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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  

EN-MOTION FUTÓGÉP

Az  EN-Motion futógép egy értékes befektetés a fizioterápia és a 

rehabilitáció világában. Egy innovatív készülék a fizioterápia és a 

rehabilitáció területén.

EN-Motion: az alap PHYSIO futópad

AZ EN-MOTION FUTÓPAD

 Az EN-MOTION futógép együtt tartalmazza a megbízhatóságot és

 az Enraf-Nonius minőséget valamint a mozgásspecialisták által jól 

használható praktikusságot.Robosztus, modern, és stílusos futógép

valamint nagy hangsúlyt fektettek a tervezésénél a biztonságra és 

az ergonómiára. Az EN-MOTION maximálisan megfelel a 

mozgásspecialiták kivánalmainak most és a jövőben is. 
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50 cm

212 cm

86 cm

1665800 1665801

3496839 3496840

1665803

1665902 EN-MOTION PLUS 

1665906 EN-MOTION PLUS 

1665901 EN-MOTION 

1665905 EN-MOTION 

EN-MOTION FUTÓPAD
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Hálózati feszültség:              230V 
Motor: DC motor, 3.5 Hp 
Motor teljesítmény: 2600 W
Min./max. sebesség: 0.4 - 18 km/óra ( 0.1 km/órás lépésekben )
Pozitív dőlésszög:                    0% to +15% ( 0.5%-os lépésekben )
Negatív dőlésszög:                  0% to -10% (0.5%-os )
Méretek: 212 x 86 x 148 cm (l x w x h) 
 (magasság oszlopokkal együtt)
Efektív futófelület:                    150 x 50 cm
Oszlopok magassága:             76 cm – 93.5 cm (legalsó és legfelső pozíció 
a futófelülettől)

Oszlopok magassága 
(‘Plus’ típus): 61 cm – 108.5 cm (legalsó és legfelső 
pozíció a futófelülettől)
 
Teljes állítási tartomány 
( ‘Plus’ típus): 30 cm (elektromosan állítható).
Fellépési magaság:                   12,5 cm (‘Standard’ and ‘Plus’ típus)
Futópad súlya:                         140 kg (‘Standard’ típus)
 155 kg ( ‘Plus’ type) 
Max. engedélyezett  
páciens súly:  235 kg
Kijelző:     LCD/TFT színes kijelző háttérvilágítással

Tréning  profilok  (fix  programok):          14  
Tréning profilok (felhasználói):                     30

STANDARD TARTOZÉKOK
1665751 EN-Motion használati utasítás (EN)
1665802 Csípőöv mágneses vészkapcsolóval

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK
1665803 Fellépő (2 oldal támasz)

230 V (FIX OLDAL OSZLOPOK)

230 V (FIX OLDAL OSZLOPOK ÉS FELLÉPÉST SEGÍTŐ)

230 V (ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ OLDAL OSZLOPOK)

230 V (ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ OLDAL OSZLOPOK ÉS FELLÉPŐ )

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK
1665800                               Vészstop (XL emergency stop)
1665801                                   Rámpa
3496839                                 Polar T31 transmitter
3496840                                 Rögzítőöv T31-es polárövhöz

Az EN-Motion futógép orvosi eszköz minősítéssel rendelkezik  
(MDD 93/42/EEC) 
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EN-MOTION FUTÓPAD

TEGYEN EGY LÉPÉST ELŐRE! 
HASZNÁLJA AZ EN-MOTION FUTÓPADOT!

CSENDES MOTOR

Az EN-Motion futópad erős és csendes 

motorral rendelkezik. 

AUTOMATIKUS SEBESSÉG ÁLLÍTÁS

Az EN-Motion futópadnál a sebesség gombnyomás nélkül 

állítható.Auto speed funkció ideális a terheléses teszteknél (séta 

teszt 6 MWT) és optimális komfortot nyújt mozgás közben. Az Auto 

speed funkció előreviszi a fizioterápiás és a rehabilitációs 

kezeléseket.

KÉTIRÁNYÚ DŐLÉSSZÖG TECHNOLÓGIA  (DST)

A DST technológiának köszönhetően a futópad a kijelző 

segítségével negatív és pozitív dőlésszögbe is állítható. A 

futópadnak nincs túl magas hegy.

OLDAL OSZLOPOK

Az oszlopok a futópad két oldalán multifunkcionálisak.Az 

elektromosan állítható oszlopok* gyorsan a kívánt magasságba 

állíthatók. A nyitott tervezésnek köszönhetően a páciens mozgása 

könnyen megfigyelhető.

EN-TRACK

Használja az EN-Track rendszert? Amennyiben használja az 

EN-Track rendszert az EN-Motion futópad a tökéletes megoldás. 

A chip kártya segítségével a futópad könnyen és gyorsan 

vezérelhető. A pácienshez köthető edzés és teszt eredmény 

automatikusan tárolódik. Az EN-Track szoftver lehetővé teszi a 

páciens folyamatos kontrollját!

MDD

Az EN-Motion futópad orvosi minősítéssel rendelkezik ezáltal 

garantálja a biztonságot és az orvosi területen történő 

használatot.

TESZT/KLINIKAI KALKULÁCIÓK

A funkcionális edzőprogramok mellett (egyénileg beállíthatók), 

választható még számos edző teszt, beleértve a 6 MWT tesztet. 

Az auto speed funkció segítségével biztos lehet benne hogy a 

teszt  megbízhatóan végrehajtódik! A teszt adatok 

összehasonlításra kerülnek a standard adatokkal majd a készülék 

jól értelmezhetően kijelzi az eredményt. Nem hibázhat – az 

EN-MOTION futópad segítségével nagy előrelépést tehet a 

klinimetria területén.

