Lepikon AquaFresh
vesikävelyaltaat

- treenaamiseen
- kovasta
harjoituksesta
palautumiseen
- hoitoon ja
kuntouttamiseen
- vammojen
ennaltaehkäisyyn

Lepikon Oy valmistaa kotimaiset hevosten
vesikävelyaltaat Jyväskylän kupeessa Kuohulla.
Altaat tehdään laadukkaista materiaaleista ja
suomalaisena käsityönä alusta loppuun.

Lepikon AquaFresh vesikävelymatto on monikäyttöinen apuväline hevosen
treenaamiseen ja yksilölliseen hoitoon. Hevosen terveyden vaaliminen ja
vammojen ennaltaehkäisy on avain menestykseen. Sen tietää myös Antero
Tupamäki, joka on yksi Euroopan arvostetuimmista eläinlääkäreistä.
- Valmennuksellisesti merkittävin hyöty tulee lihaskunnon puolelta.
Vesikävely vahvistaa tiettyjä lihasryhmiä aivan eri tavalla kuin varsinainen
juoksu- tai kävelyvalmennus. Tyypillisiä lihasryhmiä joihin vesikävely
vaikuttaa positiivisesti ovat: kintereen koukistajat, takapolven ojentajat,
etulavan nostajat ja etupolven nostajat.
- Vesikävelymattoa käytetään erityisesti alaraajavammojen, urheiluhevosten
hankoside- ja jännevammojen, jännetuppiturvotusten ja vastaavien
ongelmien hoitoon. Mutta myös luuvammojen hoidossa vesikävely toimii.
Esimerkiksi vuohisluumurtuman hoidossa vesikävely voidaan aloittaa heti
kun hevonen kärsii normaalisti kävellä. Yleistäen voidaan todeta, että
ortopedisten alaraajavammojen hoidossa ja kuntoutuksessa vesikävely
on hevoselle eduksi.
Katso Antero Tupamäen kommentit kokonaisuudessaan osoitteesta:
www.lepikon.com

Tekniikka:
- ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko
- laitteen ohjauksesta huolehtii laadukas Siemens logiikka
- vesitiivis kosketusnäyttö
- vaimennettu kävelyalusta ja hydraulinen voimansiirto
= hiljainen käyntiääni
- kestävä matto
- suurikokoinen hiekkasuodatusjärjestelmä automaattisilla
toimilaiteventtiileillä
- nopea täyttö ja tyhjennys (25m3/h)
- portaaton veden korkeuden säätö (0-800mm)
- hevosystävällinen vedenpuhdistus
- kylmäystakuu (OPTIO) lämmennyt vesi poistuu automaattisesti
ja verkostosta otetaan kylmää vettä tilalle
- ylämäkiominaisuus (0-5 astetta)
- portaaton vauhdin säätö
- automaattinen hätä seis-katkaisu
- treenivaihtoehdot ohjelmoitavissa
- helppo käyttää
- käyttölaitteet voidaan sijoittaa myös erilliseen tilaan, jolloin
tilaa säästyy ja käyntiääni saadaan todella hiljaiseksi
Asennusvaatimuksena ainoastaan sähkö- ja viemäriliittymät sekä
vesipiste. Voidaan asentaa lattiatasoon tai upottaa.

Lepikon AquaFresh
- laadukkaat materiaalit

Ota yhteyttä, kerromme
mielellämme lisää.

- suomalaisella
ammattitaidolla tehty

- myynti: juhajokinen67@gmail.com
tai +358 400 773 174

- edullinen
- helppokäyttöinen

- tekniset tiedot: info@lepikon.com
tai 010 292 9870

- helppo ja nopea huoltaa
(maton vaihto)

www.lepikon.com

- varaosat nopeasti
saatavissa

facebook:
hevosten vesikävelyaltaat Lepikon Oy

