
Sven Nys hoeft niet veel introductie. Internationale erkenning, herkenning en respect valt 
hem te beurt als de meest indrukwekkende cyclo crosser / veldrit atleet van de voorbije 20 
jaar. In die tijdsspanne vergaarde hij maar liefst 291 overwinningen en dit zowel op nationale 
als internationale wedstrijden. Hij beëindigde zijn actieve carrière in 2016 is sindsdien gefo-
cust op zijn nieuwe professionele uitdagingen.

In dit nieuwe hoofdstuk in zijn leven maakt Sven gebruik van zijn lange ervaring als topspor-
ter om jonge atleten te coachen en begeleiden om hun nog meer progressie te laten maken. 
Het prestigieuze merk DC Athletics maakte graag gebruik van zijn ervaring om een nieuwe 
spinningfiets te ontwikkelen die geschikt is voor intensieve trainingen. 

Hij werd zo ontworpen dat iedereen er een goede houding op kan vinden. Dankzij het ver-
stelbare stuur en zadel (zowel horizontaal als verticaal), de dubbele pedalen (1 zijde SPD), 
het pro gelzadel, stevige frame, stille aandrijfriem en hoog kwalitatieve componenten is dit 
dé ideale trainingsfiets. Jong, oud, man, vrouw, groot of klein; iedereen zal hier een comfor-
tabele training op kunnen afwerken.

Een fiets van een groot kampioen voor toekomstige kampioenen! Opgelet: slechts in beperk-
te oplage beschikbaar!

Sven nyS indoor bike - The Cannibal



TeChniSChe SpeCifiCaTieS
• Afmetingen: 1170 mm x 540 mm x 1130 mm (L x B x H)
• Gebruik: Home use (intensief gebruik)
• Vliegwiel: 22 kg
• Aandrijving: Riem (stil!)
• Maximum gebruikersgewicht: 150 kg
• Display: Snelheid, tijd, afstand, calorieverbranding, rpm, hartslag
• Polar compatibel: ja
• Transportwieltjes: ja
• Verstelbaarheid stuur: horizontaal en verticaal (traploos)
• Verstelbaarheid zadel: horizontaal en verticaal (traploos)
• Geschikt voor personen tot 215 cm
• Zadel: professioneel gel racezadel
• Bidonhouder: inclusief gratis drinkbus Sven Nys
• Garantie: 24 maanden aan huis
• Installatie: Quick Install 
• Labels: CE kwaliteitslabel
• Afkomst: 100% Amerikaans Design
• Garantie: 2 jaar


