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ElliptiGO® elliptische fietsen maken een zeer 

effectieve conditietraining mogelijk die je 

buiten de fitnessclub kunt doen. De soepele 

tredbeweging is low-impact voor de gewrichten 

maar high-impact voor de fitheid !

De natuurlijke “stand up” rijpositie de natuurlijke 

“staande” rijpositie voorkomt nek-,rug- en 

zadelpijn zoals die bij conventioneel fietsen 

kan 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 !

Bij staan zorgt  uw eigen lichaamsgewicht 

er tevens voor dat het calorieverbruik flink 

opgekrikt wordt . U verbrandt maar liefst 33% 

meer calorieën dan bij traditioneel fietsen. 

Simpelweg ;  de ElliptiGO zorgt dus voor een 

betere workout en dat in minder tijd.

Maar het mooiste en belangrijkste van alles :  

De ElliptiGO neemt U mee de buitenlucht in 

! Dus niet langer uit het raam of naar een TV 

staren tijdens een training..Of je nu hardloopt, 

fietst, fitnest of gewoon aan je gezondheid wilt 

werken , het rijden op de ElliptiGO zul je als 

geweldig ervaren.

Probeer zelf waarom al meer dan 20.000 

sportievelingen reeds op een ElliptiGO 

rondrijden. Test er vandaag nog één  uit 

en ervaar zelf het plezier, comfort en zijn 

prestaties.

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

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

 Veel rijplezier gegarandeerd:  Ervaar het gevoel  
 van “running on air” 

 Low-impact: Vriendelijk voor gewrichten 

 Goed zicht: Hogere  rijpositie zorgt ervoor dat  
 je meer kunt zien en beter gezien wordt

FANTASTISCHE WORK OUT

 Vetverbrander: Verbrandt 33% meer  
 calorieën dan traditioneel fietsen wat  
 resulteert in een betere workout in minder tijd

 Complete lichaamstraining: Betrekt naast de  
 benen ook  core en bovenlichaam bij de workout.

 Gewichtsdragende training: Hogere hartslag  
 en goed voor de botdichtheid

GEWELDIGE VEELZIJDIGHEID

 Indoor / outdoor oplossing: Train het hele jaar door:   
 buiten op de weg of binnen op de indoortrainer bij   
 slecht weer.   

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

 Meerdere  voet posities: Maakt het mogelijk  
 om verschillende spiergroepen aan te spreken terwijl   
 de voetpositie comfortabel aan blijft voelen.

 Draagbaar: Past in de meeste middenklasse auto’s  
 en op enkele fietsendragers.

 Geschikt voor elke rijstijl: Uitgerust met 3,8,11 en 24  
 versnellingen waardoor het mogelijk is om rustig te   
 toeren, sprinten op vlakke wegen of zelfs steile hellingen  
 te beklimmen.

Voordelen Fietsen
Elliptische fiets 
Compacte tred   

Crosstrainer
Elliptische fiets 

Lange tred 
Hardlopen

Low Impact bewegen

Vriendelijk voor gewrichten

Comfortabele lichaamshouding

Ideaal voor bewegen in  
de open lucht

Gewichtsdragende training

Tijds-efficiënte workout

Versterkt de “core”  

Traint alle beenspieren

Geschikt voor heuvelachtig 
terrein 

N/A

Geschikt voor langdurige 
trainingen

Simuleert Hardloopbeweging

Simuleert Fietsbeweging  

Vervoerbaar / Draagbaar  

One size fits all

Workout vergelijk Til je conditie naar een hoger niveau !
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Stimulerende, tijdsefficiënte, low impact, 
simuleert fietsbeweging

Ervaar een  stimulerende, tijdsefficiënte en 
complete training voor het gehele lichaam met 
de ElliptiGO ARC 3, ARC 8 of ARC 24. Dankzij de 
pittige en staande fietshouding levert de ElliptiGO 
ARC een superieure workout ervaring zonder 
optredende nek en/of zadelpijn. Model ElliptiGO 
ARC is ideaal voor korte, intensieve workouts.

ElliptiGO® 3C ElliptiGO® 8C ElliptiGO® 11R

ElliptiGO® Arc 3 ElliptiGO® Arc 8 ElliptiGO® Arc 24

COMPACTE PASLENGTE MODELLEN

Ultiem comfort, geweldige veelzijdigheid, 
langdurige cardio workouts, simuleert 
hardloopbeweging.

