? 

Wat er ook op uw pad komt wij hebben de essentiële benodigdheden 
om uw Elliptigo goed te onderhouden zodat hij vele kilometers veilig 

probleemloos blijft rijden. Wij hebben alles wat U nodig heeft  om  het 
maximale uit uw elliptische fiets te halen wat erin zit. 

ELLIPTIGOBENELUX.COM



ELLIPTIGOBENELUX.COM 


