Recumbent stepper
ReCare

PTE7000MS

Totale lichaamsbeweging zonder de zware impact op de
gewrichten
Minimaliseer impact
De semi-lighouding van de 7.0 S helpt spanning op de heupen, knieën en enkels te voorkomen. Het
trainingsprogramma voor het bovenlichaam helpt de patiënt kracht op te bouwen en een symmetrische balans
te bereiken, zelfs voor gebruikers met beperkingen aan het onderlichaam.
Geschikt voor diverse gebruikers
Stap gemakkelijk in en uit dankzij de roterende zitting
Verlaag de belasting van het onderlichaam op de semi-recumbent zitting
Geschikt voor gebruikers van verschillende lengtes
Verstel de handgrepen naar voren en naar achteren
Verstel de zitting horizontaal en verstel de rugleuning
Gelijke afstand en weerstand voor armen en benen
De weerstand is gelijk voor de armen en benen
Het stap bereik varieert van 2.5 cm (1") tot 30.5 cm (12.5")
Innovatieve programma's
Download al uw work-outgegevens die zichtbaar zijn op het display
De console meet de symmetrie-onbalans aan beide zijden
Optie voor training van alleen het bovenlichaam
Draaibare handgrepen voor een comfortabele handpositie
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Kenmerken
Lineaire weerstand van 1:1
Deze stepper biedt een weerstand van 1:1,
waardoor een sterkere arm of een sterker been
kan helpen bij het trainen van het andere arm
of been. Een gelijke weerstand is gunstig voor
een groot aantal gebruikers, waaronder voor
gebruikers met een groot bewegingsbereik of
mensen met een onbalans tussen een arm of
been aan de linker- of rechterkant.

Verstelbare zitting

Verstelbare handgrepen

Voor de beste lichaamshouding en optimaal
comfort tijdens het sporten kan de gevoerde
zitting naar voren en naar achteren worden
versteld en ook naar achteren worden
gekanteld.

graden draaien. In combinatie met een lage
opstaphoogte kunnen mensen met een beperkt
bewegingsbereik van het onderlichaam veilig
en onafhankelijk op, en van, de stepper
stappen.
Semi-recumbent ontwerp
Het uiterst veelzijdige semi - recumbent
ontwerp vermindert de belasting op gewrichten
en zorgt tegelijkertijd voor een uitdagende
work-out. De zitting is geschikt voor bijna elke
patiënt, van ouderen met mobiliteitsproblemen
tot de recreatieve atleet die herstelt van letsel.
Stap bereik

Console

Naast de instelbare lengte draaien de
handgrepen ook mee in de natuurlijke
beweging van de pols. Zachte, gestructureerde
coating zorgt voor een stevige grip.
Verstelbare handgrepen
De console geeft essentiële, realtime feedback
weer over de prestaties, terwijl de workoutgegevens van de patiënt naar een computer
worden gestreamd. De vensters tonen,
snelheid, staplengte, aantal stappen, watt,
calorieën, MET's, hartslag, weerstandsniveau,
symmetrie en vermogen. Programma's zijn
onder andere handmatig, heuvelachtig,
plateau, interval, faciliteit, HS en symmetrie.
De verstelbare handgrepen zijn in lengte
verstelbaar, zodat ze geschikt zijn voor
verschillende gebruikers. De handgrepen
kunnen eenvoudig worden ingesteld voor
alleen benen, alleen armen of work-outs voor
het hele lichaam.

Draaibare zitting

Therapeuten kunnen patiënten eenvoudig op
de stepper plaatsen door de zitting te draaien
voor de beste positionering. De zitting kan 360

De stapdiepte varieert van 2.5 cm (1") tot 30.5
cm (12.5"), waardoor een kleine stappen en
grote stappen mogelijk zijn. Als één voet het
pedaal naar voren duwt, komt het andere
pedaal naar de gebruiker toe over dezelfde
afstand als waarin het pedaal naar voren wordt
geduwd.
Symmetrie programma
Met het symmetrie programma kunnen
therapeuten de voortgang van een patiënt
meten bij het opbouwen van sterkte aan de
linker- en rechterkant. Gebruikers krijgen
vertrouwen als ze zien dat hun voortgang wordt
aangegeven door het programma, of ze nu
willen revalideren van een blessure of gewoon
willen trainen voor meer kracht.
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Speciﬁcaties
Naleving
Certiﬁceringen: CAN/CSA-C22.2 Nr. 606011:14, ANSI/AAMI, ES60601-1:2005+A2 (R2012)
+A1, IEC 60601-1-2:2014, EN 60601-1-2:2015,
IEC 60601-1:2015+A1:2012, EN 60601-1:2006,
+A1:2013, +A12:2014, EN ISO 20957:2013,
MDD 93/42/EEC Class Im,, NB: 0123
Maximaal gewicht van gebruiker
lbs: 440
kg: 200

AC-vermogen
Volt: AC 100 - 240 V
CSAFE
Ja: -

Startweerstand
watt: 5

Aandrijﬂijn
Zwaar gebruik: Poly-V-riem met 8 groeven,
met veerbelaste loopwielen

Werkbereik
watt: 5 tot 750

Ventilator
Ja: -

Bereik snelheid
stappen/minuut: 10 tot 210

Nettogewicht
lbs: 258
kg: 117

Polsslag
Ja: -

Totale afmetingen
inches: 67 x 35 x 48
cm: 170 x 89 x 122

Programma's
inclusief: Custom, Heuvel, HR, Interval,
Handmatig, Plateau, Symmetrie
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Weerstand
niveau: 1 tot 20
type: Magnetisch weerstandsysteem