 

ALACSONY FUTÓFELÜLET SZINT

Az első lépés a felépülés felé gyorsan megtehető. Az EN-Motion 

futópad különösen alacsony (12,5 cm) fellépési magasággal 

rendelkezik. Egyedülálló és innovatív készülék a fizioterápiában a 

terapeuta és a páciens részére egyaránt.

KORSZERŰ REZGÉSELNYELŐ FELÜLET  (PSA)

PSA egy különleges rezgéselnyelő megoldás, segítségével az 

izületek kímélhetők használat közben. PSA rendszer megkíméii az 

izületeket a szükségtelen terhelésektől a páciens súlyától vagy 

sétálási stílusától függetlenül. Még a legérzékenyebb páciens is 

probléma mentesen képes használni a készüléket.

Az EN-MOTION futópad maximum 235kg súlyú pácienssel 

használható. 

KIJELZŐ

Az EN-MOTION futópad felhasználóbarát színes,  grafikus felületű 

kijelzővel rendelkezik.A kijelzőnek köszönhetően az edzésről illetve 

a tesztektől egyértelmű, pontos visszajelzést kapunk. 
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EN-MOTION FUTÓGÉP

A LASSÚTÓL A GYORSIG

A futópad sebességtartománya 0.4 km/óra és 18 km/óra közötti

 tartományban ( 0.1 km/órás lépésekben ) állítható. Az 

EN-MOTION futópad nagyon sok oldalú futópad nemcsak 

páciensek kezelésére hanem megelőző tréningekre (fizioterápia

 fittnesz) területén is használható. Fiatalok idősek kicsik és 

nagyok egyaránt használhatják!

EGYÉRTELMŰ KIJELZŐ

A kijelző egyértelmű egy kapcsoló és nyomógombok segítségével 

gyorsan és könnyen kiválaszthatók a funkciók illetve indítható a 

terápia vagy a teszt. Az intuitív kijelző koncepció minimalizálja az 

időveszteséget illetve biztosítja a korrekt információ megjelenítését.

 Az EN-Motion futópad mindig használatra kész!

AUTOSPEED

Auto speed egy automatikus sebesség állító rendszer a maximális

 kényelem érdekében. Az EN-Motion futópad a sebességet a 

pácienshez állítja. Akar gyorsabban vagy lassabban sétálni? 

Az EN-Motion futópad mozgás érzékelője gyorsan és hatásosan 

az Ön ideális sétatempójához állítja a sebességét. Önnek nem kell

 semmit tennie csak az Ön sebességének megfelelően sétálni a 

futópadon!

A KÉSZÜLÉK 235 KG SÚLYÚ PÁCIENSIG HASZNÁLHATÓ

A készülék maximum 235 kg súlyú pácienssel használható,így 

alkalmas a túlsúlyos páciensekkel történő használatra is. Az extra 

korlátnak köszönhetően a páciens és a terápeuta együtt 

használhatja ezt a forradalmian új készüléket.
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EDZÉS PROTOKOLOK

A futópad 14 fix protokollal rendelkezik és 30 egyénileg tárolható 

programra ad lehetőséget.

EN-TRACK SZOFTVER

Az EN-Motion futópad az EN-Track szoftver segítségével 

pácienshez köthető és dokumentálható tesztre és tréningre is 

alkalmas így biztosítva a távoli felügyelet lehetőségét. 

EN-MOTION FUTÓPAD
KÉTIRÁNYÚ DŐLÉSSZÖG TECHNOLÓGIA (DST)

Egy gombnyomással beállítható a kívánt dőlésszög. A DST 

rendszer segítségével nemcsak pozitív (max +15%) hanem negatív 

dőlésszög (max -10%) is beállítható a futópadon. Ideális a futópad 

koncentrikus és ekoncentrikus tréningre is.

TESZT PROTOKOLOK

Az EN-Motion futópad különböző teszt protokolokat ismer mint 

például 6 perces séta teszt (6MWT). A futópad megbízható 

részletes és könnyen értelmezhető adatokat jelenít meg a kijelzőn. 

Lehetővé teszi hogy egyszerűen és objektíven összegyűjtsük az 

adatokat klinimetriai felhasználásra.

NAGYON ALACSONY FELLÉPÉSI SZINT  

Az EN-MOTION  a 12,5 cm-es fellépési szintjével a világon az

 egyik legjobb orvosi célra használható futópad.



12
-0

6-
20

14
 - 

R
eh

ab
EN-MOTION FUTÓPAD

TFT SZÍNES KIJELZŐ

Kristály tiszta képek és egyértelmű információk a páciens és a 

terápeuta részére. Az egyedülálló grafikai megjelenítés garantálja 

a motívációt az edzés alatt!

*  = csak az EN-Motion Plus modelnél

MULTIFUNKCIONÁLIS OLDALOSZLOPOK

Multifunkcionális oldaloszlopok a speciális kialakításnak 

köszönhetően biztonságossá és komfortossá taszik a futópadot.Az 

EN-MOTION futópad biztonságot és támogatást nyújt minden 

páciens számára.

TERVEZÉS ÉS FUNKCIONALITÁS

Az EN-Motion futópad az erős és robosztus kialakításának 

köszönhetően igazán jó befektetés az Ön számára. Ez egy stílusos 

futópad ami figyelmet követel nemcsak azért mert csendes de a 

kinézete és a tudása miatt is.

ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ OLDALOSZLOPOK*

Az oldaloszlopok magasságának beállítása nagyon fontos a 

kapaszkodást igénylő páciensek számára. Ez nem probléma az 

EN-MOTION futópad számára.A oszlopok nagy tartományban 

lehetséges beállításának köszönhetően ideális a futópad 

gyermekek és magas felnőttek számára is.
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