
Din rehabpartner genom livet

Kondition och rörlighet 
Träning och aktivitet 

– ett liv i rörelse

Arm- och benträning BC-GB3030 

Upper Body Ergometer BC-GB3030 är en arm- och överkroppstränare för kondition, styrka och rörlighet 
och lämpar sig väl till rehabiliteringskliniken, seniorboendet och privatpersonen.

Motståndet styrs magnetiskt och har 8 olika steg. 

Armcyklingen tillåts i två riktningar, fram- och baklänges.

Utrustad meden ”Låg Start”-funktion.

LCD-displayen visar data över träningen – tid, nivå, puls, distans, ODO, Scan och kcal.

Utrustad med Snabbstart.

Kompletteras gärna med Intramedics motoriserade höj- och sänkbara bord 
(BC-GB3030MX) för mer individuell anpassning – perfekt för de som använder 
rullstol.

Ortopediskt utformade fotplattor för benträning finns som tillbehör.



Produktspecifikation BC-GB3030

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

Produktspecifikation BC-GB3030  Konsol/träningsfunktioner BC-GB3030

System Mekanisk SYSTEM (manuellt magnetiskt) Bildskärm Stor LCD

Motstånd 8 olika steg för nybörjare/atletisk/senior 
användning

Display information (feedback) Bildskärm visar tid, nivå, puls, distans, kalorier, 
RPM. scan

Användning o två riktningar- 
bidirectional

Ja Hjärtfrekvens Inbyggd mottagare som är kompatibel med 
övervakning via hörlurar

Låsbart Ja Snabbstart Ja

Träning för armar armar/
överkropp

Ja Teknisk specifikation BC-GB3030 

Träning för ben Ja, tillhör orthopedic Wide Rehab pedals Max vikt användare 130 kg

Stegnivå Steglös ökning/sänkning Drift Batteri 2 st AAA

Justerbar konsol Ja Längd (mm) 530

Justerbara bekväma handtag Ja Bredd (mm) 440

Rolling Motion för övre 
kroppen

Ja Höjd (mm) 580

Lätt att underhålla Ja Nettovikt 
Bruttovikt

13.15 kg 
16.35 kg

Montering krävs Front, handtag, bildskärm

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


