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ENRAF-NONIUS
P.O. Box 12080
3004 GB  Rotterdam
The Netherlands
T.: +31-(0)10 - 203 06 00
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com  

TOTÁLIS EDZŐ ERGOMÉTER

Az EN-CARDIO elliptikál egy totális edző ergométer amivel az 

alsó és felső végtagokat használhatjuk edzés közben. A két 

ballisztikus mozgás kombinálásával nagy hatást tudunk gyakorolni

 a szív és érrendszer kapacitására.

EGYEDÜLÁLLÓ "ÁLLANDÓ NYOMATÉK" FUNKCIÓ 

Az EN-Cardio elliptikállal a páciens túlterhelése elkerülhető mivel a 

nyomatékot álladó szinten tudja tartani. A nyomaték kontrolja nélkül 

ha a fordulatszám csökken akkor az ellenállás növekszik.

A nyomaték kontrollal nem rendelkező gépeknél a páciens 

túlterhelhetőségének lehetősége előfordulhat mivel ha a páciens 

lassít a terhelés megnő. Az EN-Cardio elliptikál állandó nyomaték 

mód beállításával a túlterhelés elkerülhető. 

KÖNNYEN ÉS EGYSZERŰEN HASZNÁLHATÓ KÉSZÜLÉK 

Az EN-Cardio elliptikál egyszerűen kezelhető készülék. Az 

EN-Track csipkártya lehetővé teszi az autómatikus használatot, de 

a csipkártya nélkül is könnyen használható. A kifinomult és 

egyszerűen kezelhető kijelző segítségével kicsik nagyok idősek 

fiatalok egyaránt használhatják ezt a nagy tudású ergométert.

● Egységesség a működésben

● Egyértelmű kijelző

● Ergonomikus tervezés

● Elektromágneses fékrendszer

● Pulzus monitorozás polár övvel  

● Csendes készülék

● Smart-card tehnológia

EN-TRACK RENDSZER KOMPATIBILIS 

Az EN-Cardio elliptikál az EN-Track rendszerbe könnyen és 

egyszerűen beilleszthető. A csipkártya segítségével az 

edzésprotokolok éa az egyéni tréning értékek autómatikusan 

beállíthatók. A tréning program alatt történő javulás vagy az 

esetleges romlás a készülék szoftvere segítségével jól látható a 

monitoron. 

EN-CARDIO - ELLIPTIKÁL

Az EN-CARDIO ergométer különösen alkalmas a szív és 

érrendszer állapota miatt korlátozott páciensek kezelésére mivel 

nagyon kis terhelés is beállítható a készüléken ( 20 Watt) .
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3496839 3496840

ORDERING DATA
1411801 EN-Track installation kit

Also see the seperate product leaflets at
WWW.ENRAF-NONIUS.COM/REHABILITATION

1413931 CROSSWALKER

EN-CARDIO - ELLIPTIKÁL
TEHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK:
Hálózati feszültség:                 100 – 240 V
Frekvencia: 50 - 60 Hz
Áramfelvétel:                            kb. 40 VA
Fékrendszer:                              elektromágneses
Szívfrekvencia érzékelés:        Polar®  öv segítségével
Edzés módok: állandó nyomaték
 állandó erő
 állandó szívfrekvencia
Kijelzett paraméterek
training: idő,szív frekvencia, sebesség, 
távolság, munka, erő, ellenállás és fordulatszám
Méretek (lxwxh):                      190 x 55 x 177 cm
Súlya: 80 kg
Max. páciens súly:                   150 kg 

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK
3496839 Polar T31 öv
3496840 rögzítőszalag Polar T31 övhöz

MÁS TERMÉK AMI ÉRDEKELHETI ÖNT

EN TRACK
Az EN-Track rendszer teljes kontrolt nyújt az aktív rehabilitáció folyamata 
felett biztosítva az optimális kezelést minden helyzetben.Az edzés sémákat 
könnyen összeállíthatja az előreprogramozott EN-Track javaslatoknak 
megfelelően.


