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Profesionální běžecký pás

Rodby Innovation AB

Popis

Běžecký pás Rodby byl vyvinut nejen pro sportovce, ale také
do ordinací odborných lékařů. Zařízení je využíváno
k  ergometrickým vyšetřením, rehabilitaci a tréninku řadou
nemocnic, klinik, tréninkových center a profesionálních
sportovců. Běžecký pás je řízen kontrolní jednotkou, lze ho
propojit s PC a ovládat pomocí diagnostického softwaru.
Umožňuje zdvih od 0° do 1 4° (0–25 %) a rychlost až do
40  km/h. Velkou předností zařízení je možnost úpravy
konfigurace běžeckého pásu podle požadavků zákazníka.
Maximální bezpečnost pro uživatele je zajištěna
bezpečnostní brzdou, která nejen zastaví pás, ale umožní
také odpojení motoru.

Zařízení Rodby je dodáváno se softwarem, který ovládá běžecký
pás přes počítač. Umožňuje nastavení a spuštění
přednastavených nebo nově vytvořených tréninkových
protokolů.

Výhody

• profesionální sportovní a zdravotnické běhátko

• možnost modifikace

• maximální bezpečnost díky bezpečnostní brzdě

• robustní konstrukce

• opce SpO2 a auto pozice

• modifikace dle potřeb zákazníka

• nová řídicí jednotka

Určení

Běžecký pás Rodby je určen pro ergometrická vyšetření,
rehabilitace a tréninky v nemocnicích, na klinikách,
v  tréninkových centrech a u profesionálních sportovců.

www.mr-diagnostic.cz

Software

RL1 602E / RL2000

RL 1 602E

RL 2000

http://www.mr-diagnostic.cz/
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Technická data - RL 1 602E

rozměry (v x š x h) 1 1 0 cm x 84 cm x 21 5 cm

rozměry pásu 1 60 cm x 50 cm
hmotnost 230 kg

náklon 0°–1 4° (0–25%)
rychlost 0–25 km/h
motor w. permanent magnet 3,4 kW

Typy produktů

RL 1 602E

Objednací kód

RL1 602E

Volitelné příslušenství*
(není součástí balení)

extra bezpečnostní brzda (umístěná na madlo)

bezpečnostní rám

bezpečnostní rám s extra bezpečnostní brzdou

stativ pro řídicí jednotku

RL 2000E RL2000E

Společnost MR Diagnostic s. r. o. si vyhrazu je právo na tiskové chyby a změny uvedených údajů .
Vyobrazení produktu je pouze ilustrativní a může se měnit d le požadovaných opcí.

Technická data - RL 2000

rozměry (v x š x h) 1 1 0 cm x 92 cm x 272,5 cm

rozměry pásu 200 cm x 60 cm
hmotnost 250 kg

náklon 0°–1 4° (0–25%)
rychlost 0–25 nebo 0–40 km/h
motor w. permanent magnet 3,4 kW

* V případě požadavku na speciální modifikace běžeckého pásu nás prosím kontaktujte.

opce kontrol SpO2

opce auto pozice (změna rychlosti na základě polohy vyšetřovaného)

Rodby software

Říd icí jednotka

Výběr programu Nastavení zátěže

http://www.mr-diagnostic.cz/

