STREETSTEPPER

INTRODUCTIEGIDS

Intro

Super dat je even de tijd neemt
om meer te weten te komen
over dit unieke product. In deze
introductiegids zullen al jouw
vragen hopelijk beantwoord
worden.

Over de
Streetstepper

De Streetstepper versmelt fietsen
en steppen tot een vernieuwend
product. Deze outdoor sport wordt
gezien als één van de gezondste
cardiosporten door de minimale
belasting en de full body workout.
De step beweging is niet alleen
fun, het stimuleert ook sterke
benen, strakke billen en getrainde
bovenlichaamspieren.
Een Streetstepper tour is een
unieke ervaring die je echt moet
beleven. Sporten, of rustig
swingend bewegen, in de natuur
of in de stad.
Met de mountainbike-versie
gezwind mee met mountainbikevrienden? Of met de straatversie
dagelijks al fitnessend op en af
naar het werk, al dan niet met
elektrische ondersteuning? Het
kan allemaal! De Streetstepper is
de beste en leukste investering in
jezelf.

Voordelen

Door de staande positie ondervindt de gebruiker
van de Streetstepper veel minder belasting van
zijn rug en bekken dan bij fietsen. Bovendien
moeten de gewrichten, vooral de knieën, niet de
constante schokken opvangen die ze wel moeten
verduren bij lopen.
Daardoor biedt de Streetstepper een zeer
gezonde oefening zonder nadelige bijwerkingen.
Dat is ook dokters en kinesisten opgevallen.
Steeds meer kinesitherapiepraktijken gebruiken
de Streetstepper als revalidatiemiddel of raden het
hun patiënten aan:
•F
 un outdoor workout
buiten fitnessen heeft zoveel
meer positieve effecten op
lichaam en geest dan binnen!
•B
 eweeg met een natuurlijk
rechte rughouding
Een kromme rughouding leidt
vaak tot pijn en vermoeidheid
en op lange termijn tot o.a.
slijtage van de ruggewervels.
•B
 eweeg met de minimaalste
belasting op de gewrichten…
en blijf daardoor jaren langer
sporten zonder pijn!

De modellen

De RS20
€2290 inclusief btw
• Straat, park, veldweg-versie
• De RS20 is zeer wendbaar en
makkelijk inlaadbaar
• Verkrijgbaar in 2 kleuren
(wit/groen of zwart/groen)

De MTS26
€3490 inclusief btw

• Idem als de RS20
+ het ruwe mountainbike-terrein
• De MTS26 voelt zich thuis
tussen de mountainbikers
• Verkrijgbaar in 2 kleuren
(wit/groen of zwart/groen)

Model

MTS26

Kader

Aluminium 7005/7020 (one size fits all)

Vork

Suntour Raidon X1 RL-R 120 mm

Model

RS20

Tandwielen

Vuelta 26” Airtec, 36 Loch, Shimano 475

Kader

Aluminium 7005/7020 (one size fits all)

Voorderailleur

Shimano Deore top swing 34,9 mm

Tandwielen

Vuelta 20”, 36 Loch, Shimano RM70

Schakeling

Shimano Deore shadow plus 10 x 3 -fach

Schakeling

Shimano Altus 9-fach

Stuurpenbuis

VP A69AC

Stuurpenbuis

1-1/8”, VP-components

Remmen

Shimano disc brake BL-M506, 6 Loch

Remmen

V-Brakes, Tektro 857AL

Stuur

XtasY Riser Bar 70, 31,8 mm

Stuur

25,4mm, Rise: 70mm

Stuurstang

Humpert ergotech Comfi 31,8 mm

Handgrepen

Humpert ergotech AKS 08/2

Handgrepen

Ergon GP2

Banden

Schwalbe Big Apple 20x2,15”

Banden

Conti Traffic 26 x 2,1”

Beide modellen
zijn tegen een
meerprijs van €1150
ook verkrijgbaar in
E-version!
Zie de volgende pagina >

De elektrische MTS
• Zo goed als onzichtbare batterij
(in drinkbus-vorm of in frametasje)
• Door ons omgebouwd tot
geruisloze E-versie.

