Epsilon Vrijloop-trainingsmolen

INNOVATION - QUALITY - SERVICE

De Epsilon Vrijloop-trainingsmolen is door het
unieke design een zeer solide molen. De Epsilon
vraagt een geringe investering.

U kunt met een gerust hart genieten, terwijl uw
paarden veilig getraind worden in de molen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Direct slipvrij aangedreven
Onderhoudsarme aandrijving
Afgeschermde aandrijfunit
Solide uitvoering
Energiezuinig ca. 0.5 kWh
Interactieve vakselectie
Lichtgewicht drijfhekken met vrije beenruimte
Eenvoudig te bedienen besturingskast

Opties

EPSILON
EPSILON

Epsilon Vrijloop-trainingsmolen
Technische specificaties:
Vrijloop-Trainingsmolen		
Buiten diameter
12-20 meter
Aantal vakken
3 / 4 / 5 / 6 / 8 stuks
Aandrijving
Direct aangedreven
Voeding besturingsunit
230 Volt - 50 Hz. ; lichtnet
Energie verbruik
0,5 kWh
Conservering
Volbad verzinkte constructie delen
volgens NEN-EN-ISO 1461-99
Bevestiging materiaal
Volgens DIN / ISO
norm, Minimale klasse 8.8,
Elektrolytisch verzinkt
Spankabels
Verzinkte Staalkabel met staalkern
Drijfhekken uitvoering
Aluminium lichtgewicht,
vrij beweegbaar
evt. met schrikstroom
Drijfhek breedte
2,0 meter
Drijfhek hoogte
2,0 meter
Looppad cq hoefslag breedte
2,5 meter
Schrikstroomapparaat
optioneel
KYLIX stap kast
De KYLIX stap kast is ontworpen om uw paard veilig en adequaat te
kunnen voorzien van een gecontroleerde, natuurlijke, dagelijkse
beweging in de KYLIX vrijloop-trainingsmolen.
De KYLIX stap kast is eenvoudig te bedienen en direct klaar voor gebruik.
Stap besturing
Looptijd
Snelheid (stap)
Behuizing besturingskast
Buitenkast
Conform
Bijzonderheden

Links- en rechtsom
5 minuten, per draairichting
6* km/uur
Polyester IP65
Optioneel mogelijk
CE normering
de stap kast wordt standaard
meegeleverd

KYLIX Programmeerbare stap draf kast
De KYLIX programmeerbare stap-draf kast is het betrouwbare brein van
uw KYLIX vrijloop-trainingsmolen, deze zorgt ervoor dat uw paarden
optimaal en veilig getraind worden.
Standaard bevat de KYLIX programmeerbare stap-draf kast een aantal voorgeprogrammeerde trainingssessies, die zonder enige moeite naar
eigen wens eenvoudig en snel te wijzigen zijn.
De KYLIX programmeerbare stap-draf kast kan optioneel uitgevoerd
worden met een aan/uit toets voor het schrikstroom-apparaat.
Stap / draf besturing
Looptijd
Snelheidsbereik
Aantal Trainingssessies
Aantal programma stappen
Uitlezing
Vakselectie
Behuizing besturingskast
Conform
Bijzonderheden

Links- en rechtsom (variabel in
te stellen in elke programmastap)
1 tot 20 minuten, per programmastap variabel in te stellen
4 tot 18* km/uur,per programma
stap variabel in te stellen
6 Trainingssessies vrij
programmeerbaar
10, onbeperkt instelbaar
inclusief maximale draftijd
beveiliging.
Snelheid en trainingstijd
Interactieve vakselectie
Polyester IP65
CE normering
Optioneel
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