CATALOGO HIDROBIKE R4.2
A HIDROBIKE R4.2 é uma bicicleta aquática feita em aço inox AISI 304 (à prova de oxidação), que
permite aos usuários pedalar dentro d’agua, aproveitando as vantagens dos muitos benefícios do ambiente
aquático.
A HIDROBIKE R4.2 foi cria da para satisf azer a demanda crescente para atividades na água. Os
múltiplos propósitos do uso fazem dela um equipamentos único, permitindo várias posições, utilizando
sempre o meio aquático como uma maneira de intensificar o trabalho ou mesmo sustentar o peso corporal,
permitindo que seja praticado por pessoas em processo de reabilitação, com limitações das articulações,
fibromialgia, obesos, gestantes, atletas, pessoas condicionadas, não condicionadas, etc.
Algumas das vantagens dos equipamentos da Hidrobike incluem o desenvolvimento do sistema aeróbico
e muscular , a melhora da composição corporal, reduzindo o percentual de gordura ,redução do cansaço,
pois a perda de calor para o meio é facilitada, mantendo-se em exercício por mais tempo, alto gasto
energético através das manobras de ciclismo, baixo risco de lesão, sobrecarga controlada de forma
individualizada, retorno venoso sanguíneo facilitado, redução de sobrecarga na coluna vertebral.
A bicicleta tem características avançadas para o encaixe perfeito a qualquer um. Tem o ajuste de altura e
distância do selim e do guidão. As bases são firmes e feitas sob medida, a fim de manter o nível d’água
entre a linha da cintura e do peito .
É possível aumentar a resistência aumentando a velocidade da pedalada. A HIDROBIKE R4.2 não risca
o fundo da piscina, pois fica cheia de água ao ser colocada na piscina e isso dá estabilidade ao produto.
Além disso, a proteção dos pés auxilia o suporte evitando riscos. Por isso, pode-se usar em piscina de
vinil, tomando-se apenas o cuidado de não arrastar a bicicleta e, sim, movimentá-la com as rodinhas
frontais.

Manutenção: o equipamento não requer nenhum cuidado especial. Recomendamos periodicamente
checar as condições das borrachas de proteção, pedias e selim.
Mecanismo da pedalada: quatro pás de resistência dão ao eixo central continuo uma resistência
constante enquanto pedala. Os pedais e o eixo central são feito de poliacetal branco, que não necessita de
manutenção.

Bases: tem as extremidades cobertas por uma borracha para melhor adesão ao piso e proteção. Seguro
para todos os tipos de pisos, cerâmica e PVC.
Profundidade da piscina: a profundidade ideal da piscina é entre 120-145 cm. O nível da água deve
estar entre a linha da cintura e do peito do usuário.
Guidão: tem ajuste de distância e altura para se adaptar a todos os tipos de usuários.
Estocagem: as bikes devem ser guardadas ou deixadas no deck da piscina, quando não utilizadas.
Recomendações especiais: o equipamento pode ser utilizado em água salgada, clorada ou com ozônio,
devendo sempre, ao tirar da piscina, lavá-las com água doce e secá-las, e periodicamente utilizar um
produto para limpar inox, a fim de evitar deposito de metais ou produtos. Para melhores resultados, é
recomendado utilizar tênis ou sapatilhas para exercícios aquáticos.