E2Bike

Onder het project E2Bike bouwen Wim en
Nicolas op een bijna ‘onzichtbare manier’
stadsfietsen, racefietsen, mountainbikes
en Streetsteppers om tot geruisloos
rijdende E-versies.
Klanten kunnen hiervoor ook hun eigen
fietsen binnenbrengen. Geschikt voor
tandems, bakfietsen, driewielers enz.
www.e2bike.be

Gepatenteerde
mechaniek
Omdat de Streetstepper pedalen
geen roterende beweging,
maar een op- en neergaande
step-beweging maken was de
ontwikkeling van een efficiënte
aandrijving niet zo evident. Na
2 eerdere ontwikkelingsfasen
zijn de Duitse en Oostenrijkse
Streetstepper ingenieurs
met de huidige techniek tot
de meest efficiënt werkende
aandrijving gekomen. Elke nieuwe
ontwikkeling van de R&D afdeling
werd wereldwijd gepatenteerd.
Het unieke aandrijfsysteem van
de Streetstepper bestaat er in
dat de primaire ketting rond
de speciale vrijlooplager oprolt
waardoor er geen hysteresis is,
in mensentaal: hij “pakt” direct.
Hierdoor is er een onafhankelijke
stepbeweging links en rechts
mogelijk alsook de trapafstand, of
die nu lang of kort, hoog of laag is.
Dit stelt de berijder in staat altijd
de meest comfortabele houding
en beweging aan te nemen. Door
dit unieke aandrijfsysteem kan de
Streetstepper, in tegenstelling tot
een fiets, ook een bijna constante
krachtoverdracht naar het
achterwiel genereren.
Zoals een tevreden klant ooit zei:
Het lijkt als dansen op een fiets.

Wat zijn de ervaringen?
Luc Callebaut, eigenaar van een
krantenwinkel in Meise:

Once you go
outdoor-fitness with
a streetstepper,
you never go back
Luc startte in 2012 met een Streetstepper
Sport (3 versnellingen). In 2016 breidde hij
uit met een RS20 (9 versnellingen). In 2020
kwam hij zeer verheugd zijn droom-stepper
kopen, de MTS26. Hij noemt zijn drie
Streetsteppers de beste investeringen in zijn
leven. Ze maken hem en zijn sportvrienden
zo vaak gelukkig!

Kristel Vander Vost en Luc Callebaut

Nicolas Van Itterbeeck

Reactie van Jim Verbeelden uit Bornem:

Net terug van een ritje.
Voorlopig door dochter en
mezelf bestempeld als m’n
beste sport aankoop. Voor
haar vooral de funfactor, voor
mij de herwonnen vrijheid
van goede buitentraining
op relatief korte tijd. Top
product!
Jim heeft een vloot aan sporttoestellen in
huis. Enkele weken na de dit bericht werd de
RS20 van Jim aangevuld met een MTS26.
Tot grote tevredenheid van zijn dochter, zijn
vrouw en natuurlijk hijzelf!

Wim Aerts

Wim Aerts

Nog veel meer reviews van gelukkige
Streetstepper gebruikers zijn
onder andere terug te vinden op de
Streetstepper Benelux - en nog vele
andere Streetstepper-Facebook-pagina’s

Over de uitvinder

Martin Buchberger is de
Oostenrijkse uitvinder van de
Streetstepper. Het idee om de
Streetstepper te ontwikkelen
kwam bij hem op in de lokale
fitness in Tirol. Tijdens een
trainingsessie op de crosstrainer
merkte Martin dat hij een
vermogen van 270 watt behaalde
met een hartslag van 140 bpm en
slechts 220 watt op de fietstrainer
met dezelfde hartslag. De stepper
leek hem vele malen efficiënter.
Martin is werktuigkundige van
opleiding en is intussen, zoals
vele anderen, verknocht aan
zijn Streetstepper. De bedoeling
bij de ontwikkeling was om
een sporttoestel te ontwerpen
waarmee men zich rechtop door
het landschap kan bewegen
zonder de dynamiek van de fiets
op te moeten offeren. Martin
slaagde met grote onderscheiding
in zijn opzet vinden wij!

Over de
Streetstepper
BeNeLux
zaakvoerders

Wim Aerts (59) en Nicolas Van
Itterbeeck (24) schelen dan
wel in leeftijd, maar één passie
hebben ze beiden gemeen: de
Streetstepper.
Wim is sinds 2011 de trekker
van het Streetstepper BeNeLux
project.
Sinds september 2020 werken
Wim en Nicolas samen om meer
mensen kennis te laten maken met
dit fantastisch product!
Een bijdrage kunnen leveren aan
de gezondheid van hun medemens
is voor beiden dé drijfveer om zich
hiervoor in te zetten!
Heb je na het lezen van deze
introductiegids zin gekregen om
de Streetstepper uit te proberen?

BOEK EEN GRATIS TESTRIT
Wim (regio Limburg):
wim.aerts@streetstepperbenelux.com
Nicolas (regio Antwerpen):
nicolas@streetstepperbenelux.com
Martin Buchberger op “zijn” Streetstepper

streetstepperbenelux.com

