
Din rehabpartner genom livet

Kondition och rörlighet 
Träning och aktivitet 

– ett liv i rörelse

Dual Action Recumbent Stepper Pro BC-GB7008EMS-9 

Dual Action Recumbent Stepper Pro BC-GB7008EMS-9 är en modern sittande crosstrainer som ger  
konditions- och rörlighetsträning för hela kroppen. Den lämpar sig likaväl till rehabiliteringskliniken 
som seniorgymmet och privatpersonen. Sitsen är flyttbar och kan enkelt rullas bort för att ersättas 
av en rullstol vid behov.

Bildskärmen är en 9” vit LCD med bakgrundsbelysning och touch-screen.  
Displayen visar tid, avstånd, hastighet, varvtal, hjärtfrekvens, nivå, 
MET, watt, profil, kcal och är utrustad med Snabbstart. 
 
Motståndet har 16 olika nivåer. 
 
Det finns 18 förinställda program och mätning av puls sker via 
en inbyggd mottagare. 

Pedalerna är ergonomiskt utformade med fästremmar. 
Vadstöd finns med som standard.  

Sitsen är vridbar för att enkelt komma i/ur och går även att justera  
framåt/bakåt. Sitsens ryggstöd går att luta och är försett med säkerhetsbälte.  
 
Bildskärmen har USB-port för överföring av individuella träningsdata (PDF). 
 
Max användarvikten är 226 kg. 

 



Produktspecifikation BC-GB7008EMS-9

Kontakta oss så hjälper vi dig

Rådgivning och försäljning

Installation och utbildning

Support och service

Rätt utrustning för effektiv rehabilitering, ett aktivt liv och 

god livskvalitet

Vi på Intramedic ger råd om vilka fördelar våra produkter kan ge dig och din verksamhet. Vi hjälper dig att 

utifrån vårt kompletta sortiment av rehabiliterings- och träningsutrustning skräddarsy en totallösning efter 

dina eller din verksamhets behov. Intramedic har en komplett serviceavdelning och kan ge dig den bästa 

servicen och supporten i ett framtida samarbete.

Ulrika Haglund  

Rådgivning och försäljning 

Växel +46 8 409 03 800

Direkt +46 8 409 03 810

ulrika.haglund@intramedic.se 

Intramedic AB

Sjöängsvägen 1C

19272 Sollentuna

Sverige

www.intramedic.se

System EMS System Bildskärm Stor 9 ”LCD vit bakgrundsbelysning med pekskärmar

Motstånd 16 Motståndsnivåer Display information (feedback) Bildskärm visar tid, avstånd, kalorier, kalorier per 
timme, nivå, hastighet, varvtal, hjärtfrekvens, MET, 
watt, profil

Wide Ride ™ pedaler Ja Användarspecifikationer 18 förinställda program, inklusive HRC, användare 
och isokinetisk.

Comfort Curve ™ -sits Ja Hjärtfrekvens Inbyggd mottagare och Polar Telemetry Reciever

Avtagbar sits Ja Snabbstart Ja

Swivel ™ sits Ja Teknisk specifikation BC-GB7008EMS-9
Ratcheting-sitsjustering Ja Drift INGÅNG: 100-240 V, 50/60 Hz, 1.5A Maxutgång: DC 

30V / 2A

Lättjusterad pedalrem Ja Längd (mm) 1660

Lättjusterad armväxel Ja Bredd (mm) 720

Ja Höjd (mm) 1050

Individuell träningsprofil Ja Nettovikt
Bruttovikt

77 kg 
90 kg

Målträning Ja. Tid, distans, kcal, distans-klättring, tid i 
Zon och tempo.

Max vikt användare 226 kg

Klassisk träning Ja, Manuell mål, Slumpmässig, Hill, Rolling 
Hills, Intervall, Mountain, Ironman

USB-funktion Ja, överföring av data till PDF Träningsdata/ 
rapportering individuell rehabilitering

Vi finns på sociala medier: 
                 https://www.facebook.com/intramedic.se/             https://linkedin.com/company/intramedic-ab/                 https:/Instagram.com/intramedic 