Voor een lekkere, low-impact, hardloopachtige 
ervaring dient men te kiezen voor de ElliptiGO 3C, 
8C of 11R. Hun lange paslengte lijkt veel op die 
van een crosstrainer maar geeft U ook nog eens 
de keuzevrijheid om  binnen of buiten uw training 
af te werken voor optimaal plezier. Of het nu om 
plezier, comfort of prestatiegerichte trainingen – 
korte, intensieve of lange afstandsritten gaat – de  
ElliptiGO 3C, 8C en 11R werken  al deze types 
trainingen probleemloos af.

LANGE PASLENGTE MODELLEN
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 Model Vergelijkingstabel Arc 3 Arc 8 Arc 24 3C 8C 11R

 Low-impact training

 Comfortabele rijderspositie

 Goede zichtbaarheid voor verbeterde veiligheid

 Efficiënte en effectieve workout

 One size fits all

 Klimcapaciteit

 Geschikt voor slechte knieën en heupen

 Uitgebalanceerde spierbelasting

 Geschikt voor lange afstanden

 Compacte paslengte    

 Lange paslengte    

 Stuurkolom inklapbaar

 Carbon aandrijfarmen en pedalen N/A N/A N/A

 Ergon bar-end handvaten    

 Inclusief Toecages

 Inclusief achterspatbord N/A N/A N/A

 Versnellingen : Derailleur (D) of Interne Naafversnelling ( I ) 3 | I 8 | D 24 | D & I 3 | I 8 | I 11 | I

 Gewicht 17 kg 16,5 kg 18 kg 19 kg 20 kg 18 kg

 Leverbare Kleuren          

Model Vergelijkingstabel Ontwerp vergelijk

ElliptiGO Arc 3  |  Arc 8  |  Arc 24 ElliptiGO 3C  |  8C  |  11R

Paslengte 35 cm

Pashoogte  
24 – 30 cm.  
verstelbaar

Scharnierend voetplatform

Sealed rocker system Geleiderails met roter-
ende glijwielen

Compacte-pas 
beweging  lijkt op 
die van een gewone 
fiets maar dan 
comfortabeler. Belast 
de quadriceps meer 
dan bij de lange pas 
modellen.

Levert stille, 
lichtgewicht prestaties 
en is onderhoudsarm

Scharniert mee met de 
stand van uw voet zodat 
er meerdere rijstijlen 
mogelijk zijn.

Levert de meest 
comfortabele  rit van 
de lange pas modellen; 
vriendelijk voor gewrichten; 
geschikt voor urenlang 
rijplezier.

Levert een 
hardloopachtige 
beweging, gebalanceerde 
spierbelasting en een 
verstelbare paslengte voor 
optimaal comfort.

Gefixeerd voet 
platform

Zorgt voor stabiliteit 
en comfort. Levert 
een optimale 
krachtoverbrenging. 
Meerdere voetposities 
mogelijk waardoor 
verschillende spiergroepen 
aangesproken kunnen 
worden.

Elliptische beweging

Aandrijving

Voet platform

Paslengte 41 – 64 cm verstelbaar

Pashoogte 
6 – 15 cm 

verstelbaar
Compacte elliptische  

baan Lange elliptische baan
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Revolutie voor je Conditie!
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ElliptiGO® Arc 3

Ons meest betaalbare model, de ElliptiGO ARC 3 is een revolutie in staande 
fietsen. De ElliptiGO ARC 3 met zijn compacte paslengte levert een pittige workout 

die uw hart, longen, core en beenspieren meer laat werken dan bij een gewone 
fiets. En dat zonder optredende  zadel- en of nekpijn. Met zijn aluminium frame en 
3 speed versnellingsnaaf  is de ARC 3 tevens de meest onderhoudsvrije elliptische 

fiets op de markt. ARC 3 komt  het beste tot zijn recht  bij korte en middellange 
ritten en op  vlak en glooiend terrein.  

 
LAAGSTE PRIJS VOOR EEN ELLIPTISCHE FIETS DIE OP DE MARKT IS.

