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TREK-
SEGAFREDO  
je globální, profe-
sionální cyklistický 
tým, který závodí na 
nejvyšší úrovni a s největší 
vášní a respektem. 

Saris je hrdý na to, že podporuje 
mužský profesionální tým UCI již 
šest sezón, stejně jako ženský 
profesionální tým UCI po dvě sezóny.

Sportovci se zahřívají na chytrých 
trenažérech H3 SMART, které jsou 
vybaveny ovladačem XDR a na 
trenažérech Fluid2. Oba s 
možností použití platformy 
MOTION PLATFORM 
MP1. 
 

Váš E. Wiener Bike Parts tým 

E. Wiener Bike Parts tým
Max-Planck Str. 8
97526 Sennfeld – Německo
info@bike-parts.de

29 týmových jezdců v kategorii mužů

ze 14 různých zemí

14 týmových jezdců v kategorii žen

více než 300 dnů závodů za sezónu



Všechno to začalo, když Sara a Chris spojili svá jména 
a vytvořili značku Saris.

Před 45 lety začal Saris vyrábět stojany na kola na drůbeží 
farmě. Dnes Saris vyrábí širokou škálu cyklistických 
produktů ve Wisconsinu.

Saris nejen podporuje cyklistiku v globální komunitě, 
ale také jí žije každý den. Nejen s produkty Saris, ale také 
s podporou mnoha projektů jízdních kol a infrastruktury. 
Jízda na kole je hybnou silou pro Saru a Chrise, stejně jako 
pro globální tým Saris.

Portfolio značky se nyní rozšířilo o různé oblasti spojené 
s cyklistikou. Různé segmenty skupiny Saris mají společnou 
americkou produkci. V roce 2019 byly všechny značky 
zahrnuty pod značku Saris. 

K dnešnímu dni se po celém světě prodalo nespočet 
indoorových trenažérů a více než 65 000 trenažérů Smart 
Direct Drive série H.  Saris je hrdým sponzorem týmů jako je 
tým Trek Segafredo, ale co je důležitější, chtějí být dostupní 
všem lidem na světě, kterým záleží na jejich kondici a zdraví.
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TRENAŽÉR H3 SMART 
320 41 03010               9109999 Smart Trainer, černá

MAG+

TRENAŽÉR M2 SMART 
320 41 03025               961499      Wheel On smart trainer, černá

FLUID2 

    

• pouze 64-59 dB při 
   rychlosti 32 km/h
• integrované měření frekvence šlapání a 

       rychlosti, proto nejsou nutné žádné další 
     senzory
  • kompatibilní se všemi běžnými tréninkovými 
     aplikacemi (například Rouvy nebo Zwift)

• Setrvačník 9 kg pro obzvláště reálný 
   a hladký zážitek z jízdy
• vhodné pro rychloupínák 130 a 135mm a 
   pevnou osu 142 a 148 mm  
• Rozměry: 
   76,2 x 495,3 x 469,9cm 
   (složené)

Přesnost 
měření  +/- 2%

přesnost 
+/- 5%

extrémně 
tichý

Kompatibilní 
Ant+ / Bluetooth

20% max.
stoupání

integrovaný 
chladící systém

    

• integrovaný senzor měření 
   frekvence šlapání a rychlosti, 

     proto nejsou nutné žádné další senzory,
• kompatibilní se všemi běžnými tréninkovými
   aplikacemi (například Rouvy nebo Zwift)
• max. odpor: 1,500W při 32km/h
• 69 dB při 32 km/h
• simuluje sklon až 15% 
* integrovaný chladicí systém
• 20 a 130mm rychloupínák 
  142 a 148mm pevná osa 
• Odpružený uzavírací mechanismus 
   automaticky zapadne mezi plášť 
   a válec, když je tlak optimální 
   

15% max.
stoupání

Je možné 
složit

    

Nejnovější a nejtišší generace trenažérů Saris

extrémně
tichý

Kompatibilní
Ant+ / Bluetooth

integrovaný 
chladící systém

INFORMACE

INFORMACE

výsuvné nožky 



MAG+
320 41 03035                   925999    magnet trainer, černá

FLUID2 

320 41 03055                  932999 černá

15% max.
stoupání

Je možné 
složit

Velmi tichý

    

