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SISTEMA PROFISSIONAL DE AJUSTE PARA BICICLETAS DE ESTRADA E MONTANHA

SABIA QUE PODE PEDALAR
MAIS RÁPIDO, IR MAIS LONGE
E COM MAIOR CONFORTO?
Luís Sequeira
Técnico de Ajuste Ergonómico BG Fit

O segredo? O serviço de ajuste BG Fit — o único sistema de ajuste
integrado que adapta a bicicleta ao ciclista.

Dada a minha formação de base como ciclista,
e tendo durante a minha carreira desportiva passado por todas as categorias, desde Iniciado até
ao nível de Profissional, a intenção de atingir a
melhor performance em cima da minha bicicleta
esteve sempre presente. Este interesse pela performance e consequentemente por conseguir a
melhor posição sobre a bicicleta, levou-me
desde muito cedo a interessar-me de alguma
forma na ergonomia, o que me levou a apostar
numa formação técnica neste campo.
Nos dias de hoje a relação do corpo humano
com os veículos desportivos tornou-se uma
ciência, que muito tem evoluído e que de alguma
forma se mistura com a procura da melhor experiência para o atleta. O programa de ajuste ergonómico Body Geometry Fit representa um processo único de avaliação física e análise dinâmica do ciclista, com muitos resultados positivos
quer a nível de atletas profissionais do mais alto
nível mundial, quer no que a utilizadores amadores e casuais diz respeito. Através deste programa, e da utilização de equipamento ergonomicamente optimizado, qualquer utilizador da bicicleta conseguirá pedalar mais rápido, realizar um
maior número de quilómetros e desafios, e tudo
isto com maior conforto.

BG Fit (Fit Integration Technology) é um sistema de ajuste da bicicleta levado a cabo por técnicos BG Fit devidamente credenciados
e especialmente treinados, utilizando ferramentas de ajuste especificas, num processo único de avaliação física e análise dinâmica do
ciclista, que em bicicletas e equipamento ergonomicamente
optimizado, lhe permitirão pedalar mais rápido, ir mais
longe e com muito mais conforto.
Desenvolvido pela SPECIALIZED em conjunto com o Dr. Andrew Pruit - Director do
Centro de Medicina Desportiva de Boulder,
o programa BG Fit combina a mais recente
investigação cientifica, mais de 30 anos de
experiência, uma paixão imensa pelo ciclismo e uma competência sem paralelo para
criar um sistema que melhora a experiência
de qualquer ciclista em cima da sua bicicleta.
O ajuste perfeito permite ao ciclista obter o
máximo de performance da sua bicicleta e
do seu corpo. Conforto, velocidade e controlo podem ser optimizados de acordo com
as capacidades, limitações e objectivos de
cada um.
Na CICLOMARCA, fizemos um investimento
significativo na formação dos nossos técnicos e aquisição de equipamento de forma a
conseguir o serviço de ajuste BG Fit mais
profissional e de forma a conseguir o melhor
resultado - O SEU!

EXISTEM TRÊS NÍVEIS
DE AJUSTE PARA SI:
Ajuste Test-Drive
• Ajuste estático da altura do selim
• Ajuste da posição do guiador

Ajuste BG Fit 2D
• Avaliação de flexibilidade
• Ajuste da posição dos encaixes
• Ajuste dinâmico do selim
• Ajuste dinâmico do guiador

Ajuste Avançado BG Fit 3D
Inclui todos os componentes do BG Fit 2D adicionando:
• Avaliação aprofundada estrutural e da flexibilidade
• Avaliação e escolha das palmilhas e cunhas Body Geometry
• Ajuste e posicionamento dinâmico do selim e guiador
• Alinhamento de 3 dimensões
• Outros ajustes necessários

OS CAMPEÕES DO MUNDO
ESCOLHEM O BG FIT

OS NOSSOS CAMPEÕES:

Nada mais, nada menos do que
cinco campeões do mundo (estrada, montanha e multidesportos) pedalaram para a vitória graças ao
comprovado melhoramento ergonómico que apenas o programa de
ajuste BG Fit pode proporcionar.

• Paolo Bettini
• Rebecca Rusch
• Christoph Sauser
• Conrad Stoltz
• Chris “Macca” McCormack

Desenvolvemos o BG Fit - o único
sistema de ajuste do mundo que

inclui uma linha completa de bicicletas, equipamento e vestuário - e
testámo-lo nos melhores ciclistas
do mundo.
O resultado é o único sistema de
ajuste que consegue ajudar qualquer ciclista a pedalar mais rápido,
a ir mais longe e sempre com maior
índice de conforto.

