
SIGMA Vrijloop-trainingsmolen

De SIGMA Vrijloop-trainingsmolen is het zelfbouw 
model van KYLIX en vraagt een geringe investe-
ring. De SIGMA vrijloop trainingsmolen is een zeer 
fraai afgewerkte trainingsmolen waaraan u en uw 
paarden jaren plezier zullen beleven. Door zijn 
slim uitgekiende aandrijfsysteem is de SIGMA 
nagenoeg onderhoudsvrij zodat u meer tijd voor 
uw dierbare paarden overhoudt. 

• Direct aangedreven
• Onderhoudsarme aandrijving
• Industriële aandrijfunit  
• Energiezuinig ca. 0.6 kWh
• Interactieve vakselectie
• Incl. eenvoudig te bedienen besturingskast
• Eenvoudig op te bouwen
• Aansluitspanning 230V 50Hz
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Bij de ontwikkeling van deze trainingsmolen is er rekening gehouden met 
de vraag van de consument, een trainingsmolen die snel en gemakkelijk 
op te bouwen is en degelijk en betrouwbaar oogt.

Technische specificaties:
Vrijloop-Trainingsmolen  
Buiten diameter 12-16  meter 
Aantal vakken 2/3/4/5/6 stuks 
Aandrijving Direct aangedreven 
Voeding besturingsunit 230 Volt - 50 Hz. ; lichtnet 
Energie verbruik 0,6 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 Gegalvaniseerd gepunt last gaas mass  
 wijdte 50x50x3mm, vrij beweegbaar evt.  
 met schrikstroom (afm. 2x1,5 meter) 
Drijfhek breedte 2,0 meter 
Drijfhek hoogte 1,5 meter 
Looppad cq hoefslag breedte 2,5 meter

Stap besturing Links- en rechtsom 
Looptijd 0-999 minuten, per draairichting 
Snelheid (stap) 0-12* km/uur 
Behuizing besturingskast Staal met lak-coating, IP54
Conform CE normering 

* Snelheidsbereik is gelimiteerd aan de diameter van de trainingsmolen

Opmerking;    
De aardlekschakelaar c.q. aardlek-automaat in uw huisinstallatie dient te zijn: 
klasse A, B - karakteristiek en geschikt voor rimpelspanning.
Bekabeling en aansluiting tussen uw huisinstallatie en de besturingskast zijn uit-
gesloten van onze levering.

Inclusief: Opties: 
• Besturingskast • Schrikstroomvoorziening op de 
• 15 meter motorkabel  drijfhekken 
• Uitgebreide montage-instructies • Programmeerbare stapdraftkast 
  • Drijfhek met 7 hekspijlen
  • Beschermrubber rondom de   
   gaasmatten drijfhekken 
  
Levering:
De SIGMA wordt geleverd als zelfbouw pakket met een afmeting 
van (lxbxh) 3mtr x 1 mtr x 1,5 mtr
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