
Loopbandtrainer RHO

De KYLIX Loopbandtrainer is ontworpen om uw paard te trainen 

op een klein oppervlak.

U kunt uw paard veilig en adequaat trainen in een loopband van 

KYLIX.

• Directe slipvrije aandrijving

• Minimaal onderhoud benodigd

• Diverse veiligheids-aspecten

• Energiezuinig

• Alle stalen delen zijn volbad verzinkt

• Inclusief besturingskast

• CE / NEMA / UL / CSA aandrijving

U kunt uw paard veilig en adequaat trainen 

in een loopband van KYLIX. De loopband 

helpt uw paard in conditie te houden. Door te 

trainen op de loopband zal de hartfunctie 

met 50% verbeteren zonder nadelige 

hartvergroting. Het zuurstoftransport door de 

bloedbanen zal vergroten en er zal minder 

verzuring van de spieren optreden.

Het trainen op de KYLIX loopbandtrainer 

staat gelijk maan een goede bosrit, met het 

verschil dat u traint op 3m2, wat betekent dat 

er een beteree controle over uw paard is 

tijdens het trainen. Met de programmeerbare 

besturingskast kunt u uw paard zeer 

doelgericht trainen.
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NL – 7650 AA

Tubbergen

Newtonstraat 3 B

7651 AP

Tubbergen

T. 0546 – 577305

F. 0546 – 570300

E-mail info@kylix.nl

www.kylix.nl

Loopbandtrainer RHO

Technical specificaties loopbandtrainer:

Afm. LxBxH met oploopplanken Ca. 5,7 * 1,5 * 1,9 meter

Afm.  LxBxH zonder oploopplanken Ca. 3,5 * 1,5 * 1,9 meter

Aantal paarden 1

Aandrijving Heavy duty gear with direct drive

Voedingsspanning 400 Volt – 50 Hz – 5,5kW; electric mains

3-phase with zero

Conservering Volbad verzinkt

Loopband Super grip rubber band

Looppad / hoefslag breedte Ca. 80 cm

Looppad / hoefslag lengte Ca. 300 cm

Oploopplank Voorzijde en achterzijde

Zijwanden Doorzichtige veilige zijwanden links en 

rechts

Veiligheids elementen IR lichtsluis

Op elke hoek noodstoppen

Veiligheidsstangen met losbreekkoppeling

Programmeerbare besturingskast:

Snelheid 0 – 12 km/h, optie 20km/h

Start / Stop Handmatig / automatisch

Behuizing Polyester IP65

Conform Ce norm

Looptijd 1 – 59 minuten per programma-stap

Snelheid 0 – 12 km/h, per programma-stap variabel 

in te stellen

Aantal trainings-sessies 20 trainings-sessies, 10 vaste, 10 vrij te 

programmeren

Aantal programma-stappen 6 stappen per programma

Display Programma-nummer, snelheid en tijd, 

hoek van de band, totale programma-tijd
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