Ett genialt hjälpmedel
HORSE-TRAINER WALK har under en rad år visat sig vara
marknadsledande inom träningshjälpmedel, oavsett om det
handlar om träning och förberedelse för tävlingar eller rehabilitering efter en skada. De många unika lösningarna på HORSETRAINER WALK gör maskinen till marknadens obestritt mest
säkra, och därmed den optimala lösningen för din häst.
En av världens bästa, om inte den bästa!!!
HORSE-TRAINER WALK är en träningsmaskin för hästar. Den
Manövreras vid hästens huvud, vilket ökar
säkerheten

kan användas i professionella träningsstall, av ambitiösa elitryttare, på ridskolor, av fritidsryttare samt hos uppfödare med
många unghästar.
Internationella veterinärkongresser har testat den här alternativa träningsmetoden noggrant och säger: ”Det är en perfekt
lösning för uppbyggnad av hästens ryggverksamhet’, bärförmåga och balans. Det har visat sig att minst 75 % av rygg

Maskinen är förprogrammerad med 10 fasta
program

verksamheten förloras, när sadel och ryttare kommer upp på
hästen”. Vidare visar mätningar att hästen efter flera månaders boxvila är återupptränad inom loppet av 3 veckor.

To u c h d i s p l ay
HORSE-TRAINER WALK är datorstyrd och manövreras vid hästens huvud, vilket gör att säkerheten är mycket god och att
invänjning av nya hästar i maskinen är enkel, även om det rör
sig om en oinriden unghäst eller en ivrig tävlingshäst.
Displayen visar hastighet, återstående tid och
stigning av bandet

Maskinen är förprogrammerad med 10 fasta program, som
manövreras via styrenhetens touchdisplay. De 10 programmen
har olika längd och olika stigningsvariation (uppför backe). De
här programmen täcker 85 % av alla träningsbehov.
Men datorn har också möjlighet till programmering av upp till
ytterligare 100 individuella program.

Programmering av upp till 100 individuella
program

Den steglösa hastighetsinställningen är lätt att använda. Den
gör det möjligt att justera hastigheten från 0 till 15 km/t, och
därmed kan man anpassa hastigheten till varje enskild häst
för optimal verkan.
Vid användning av maskinen visar displayen status på hastighet i km/t, återstående tid av det program som är i gång
och stigning (uppför backe) på bandet i grader.

Datorn kan registrera upp till 100 hästar i
namnregistret.

Datorn kan registrera upp till 100 hästar i namnregistret.
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HORSE-TRAINER WALK är otroligt driftsäker. Maskinen är helgalvaniserad, något som gör den motståndskraftig mot regn, snö och
dåligt väder. HORSE-TRAINER är mycket enkel att underhålla. Vi
har träningsmaskiner installerade hos tränare i Nordsverige där
vintrar med snö och temperaturer ner till –25°C är vardagsmat,
och i Dubai med torka, damm, sol och temperaturer på över 45°C.
HORSE-TRAINER WALK är utrustad med 3
nödstoppsknappar.

HORSE-TRAINER fungerar varje dag även under dessa förhållanden. Maskinerna är installerade utomhus endast utrustade med
det underhållsfria taket till HORSE-TRAINER, vilket gör denna lösning enkel och utrymmesbesparande.

S ä ke rh e t
Säkerheten för HORSE-TRAINER WALK ligger i topp, det är en av
de säkraste skrittmaskinerna på marknaden. Det finns 3 nödstoppsknappar placerade runt om maskinen, som gör att banJusterbar säkerhetsbakbom

det enkelt och snabbt kan stoppas.
Den justerbara säkerhetsbakbommen kan manövreras från
maskinens utsida. Bakbommen gör att datorn kan mäta om
rullmotståndet ökas. Om detta händer, stannar maskinen och
startar sedan om efter 10 sekunder.
Fallskyddet är en fotocell, som ställs in efter mankhöjden. Den

Fallskyddet kan ställas in från 135 till 175 cm.

kan ställas in från 135 till 175 cm. Skulle hästen snava eller snubbla, löses fallskyddet ut och bandet stannar med en gång.
HORSE-TRAINER WALK är framtagen i enlighet med alla gällande regler, och uppfyller EU-direktiv och harmoniserade standarder.
HORSE-TRAINERs produkter är naturligtvis CE–godkända.

Kan utrustas med vägningsceller med minne

E x t ra u t ru s t n i n g
HORSE-TRAINER WALK kan utrustas med vägningsceller. Datorn
kommer i håg de tre sista vägningarna, som visas på displayen.
Maskinen kan även utrustas med ett underhållsfritt tak, en myntbox och/eller pulsmätare.
kan även beställas i en
Kan förses med underhållsfritt tak

travmodell, där hastigheten går upp till 40 km/t.
Specifikationer:

Kan levereras med myntbox

Maskinmått

375L x 140B x 220H cm

Uppställd längd

635 cm

Vikt

1530 kg

Lyfthöjd max.

10 grader

Steglös justerbar hastighet

0-15 km/t

Elektrisk data:
Mærkespænding

3 x 400VAC+N+PE 50 Hz

Märkspänning

16A

Skyddsklass

IP 52

Ladda ner
På hemsidan kan du ladda ner videoklipp av HORSE-TRAINER
HORSE-TRAINER finns även för enfasström
240 VAC +N+PE - 32 A

WALK. Där hittar du också uppgifter om hur du kommer i kontakt
med din lokala återförsäljare av HORSE-TRAINERs produkter.
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