
Lepikons Aqua Fresh 
vattenband

Lepikon Oy (Ab) tillverkar vattenband i Kuohu 
nära intill Jyväskylä i Finland. Bassängerna/ 
banden tillverkas från början till slut av 
högklassigt material och som fi nsk hantverk.

- vid träning
- vid återhämtning 

efter hård träning
- vid vård och 

rehabilitering
- vid förebyggande 

av skador



Lepikons  AquaFresh vattenband är ett mångsidigt hjälpmedel vid träning 
av hästar och vid personlig vård. Att värna om hästens hälsa och välmående 
genom att förbygga skador är nyckeln till framgång. Detta vet också Antero 
Tupamäki, som hör till en av Europas mest uppskattade veterinärer.

- Den mest betydelsefulla nyttan på träningssidan uppstår i form av 
muskelstyrkan. Den stärker vissa muskelgrupper på ett helt annat sätt än 
vid träning under löpning och skritt på mark. Muskelgrupper som gynnas 
positivt utav vattenband är: hasledens böjmuskler, bakknänas sträckmuskler,  
frambogsmuskler samt framknänas muskler. 

- Vattenband används speciellt vid vård av de nedre extremiteterna, 
idrottshästars gaffelbands- och senskador, svullnader i kotsensidan och 
vid liknande problem. Men även vid benfrakturor ss. kotbensfraktur kan 
vattenband påbörjas genast efter att hästen klarar av att gå normalt. 
Generellt kan konstateras att vid vård och rehabilitering av ortopediska 
skador på nedre extremiteterna är vattenband till fördel och att 
rekommendera.

Se Antero Tupamäksi kommentarer i sin helhet på adressen: 
www.lepikon.com



Tekniken: 
- stommen är tillverkad av rostfritt stål

- den kvalitetsmässiga manövreringen av apparaturen är 
tillverkad av Siemens logik.

- vattentät pekskärm

- dämpande skrittunderlag och hydrauliska kraftöverföring 

- dämpad ljudnivå 

- hållbar matta 

- tillräckligt stor sandfi ltreringssystem med automatiska 
funktionsventiler

- snabb fyllning och tömning (25m3/h)  

- steglös justering av vattennivån (0-800mm

- hästvänlig vattenrengöring 

- avkylningsgaranti (OPTIO) det uppvärmda vattnet töms 
automatiskt och nytt kallt vatten tas in via nätverket

- möjlighet att justera lutningen = uppförsbacke ( 0-5 grader) 

- steglös justering av tempot 

- automatisk nöd-stop-brytning

- möjlighet att programmera in olika träningsalternativ

- lätt att använda 

- apparaturen kan installeras i avskilda utrymmen, varav 
plats frigörs och ljudnivån minimaliseras.

Vid montering krävs enbart el- och avloppsnät samt uttag för 
vatten. Kan monteras på golvhöjd eller sänkas ner.  ener



Lepikon AquaFresh

- material av hög kvalitet

- tillverkad med fi nsk 
yrkeskunskap

- billig

- lätt att använda

- underhållningen görs lätt 
och snabbt ( byte av matta)

- reservdelar lätt tillgängliga

Ta kontakt, vi berättar 
gärna mera.

- försäljning: juhajokinen67@gmail.com 
eller +358 400 773 174 

- tekniska uppgifter: info@lepikon.com 
eller 010 292 9870

www.lepikon.com

facebook: 
hevosten vesikävelyaltaat Lepikon Oy


