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Obrigado por adquirir o Roller Bike GT-500 Gallant, um pro-
duto desenvolvido para gerar maior conforto na prática de 
esporte em seu lar aliado a qualidade, segurança, eficiência 
e inovação. 

Para uma maior proteção do seu produto, sugerimos o 
preenchimento das seguintes informações abaixo para caso 
de alguma eventualidade não seja possível encontrar a nota 
fiscal ou a mesma esteja ilegível após algum tempo

Local da compra do produto: 

Nome da loja: 

Endereço:

Data da aquisição:

Número da Nota Fiscal: 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

GT-500



ÍNDICE

Apresentação            4

Especificações técnicas       5

Recomendações e utilização     6 e 7

Garantia      7

 

3



APRESENTAÇÃO

Parabéns por adquirir o ROLLER BIKE GT-500 GALLANT!

Pequeno e Portátil! Já vem montado, você já pode comecar a trein-
ar na segurança de sua casa! 

O Roller Bike Gallant foi desenvolvido e fabricado com materiais de 
primeira linha, o que dará a você uma experiência de treinamento 
dinâmico, melhorando sua resistência e força. 

Aprimore sua técnica na pedalada. Queime mais calorias em 
pouco tempo de treino! O rolo também é muito eficiente para 
aquecimento (é muito utilizado por atletas para aquecimento 
antes de competições). 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SKU: RL1360003000200102
NCM: 8714.99.90
EAN: 7898648175814
REFERÊNCIA: GT-500

Marca : Gallant
Modelo: GT-500
Faixa de aplicação: Aros 26" ATÉ 29"
Capacidade de carga: Até 130Kg
Regulagem: Ajustável para modelos de Bike de aros 26" ATÉ 29"
Estrutura: Tubular metálica
Cilindro: Em aço carbono de diâmetro 76,2mm e comprimento 
240mm
Eixo: 10mm com fixação em porcas zincadas
Rolamento: Blindado, série 6.000, silencioso e resistentes
Mancais: Nylon usinados com precisão CNC
Acabamento : Pintura Eletrostática de alta durabilidade
Dimensões externas peça montada (LxAxP): 36 x 46 x 57cm
Dimensão de embalagem (LxAxP): 37 x 17 x 59cm
Peso Bruto: 4,0Kg
Peso líquido: 3,8Kg
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RECOMENDAÇÕES E UTILIZAÇÃO

Para aqueles dias que você não quer sair de casa, mas quer se 
manter em forma. Para isso basta transformar sua bicicleta 
comum em uma bicicleta ergométrica. Um rolo de treino indoor 
não deixa seu treino parar, mesmo em dias de chuva, frio, calor 
extremo ou quando não se quer sair na rua ou na estrada.

Funcionamento:
Basta apoiar as pontas do eixo traseiro de sua bicicleta ao berço 
do suporte Gallant, fazer os ajustes usando os parafusos de rosca 
sem fim do equipamento para prender o eixo traseiro de sua bike 
O Roller Bike GT-500 permite a troca de marchas aumentando o 
peso de cada pedalada. Não ocupa espaço pode ser dobrado e 
colocado dentro de qualquer armário ou em baixo da cama.

Aquecimento
Não é necessário fazer um aquecimento específico, mas 
recomenda-se que os exercícios sejam iniciados em baixa 
velocidade/intensidade, aumentando gradualmente sua inten-
sidade, conforme sinta-se confortável e seguro.

Regulagem de esforço
Você pode regular seu esforço através das marchas de sua bici-
cleta.

Bikes compatíveis
O rolo é compatível com praticamente todas as bikes de estrada 
(speed), mountain bikes, bikes de passeio, híbridas e BMX com 
tamanho de roda entre 26” a 29”.

Peso máximo compatível
É indicado que o peso do ciclista + bicicleta não ultrapasse 130Kg 
para que o produto entregue máxima performance.
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RECOMENDAÇÕES E UTILIZAÇÃO

Não necessita desmontar a bike para usar o rolo de treinamento.

Informações:
Se encaixa para 26", 27,5", 29" e 700c tamanho diferente da roda; 
com bloco de roda dianteira e espeto de liberação rápida.
 
Vantagens
Ótimo para exercícios e treinamento;
Produto facilmente adaptado no eixo traseiro, podendo ser usado 
em bicicletas com ou sem blocagem;
Transforma a bike em ergométrica em poucos minutos;
Permite trocar de marchas - regulagem de esforço;
Treine para resistência, cadência, forma e resistência;
Fácil de levar em férias ou viagem de trabalho;
Fácil de montar sem ferramentas extras, tudo incluído no pacote;
Obs: Aconselhamos o uso de bicicletas com Pneu Slick para 
diminuir o ruído.

Saiba como ajustar e utilizar o Roller Bike GT-500 lendo com seu 
celular o QR Code abaixo ou acessando o link:

GARANTIA

O ROLLER BIKE GALLANT dispõe de uma garantia de 3 meses para 
assegurar a total funcionalidade do seu produto.
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https://youtu.be/EF4XI-WiJ3k



Central de Vendas:
0800 741 1114

Assistência Técnica:
0800 741 4040

www.gallant.vc

gallant.vc

gallant
refrigeração

(51) 99878-2704
Leandro