• Trenažér Wheel On basic  
   magnetický odpor
včetně řadicí páčky pro připojení na řidítka
• nízká hlučnost 
   (70-74 dB při 32m/h)
• nastavitelné nožky 
   pro vyrovnání nerovnosti podlahy
• vhodné pro 120, 130 mm 
   a rychloupínák 135mm 
• vhodné pro velikost kol:
   700C, 26”, 27.5”, 29”
• úsporný na prostor,   
   skládací

• velký, precizně frézovaný 
   setrvačník pro ještě přirozenější 
   zážitek z jízdy patentovaný mechanismus 
   chlazení zajišťuje delší výkon
•  Odpružený uzavírací mechanismus automaticky 
   zapadne mezi plášť a válec, když je tlak optimální
• 64-68 db při 32km/h 
• nastavitelné nožky pro vyrovnání  
   nerovných podlah
• vhodné pro 120, 130 a 135mm 
   rychloupínák
• vhodné pro velikost kol:
   700C, 26“, 29“

Je možné 
složit

Velmi tichý

integrovaný 
chladící systém

Vlastní 
chlazeníINFORMACE

INFORMACE



FLUID2  SMART 

320 41 03065 938999          černý, s rychlostním senzorem,  Leveling Block

 MOTION PLATFORM MP1 
320 41 03200            9134999              mechanické pro domácí  trenažér

    

• inkl. PowerTap rychlostního senzoru 
   a vyrovnávacího bloku - Leveling Block 
   pro přední kolo
• Wheel On basicí trenažér s fluidní technologií
• velký, přesně frézovaný setrvačník pro

       ještě přirozenější zážitek z jízdy
• nastavitelné nožky pro vyrovnání 

       nerovných povrchů
• vhodné pro rychloupínák 120, 130 a 135mm
• vhodné pro velikost kol: 700C, 26“, 29“
•  Odpružený uzavírací mechanismus 
   automaticky zapadne mezi plášť a
   válec, když je tlak optimální. 
    
  

• zcela nový pocit 
   z vnitřního tréninku
• mechanická platforma se přizpůsobí
   každému pohybu jezdce
• dělá vnitřní trénink extrémně reálným
• prostor 24cm pro podélné pohyby
• Lze jej otočit až o 12 °
• pohyb snižuje tlak na kontaktních místech, 
   jako je sedlo a řídítka
• Rozměry: 
   Délka: 160cm 
   Šířka 90cm 
   Výška 15cm

    

   Reálný jako nikdy předtím

Je možné složit

extrémně
tichý

24cm prostor
pro podélné pohyby

kompatibilní
se všemi běžnými 

značkami trenažérů

až 12°
otočný

vlastní chlazení

PLÁŠTĚ PRO TRÉNINKY TRÉNINKOVÁ PODLOŽKA 

INFORMACE

INFORMACE



Je možné složit

HLINÍKOVÝ VÁLCOVÝ TRENAŽÉR 
320 41 03105                  932999 Válečkový trenažér

 

• Přesně frézované válce z hliníku pro tichý 
   a příjemný zážitek z jízdy
• 40cm široká plocha se přizpůsobí každému 
   kolu a nabízí dostatečnou volnost pohybu
• vhodné In- a Outdoor 
• Stabilní ocelový rám a pogumované 
   nožky zajišťují  
   bezpečný trénink,
• skládací a úsporný na prostor

    

   Reálný jako nikdy předtím

Velmi tichý

PLÁŠTĚ PRO TRÉNINKY
320 41 03705 93499 žlutá, 25mm

Pro domácí 
trenažéry

TRÉNINKOVÁ PODLOŽKA 
320 41 03366                  97999     Černá

    
• vyrobeno z odolného materiálu
• nízká hlučnost
• dlouhá životnost
• pouze pro použití pro domácí trenažéry 

    
• chrání podlahu
• absorbuje vibrace
• neklouzavá
• velikost: 
   160 x 90 cm, tloušťka 6 mm

INFORMACE

INFORMACE

INFORMACE


