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Edge® 1030 Plus
GPS fietscomputer

PRODUCT OVERZICHT
Verken de wereld en verleg je grenzen met de Edge® 1030 Plus. Met deze geavanceerde GPS-

fietscomputer kun jij je trainingsdoelen instellen en overtreffen met gestructureerde workouts die naar jouw 

toestel worden gesynchroniseerd. Het toestel geeft ook dagelijks workout-suggesties op basis van uw 

trainingsbelasting en VO2 max. Met de ClimbPro begeleiding die je door elke zware klim helpt, MTB-

dynamics die elke onvergetelijke sprong bijhouden en de mogelijkheid om je routebegeleiding tijdelijk te 

stoppen als je van de route afwijkt, is deze krachtpatser klaar voor elke rit. Als je overstapt vanaf een ouder 

Edge toestel, kunnen de bestaande rijprofielen en gegevensvelden probleemloos worden 

gesynchroniseerd naar je nieuwe toestel. Functies voor ongevaldetectie en assistentie sturen bij 

noodgevallen uw real-time locatie naar contactpersonen, en het toestel is compatibel met inReach® 

satellietcommunicators voor sms-berichtenverkeer.
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EDGE 1030 PLUS KEY FEATURES:

MTB DYNAMICSCLIMBPRO WORKOUTS RECALCULATE
VARIA RADAR

OVERLAY
INCIDENT DETECTION
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BEST IN CLASS SETUP

Binnen enkele ogenblikken klaar om te rijden, in plaats van tijd te verspillen aan het configureren van instellingen. 

Ontvang vooraf ingevulde aangepaste rijprofielen op basis van uw vorige Edge, rittypen, uw sensoren en de meest 

populaire instellingen van onze gebruikers.

BATTERIJDUUR3 De Edge 1030 Plus heeft een batterijduur van 24 uur, zelfs bij veeleisend gebruik, en verdubbelt die bij gebruik met 

het optionele Garmin Charge™ -pack.

SYNC TRAINING PLANNEN
Download trainingsplannen voor binnen en buiten van Garmin Connect of synchroniseer naadloos met de Edge vanuit 

andere apps, waaronder TrainingPeaks® en TrainerRoad.

DYNAMIC PERFORMANCE 

MONITORING1
Krijg meer inzicht in hoe uw lichaam reageert op training. Houd VO2 max, hersteltijd, trainingsbelasting, training load 

focus en meer bij.

DAILY WORKOUT 

SUGGESTIONS

Voor trainingsbegeleiding die rekening houdt met jou en je fitnessniveau, ontvang je dagelijkse ritaanbevelingen op 

basis van je huidige trainingsbelasting en VO2 max1.

CLIMBPRO
Bekijk automatisch de resterende stijging en helling wanneer je klimt terwijl je een route of koers volgt. Dit helpt je om 

je inspanning te meten en te zien hoeveel je nog te lijden hebt.

MTB DYNAMICS
Houd de details van elke rit bij met nieuwe statistieken voor mountainbiken, zoals aantal sprongen, sprongafstand en 

hang-time. En meet de moeilijkheidsgraad van een rit of hoe soepel je afdaalt met onze Grit and Flow-statistieken.

GARMIN CYCLE MAP
Rijd met voorgeladen kaarten met een bredere dekking dan ooit tevoren, en geef informatie over hoogtegegevens en 

interessante plaatsen en laat u zoeken naar adressen. Standaard voorgeladen zijn; Europa, N-Amerika en Afrika.

OFF-COURSE 

HERBEKENNING

Eenvoudig de route pauzeren wanneer je van de route afgaat om iets te drinken of heel slim meerdere alternatieven 

voorstellen om je route te herberekenen om je weer op de route te zetten waar jij dat graag wilt. Edge 1030 Plus helpt 

je met de juiste keuze.

MEER ROUTES DAN OOIT
Maak rondritten rechtstreeks op uw Edge, in onze Garmin Connect app, of plan ze op andere platforms zoals Strava 

en Komoot en synchroniseer ze vervolgens automatisch met uw Edge.

TRENDLINE POPULARITY 

ROUTING

Met behulp van de miljarden kilometers aan ritgegevens die fietsers hebben geüpload, kan de Edge 1030 Plus de 

beste route vinden door te kiezen uit de meest afgelegde wegen (en paden).

VOORGELADEN TRAILFORKS 

APP EN TRAILS

Importeer geplande routes rechtstreeks naar de Edge 1030 Plus. Deze routes houden rekening met de 

trailomstandigheden en het niveau van de berijder.

CYCLING AWARENESS
Koppel de Edge 1030 Plus met Varia achteruitkijkradar en verlichting, zodat u gemakkelijk kunt zien en gezien kunt 

worden.

LIVETRACK SESSIES
Start LiveTrack-sessies rechtstreeks vanaf uw Edge en laat vrienden en familie uw realtime locatie2 volgen en zelfs uw 

volledige vooraf geplande route bekijken met de Course View optie.

ONGEVALLENDETECTIE EN 

ASSISTENTIE FUNCTIE

Stuurt uw locatie naar vooraf geladen contacten voor noodgevallen als deze een incident2 detecteert of deelt deze 

handmatig als u in mechanische problemen komt.

