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Denne vanntreneren er unik – den egner seg for rehabilitering og 
trening, hvor hesten går i vannet eller på en vanlig tredemølle. Den 
slags trening yter et verdifullt bidrag til å lege forskjellige skader.

I vanntreneren går hesten rett fremover og på en balansert måte. 
Dette betyr at skrittene blir lengre, og utvikling av sterkere rygg- og 
magemuskler fremmes. Derfor er vanntreneren også et meget godt 
verktøy for å utvikle hestens kondisjon.

En hest bruker mye kraft og energi på å gå i vannet og / eller 
oppoverbakke. Hesten må takle vanntrykket, og hele kroppen blir 
belastet.
Det er mulig å justere både hastighet, stigning og vannhøyde 
individuelt. Dermed kan treningen tilpasses hestens behov. Det brukes 
kaldt vann som samtidig kjøler ned ankler og sener.

Når hesten går i vannet, opplever den på den ene siden vannets lette 
oppdrift på kroppen, og på den andre siden må hesten fortrenge 
vannet gjennom bevegelser. Når vannstanden økes, blir hesten 
„lettere“ takket være vannets oppdrift. Dermed fører denne måten å 
bevege hesten på, til at ankler og sener blir avlastet.
Denne prosessen gjør det mulig at hester som har problemer 
med ankler, sener eller bein, kan bevege seg i en tidlig fase av 
rehabiliteringsprosessen – på denne måten blir musklene ikke 
nedbrutt, men heller utviklet, og hesten får en mye bedre balanse / 
likevekt.
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Vanntrening er også et effektivt hjelpemiddel ved ryggproblemer. Vannets 
mottrykk gjør at flere bevegelser starter fra bakbeina, noe som gjør at hesten 
strammer sine magemuskler og bruker ryggmuskulaturen mye bedre og 
med mer frihet i skulderområdet. På denne måten kan hesten trenes uten 
belastning, helt til ryggen er smidig igjen, og hesten er sterk nok til å bære 
rytteren sin.

Vanntreneren kan også brukes som „normal‟ tredemølle.

Tekniske data for vanntreneren
Mål L x B x H = 3,6 x 2,2 x 2,0 m; rampene 

på begge sider har lengde på 1,2 meter 
hver

Drift direkte drift
Forsyningsspenning 400 Volt – 50 Hz
Beskyttelse fullstendig av rustfritt stål
Festematerialer  iht. DIN-/ISO-norm, minst klasse
        A2 rustfritt stål
Tredemølle ekstremt hendig gummibånd
Hovslagbredde ca. 80 cm
Hovslaglengde ca. 300 cm
Ramper framme og bak
Sidevegger lukkede sidevegger, én av dem er 

transparent
Sikkerhetsinnretninger infrarød-fotocelle, nødstopp, 

sikkerhetsdører
 Vannet kan slippes ut via en manuelt 

betjent ventil.

Standardstyring
Hastighet 0 opptil 12 km/h, variabel
Opsjon for hastighet 0 opptil 20 km/h, variabel
Start/stopp von Hand
Vannhøyde 0 opptil 125 cm, justerbar ved pumper 

med manuell betjening
Tilsvarer CE-normen
Tilt-vinkel 0 opptil 10 Grad (17 % stigning)

Programmerbar styring (opsjon)
Programmerbar styring sørger for at hesten din treneres optimalt og 
på en absolutt sikker måte. Som standard har vi lagt inn en rekke av 
forhåndsinnstilte treningsenheter som kan tilpasses dine krav og behov enkelt 
og uten problemer.

Start/stopp manuelt / automatisk
Kasse Polyester IP65
Tilsvarer CE-normene
Løpetid 1 - 59 minutter per programseksjon
Hastighet  kan justeres variabelt pr. programseksjon
Antall treningsenheter 10, fritt justerbart, 
Antall programseksjoner 6 seksjoner pr. program
Visning programnummer, hastighet og tid, 

tredemøllens tilt-vinkel, totaltid for 
programmet
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