Beschikbare  
ARC kleuren
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ElliptiGO® Arc 8 

Met zijn uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding is de ElliptiGO ARC 8 snel 
uitgegroeid tot de meest verkochte elliptische fiets ter  wereld. Op de ARC 8 
kun je cruisen, sprinten, heuvels beklimmen en de compacte paslengte i.c.m. 
de fietsachtige beweging geeft U een inspannende maar tevens low-impact  
cardioworkout. De ElliptiGO ARC 8C  is uitgerust met een derailleur met 8 
versnellingen. Met zijn 2 gemakkelijk demontabele wielen en uitneembare 
stuurstang is hij gemakkelijk te vervoeren. De  ElliptiGO ARC 8 combineert  

fitness en fun in een outdoortraining.

BESTE PRIJS-KWALITEIT VERHOUDING IN RECHTOPSTAAND FIETSEN.

Beschikbare  
ARC kleuren
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ElliptiGO® Arc 24 

De ElliptiGO ARC 24 is het topmodel van de compacte paslengte  reeks. 
Met zijn ultieme prestaties brengt hij elliptisch en rechtopstaand fietsen 

tot een heel ander niveau. Met zijn 24 versnellingen schakelt de ElliptiGO 
ARC zijdezacht en beschikt hij over het grootste versnellingsbereik van alle 

elliptische fietsen die er op de markt zijn. – een bereik van maar liefst 574%! 
In aanvulling op de standaard uitrusting is de ElliptiGO ARC 24 uitgerust met 
de volgende extra’s ; Ergon grips met bar ends , Toecages en achterspatbord 

ter verbetering van rijcomfort en prestaties.

BESTE PRESTATIES VOOR DIT TYPE ELLIPTISCHE FIETS!

Beschikbare  
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 com-
fortabel 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 nat-
uurlijk loopgevoel te ervaren. Goede instap om een natuurlijk loopgevoel te ervaren.

ERVAAR HET  PLEZIER  VAN BUITEN TRAINEN MET DE ELLIPTIGO 3C!

Beschikbare standaard 
kleuren ElliptiGO  3C
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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 fitness enthousiasten en 
recreatieve rijders. Of je nu intensieve  korte intervallen , lange afstanden, woon-

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

QUA COMFORT , PRESTATIE EN PRIJS  LEVERT DE ELLIPTIGO 8C  

HET MEESTE WAAR VOOR ZIJN GELD!

Beschikbare standaard 
kleuren  ElliptiGO 8C
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ElliptiGO® 11R

Op zoek naar  de ultieme beleving en prestaties op het gebied van elliptische 
fietsen ; ga dan voor de ElliptiGO  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 ElliptiGO 11 R biedt power en prestatie voor diegene  
met “need 4 speed”  

VERGIS JE NIET! - DE  ELLIPTIGO 11 R IS GEMAAKT OM TE RACEN MAAR  
BIEDT TEVENS HET MEEST COMFORTABELE RIJDEN. BESTE VAN TWEE VAN WERELDEN..

Beschikbare standaardkleuren 
ElliptiGO  11R
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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

“Met mijn versleten heupen 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!”   
Kitty Vernooij  |  Geblesseerde voormalig hardloopster

“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

“Wij zijn  gek op onze ElliptiGO’s  omdat het zo leuk is om te doen en lekker in 
de buitenlucht. Het leukste zijn de toertochten met andere ElliptiGO-rijders.”   
Audrey Heykoop  |  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,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

“Eén van de allerbeste alternatieve 
trainingen voor middellange en 

lange afstandslopers aldus 4 van 
de 5 topcoaches in een artikel over 

crosstraining.”   
Losse Veter  

“Voor eerst ingezet tijdens een 
blessureperiode maar inmiddels niet 

meer weg te denken uit mijn reguliere 
trainingskilometers”  

Koen Naert – Belgisch kampioen marathon 

“Everywhere I Go I use a Elliptigo”  
Ik integreer sessies op de Elliptigo vast  

in mijn trainingsprogramma : in  
Nederland maar ook op de vele 

buitenlandse trainingsstages en zelfs 
indoor in de hoogtekamer.” 

Susan Krumins Kuijken – Nederlands kampioene en 
olympiër 1500 mtr – 5 en 10 km
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Low Impact op je lichaam
High Impact op je leven
.
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Heeft U alles wat U nodig heeft?

Wat u ook onderweg tegen mag komen ,wij hebben alle 
benodigdheden om uw ElliptiGO goed te onderhouden zodat hij 

goed is voor vele kilometers veilig en probleemloos rijplezier.

BEZOEK ONZE WEBSHOP MET ACCESSOIRES EN ONDERDELEN. 

 SHOP.ELLIPTIGOBENELUX.COM/NL/ACCESSOIRES/