INREACH COMPATIBILITY
Blijf in contact, waar u ook rijdt, door Edge te koppelen met een inReach®-apparaat. Bekijk en beantwoord berichten, 

deel reisgegevens en activeer interactieve SOS-waarschuwingen4 met een inReach-abonnement.
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PRODUCTCONFIGURATIES:

Edge 1030Plus
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SKU EAN INCLUDES
COUNTRY OF

ORIGIN

010-02424-10 0753759256289
Edge 1030 Plus, flush mount, standard mount, tether, USB cable, 

documentation.
Made in Taiwan.

Edge 1030 Plus Bundle

SKU EAN INCLUDES
COUNTRY OF

ORIGIN

010-02424-11 0753759256296
Edge 1030 Plus, Speed and Cadence Sensor, HRM-Dual™, flush 

mount, standard mount, tether, USB cable, documentation.
Made in Taiwan.

1When paired with compatible sensors.
2When paired with a compatible smartphone; see Garmin.com/ble. For safety and tracking features requirements and limitations, see Garmin.com/safety.
3Battery life may vary depending on usage.
4 An inReach® subscription plan is required to access the 100% global Iridium® satellite network and enable features, including live tracking, messaging and SOS.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.

Please note: The ECCNs and Classification numbers provided represent the opinion of Garmin International, Inc. of the proper classifications for the products today (based on the original software and/

or original hardware). Classifications are subject to change. Under the U.S. export regulations, the U.S. Government assigns your organization or client, as exporter/importer of record, the responsibility for

determining the correct classification of any item at the time of export/import. Depending on the products, the customer, or the country of destination, an export license may be required by the Department of

Commerce prior to shipment. The Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security (former Bureau of Export Administration) website (http://www.bis.doc.gov) provides information that might be useful 

to you in determining whether you need to obtain a license for a particular shipment. To be clear, if an item described above does require a validated export license, it would be the exporter’s responsibility to 

obtain this license prior to exportation.
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EUR

€ 599.99

EUR

€ 699.99

SPECIFICATIES VERPAKKING

EDGE 1030 PLUS

Gift box dimensions 
(WxHxD):

Unit Only: 5.5” x 5.4” x 2.3” (13.9 cm x 13.7 cm x 5.8 cm)

Bundle: 5.5” x 5.5” x 2.7” (13.9 cm x 13.9 cm x 6.9 cm)

Gift box weight:
Unit Only: 17.1 oz (486 g)

Bundle: 21.6 oz (612 g)

Master carton dimensions 
(WxHxD):

Unit Only: 12.0” x 12.4” x 15.0” (30.5 cm x 31.5 cm x 38.1 cm)

Bundle: 12.2” x 17.9” x 18.1” (31.0 cm x 45.5 cm x 46.0 cm)

Master carton weight:
Unit Only: 29.6 lb (13.4 kg)

Bundle: 52.5 lb (23.8 kg)

Master carton quantity:
Unit Only: 24

Bundle: 36

Voorgestelde accessoires:

NEO 2T SMART TRAINER:
Exceptionally silent, accurate and powerful smart
direct drive trainer.

SKU: T2875.61 

EAN: 8714895058399

RRP: € 1,299.00

VARIA™ RTL515:
This rearview radar with tail light pairs with your
Edge® bike computer or compatible smartphone to
alert you of vehicles approaching from behind.

SKU: 010-02375-00

UPC: 753759254117

RRP: € 199.99

GARMIN CHARGE™ POWER PACK:
Extend your ride with the Garmin Charge power
pack. When used with the Edge 1030 Plus your
ride can be extended to 44 hours.

SKU: 010-12562-00

UPC: 753759182755

RRP: € 129.99



Edge 1030 Plus Edge 1030

Size 58 x 114 x 19 mm

Display type 3.5” color touchscreen

Battery life 24 hours Up to 20 hours

GPS/GLONASS/Galileo • •

Improved processor •

Altimeter • •

Accelerometer • •

Magnetometer •

Light sensor • •

ANT+/BLE/Wi-Fi ANT+/BLE/Wi-Fi ANT+/BLE/Wi-Fi

Data customization • •

Auto Pause/Lap/Scroll • •

Alerts • •

Personal records • •

VO2/recovery • •

Physiological measurements • •

Smart nutrition/hydration • •

Power compatible • •

Advanced power analysis • •

MTB Dynamics • •

Electronic shift compatible • •

Indoor trainer controls compatible • •

Advanced workouts • •

On-device workout suggestions •

Segments • •

ClimbPro • •

Maps
Garmin Cycle Map

(multi region)
Garmin Cycle Map

Preloaded extended coverage • •

Ability to add maps • (32 gb) •

Trailforks integration •

Course compatible • •

Turn-by-turn navigation • •

On-device recalculation • •

On-device back to start Advanced Advanced

On-device course creation • •

On-device A-B navigation • •

On-device Round Trip course creation • •

Popularity/heatmap routing • •
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LiveTrack

GroupTrack

Rider-to-Rider messaging

Incident detection

Assistance

in-Reach compatibility

Weather

Smart notifications

Varia™ compatibility

VIRB® controls

Auto activity upload

Connect IQ™

Audio prompts

Battery save mode

Bike alarm

Find My Edge

Device-to-device transfer

Edge 1030 Plus Edge 1030
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