Productblad: Rollen Loopband
Doormiddel van de Q-line® Paarden Loopband sneller fit. Ideaal voor elke paarden bezitter,
die voor de dagelijkse beweging van het paard een loopband wil gebruiken
De loopband trainer van Q-line® voorziet in het gecontroleerd trainen van uw paard, ideaal voor rehabilitatie of
gerichte spiertraining. De loopband trainer is ontworpen en gebouwd volgens de hoogste normen waarbij de
veiligheid voor het paard op de eerste plaats komt.
De loopband trainer is een doordachte technologische oplossing ontworpen samen met enkele vooraanstaande
mensen uit de paarden branche. Onderzoek heeft uitgewezen dat paarden die gebruik maken van een loopband een
wezenlijk hogere doorbloeding in de rug en ledematen hebben. Met de loopband van Q-line® wordt de stofwisseling
geactiveerd en zal een paard sneller rehabiliteren.

Unieke Pluspunten
Veiligheid:
De Loopbanden van Q-line® kunnen enkel in hoogte bewegen wanneer de motor aanstaat. Dit voorkomt dat het
paard ongecontroleerd kan lopen en zodoende ten val komt. Mocht zich een storing voordoen in de loopband wordt
hoogteverstelling automatisch gereset en komt terug in horizontale positie.

Duurzaamheid
Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur
garanderen. Door een technologisch geavanceerd ontwerp glijd de band vrijwel geruisloos en zeer licht rond,
hierdoor zij de Q-line® loopbanden bijzonder energiezuinig.
De loopband trainer is een doordachte technologische oplossing en kenmerkt zich door de meeverende bodem en
solide opbouw. Waarbij een loop kwaliteit verkregen wordt die te vergelijken is met een natuurlijke bodem. Zowel de
loopbanden met glij-plaat als zowel de rollen band hebben een uitmuntend loopvlak voor het paard.

Levensduur
Q-line® loopbanden worden van kwalitatief hoogwaardig materiaal gemaakt. De trommelmotoren in de loopbanden
zijn water en stof dicht en zijn daardoor aanzienlijk minder gevoelig voor storingen. Door een compleet verzinkte
constructie zijn de loopbanden van Q-line® ook buiten te gebruiken.
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Uiterlijke kenmerken
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Onderhoud
De loopbanden vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte
materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt..

Keurmerk
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Alle Loopbanden voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk
tevens worden de Q-line® molens af fabriek KEMA gecertificeerd gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn
en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen
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Deze loopband is voorzien van alle veiligheden die nodig zijn om uw paard adequaat te trainen. De rollen loopband is
voorzien van een rollen bodem met extra massage effect. De micro rollen hebben een zeer positief effect op de
doorbloeding van de hoef van het paard. De rollen loopband is uitgerust met aanloop en rem elektronica, een
elektronische paniek automaat, twee oploopplanken met antislipmat, aandrijving met mechanische rem, twee
infrarood licht sluizen, 2 sluitstangen met panieksluiting en twee hoge stabiele zijwanden. De onderste zijwanden zijn
voorzien van een extra beschermplaat. Alle stalen delen zijn standaard verzinkt en voorzien van een poedercoating.

De positieve uitwerking van de loopband-training op het uithoudingsvermogen van het paard wordt in alle disciplines
van de paardensport gewaardeerd en zorgt voor een verbetering in opbouw van de voor en achterhand spieren.
De loopband trainer voorziet in het gecontroleerd trainen van uw paard, ideaal voor rehabilitatie of gerichte
spiertraining. De Loopbandtrainer is ontworpen en gebouwd volgens de hoogste normen waarbij de veiligheid voor
het paard op de eerste plaats komt.
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IR val beveiliging
Gebruiksvriendelijk
Eenvoudig te installeren
Gladde zijwanden
Diverse veiligheidsvoorzieningen
Onderhoudsarm
220V / 2,2Kw
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Technische specificaties
27-5-00-00230
Ca
mm
mm
stuks
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

1680
3800
6450
2
1325
1179
2080
3500
880
310
1780/1460
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Art. nr.
Afmetingen
Gewicht KG
Lengte zonder oploopplank
Lengte met oploopplank
Aantal oploopplanken
Loopplankbreedte
Totale breedte
Totale hoogte
Loopvlak lengte
Loopvlak breedte
Inloophoogte
Hoogte van zijschot
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Inclusief
Zijkant beplating
Zijwand bekleding
Sluitstangen
Thermisch verzinkt frame
Poedercoating
Infrarood sensor
Maximale snelheid
Demping
Glijvlak voor band

●
polucarbonaat
stuks 2
○
●
stuks 1
Km/h Ca. 10
mm
0-6
Microrollen

Aansluitwaarde
Vermogen
Aansluitspanning

Kw
2.2
230V 1ph+N+PE

0-6
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Optioneel
Electro hydraulische hoogte verstelling
%
Handmatige hoogte verstelling
%
0-6
Optioneel ○, Standard ●, Niet mogelijk X
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