
MANUAL DE
INSTRUÇÕES



Obrigado por adquirir o Roller Bike Gallant, um produto 
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: 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________
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APRESENTAÇÃO

Parabéns por adquirir o ROLLER BIKE GALLANT!

Comece a treinar 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, mel-
horando sua resistência e força. Aprimore sua técnica na pedala-
da. Queime mais calorias em pouco tempo de treino,  pois seu uso 
consiste em pedaladas constantes para que não se perca o 
equilíbrio. 
 
A principal utilização do rolo é manter o treinamento sem a neces-
sidade de sair na rua. Evitando assim diversas situações, como 
condições climáticas adversas e segurança.

O rolo também é muito eficiente para aquecimento (é muito 
utilizado por atletas para aquecimento antes de competições). 
Também é uma excelente ferramenta para o desenvolvimento da 
técnica e equilíbrio, proporcionado melhores coordenação e con-
trole da bike.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SKU: RL1360001000100101            
NCM: 8714.99.90
EAN: 7898648175067
REFERÊNCIA: RG-01 

Marca: GALLANT
Modelo: RG-01 TRIPLO
Faixa de aplicação: Aros 26, 27,5 e 29.
Capacidade de carga: Até 130Kg
Regulagem: Ajustável em 7 níveis
Estrutura: Tubular metálica
Cilindro: Em aço carbono de diâmetro 76,2mm e comprimento 
480mm
Eixo: Barra roscada 10mm com porcas travantes nas pontas
Correia: Solda fusão
Rolamento: Blindado, silenciosos e resistentes
Mancais: Nylon usinados com precisão CNC
Acabamento: Pintura Eletrostática de alta durabilidade
Dimensões externas peça montada (CxLxA): 1,50x0,520x0,120m
Dimensão de embalagem (CxLxA): 1,52X0,55X0,14m
Peso Bruto: 14,5kg
Peso líquido: 14 kg
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RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
E UTILIZAÇÃO
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.

Equilíbrio
A bike não fica presa ao aparelho, por isso você precisa se equili-
brar. Isso torna a pedalada menos monótona, além de desenvolv-
er a técnica da sua pedalada e seu domínio sobre a bike.

Risco de quedas
Há risco de quedas, assim como existe o risco de cair andando de 
bicicleta na rua. Para minimizar os riscos, posicione o rolo próxi-
mo a algo que possa servir de apoio (porta, corredor, corrimão, 
móvel). Além disso, inicie em baixa velocidade/intensidade, 
aumentando gradualmente sua intensidade, 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” e 29”.

Peso máximo compatível
É indicado que o peso do ciclista + bicicleta não ultrapasse 130Kg 
para que o rolo entregue máxima performance.
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MONTAGEM: PASSO A PASSO

1º passo
Desembalar o produto.
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2º passo
Se você tem uma Mountain Bike, troque os pneus de MTB para 
um liso e estreito. Assim seu rolo durará mais tempo e você não 
terá que conviver com o barulho produzido pela fricção dos 
cravos. O melhor seria um pneu próprio para o rolo, mas se não 
for possível, você pode usar um para rodar em estradas. Tipos de 
Pneu MTP Liso.

3º passo
Existem diferentes geometrias e  medidas de  bicicletas, pensan-
do nisso o Roller Bike Gallant tem 18 regulagens para encaixar 
perfeitamente na sua bicicleta. Após achar a medida de sua bici-
cleta abra as porcas laterais e posicione os rolos de acordo com 
as medidas encontrada na tabela da próxima página.
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MONTAGEM: PASSO A PASSO

A

1237,5
1187,5

1137,5
1087,5

1037,5
987,5

255

B

1225
1175

1125
1075

1025
975

280

C

1212,5
1162,5

1112,5
1062,5

1012,5
962,5

305



MONTAGEM: PASSO A PASSO

4º passo
Correia: É usado uma correia  polimérica também conhecida 
como cordão de poliuretano ou polycord, ela têm propriedades 
excelentes, substituindo as correias convencionais de couro com 
grandes vantagens, pois permitem junções perfeitas em poucos 
segundos, a quente, ou com colas tipo bonder, eliminando o uso 
de grampos de aço.

Estas correias possuem formato redondo, parecido com uma 
corda, sendo vendidas de acordo com seu diâmetro 4 até 15mm.
São resistentes ao óleo e graxa. Suas aplicações são inúmeras, 
tais como: industria têxtil, máquinas de costura, indústria de 
relojoaria, óticas, artes gráficas e entre outros, podendo ser 
usada também para transportes leves e linhas paralelas em 
cerâmica sem ponto.
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5º passo
Suor: Agora que o seu Roller Bike Gallant está preparado para 
você treinar em casa, o proteja do suor. O treino no rolo é pesado 
e você suará bastante. Esse suor, pela posição em que ficamos, 
cairá na bicicleta e no chão. Para evitar isso, podemos tomar 
algumas medidas. Para proteger a estrutura, existem protetores 
de suor e, para proteger o chão de casa, você pode usar um 
tapete apropriado para esse tipo de treino.

6º passo
Verifique se está tudo correto. Pedale e aproveite seu treino!



DIMENSÕES ENTRE EIXOS

Este tipo de rolo é composto por três cilindros suportados por 
uma armação de metal. Dois dos cilindros ficam próximos. Sobre 
os dois cilindros próximos apoiaremos a roda traseira e o terceiro 
servirá para apoiar a roda dianteira. Este tipo de rolo proporciona 
uma pedalada mais natural, já que a bicicleta não está presa a 
nada. 

A roda fica sobre os rolos e é com ele que se consegue mais 
técnica de pedalada. Por outro lado, temos que estar focados no 
treinamento, porque um mínimo descuido pode causar uma 
queda da bicicleta, além de ter que ser colocado perto de algum 
apoio, como uma parede, por exemplo, para subir e descer com 
segurança.

10

SOLDAGEM CORREIA
Caso sua correia arrebente, aprenda a soldar ela lendo o QR Code 
abaixo.

https://youtu.be/OGCsVf_JK-s



GARANTIA

O ROLLER BIKE GALLANT dispõe de uma garantia de 12 meses 
para assegurar a total funcionalidade do seu produto.
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Central de Vendas:
0800 741 1114

Assistência Técnica:
0800 741 4040

www.gallant.vc

gallant.vc

gallant
refrigeração

(51) 99878-2704
Leandro


