
Din rehabpartner genom livet

Kondition och rörlighet 
Träning och aktivitet 

– ett liv i rörelse

BC-GT8600RF är ett löpband som lämpar sig likaväl till rehabiliteringskliniken, gymmet och träning i hemmiljö.

Löpband BC-GT8600RF

Sidoräcken för ökat stöd och säkerhet

Utrustad med transporthjul fram gör löpbandet enkelt att flytta

Integrerad Polar® - telemetrimottagare för mätning av hjärtfrekvens

LCD - skärm

Användarvänlig med röd, grön och gul knapp

Utrustad med handkontroll

Två nödstopp inkl. säkerhetslina

Säkerhetsnyckel

Starthastighet från 0 km/tim

Kraftig och slitstark ram

Bekväma fronthandtag

Inbyggda pulskontaktplattor



Produktspecifikation BC-GT8600RF

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-GT8600RF Teknisk specifikation BC-GT8600RF

Hastighetsintervall framåt 0 - 12 km/tim Användarvikt max 250 kg

Hastighetsintervall bakåt 0 - 3 km/tim Drift 110/220V 50/60HZ

Lutningsintervall 0 - 15 % Mått L xB x H mm 2140 x 835 x 1450

Servomotor 4,0 HP N.W/G.W 155,45 kg/173,40 kg

Sidoräcken Ja Integregad skärm Ja, 13” LCD display

Avsedd för gång/löpning/jogging Ja Feedback Start, stopp, paus, back, lutning, distans, kalorier, hastighet, tid, puls, MET

Snabbstart Ja Hjärtfrekvens Inbyggd mottagare och Polar Telemetry Receiver

Nödstopp Ja Löpyta L x B mm 1600 x 530

Dataminne (användare, distans, tider) Ja Steghöjd 16,5 cm

Flaskhållare 2 stycken

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


