Vitafloor VMC
met basic besturing
VMC Basic / Artikelnummer 33-5-05-00230

Vitafloor biedt het neusje van de zalm op het gebied van trainings- en
revalidatieapparatuur zoals de vrijstaande trilplaat van het type VMC.
De VMC is ontworpen met de gedachte dat hij ook meegenomen moet
kunnen worden naar bijvoorbeeld meerdaagse wedstrijden op een
andere locatie

Mobiel

De Vitafloor VMC is een veilig en gebruikersvriendelijk vibratiesystem,
wat de bloeddoorstroming helpt te verbeteren en tegelijkertijd als
trainings- en massagemethode dient. De Vitafloor kan gebruikt worden
voor zowel het voorkomen als behandelen van blessures alsmede voor
het trainen van uw paard in het algemeen.

Eenvoudige bediening

Verticale vibratie
Geruisloos

De Vitafloor VMC is de kleinste trilplaat tot nu toe in ons assortiment en
combineert een superieure opwaartse (verticale) vibratie met een
kleinere omvang en budget. Het heeft een compact formaat met een
afmeting van 90 cm x 200 cm en maakt gebruik van een standaard 230
V stopcontact. Het is gemaakt van duurzame materialen en wordt
geleverd met verstelbare voeten en een waterbestendige
besturingskast met variabele frequentieregeling. Er is geen installatie
noodzakelijk en U heeft alleen een harde en vlakke ondergrond en een
stopcontact nodig om met de vibratietraining te beginnen.

Kenmerken
Botscans genomen bij de veterinaire universiteit in Davis, Californië laten zien dat Vitafloor niet alleen voor bot
regeneratie zorgt in de benen, maar ook in de ribben.
Vitafloor verbetert de bloedsdoorstroming door het gehele lichaam.
Als je je handen op het paard legt, voel je de vibraties tot in de schouders aan toe.
Vibratie training is de enige niet invasieve behandeling met een gedocumenteerd positief effect op osteoporose
(broze botten) en de ziekte Silicose.
Verbetering van botdichtheid met zo veel als 20% (menselijke studie).
Helpt in het voorkomen en behandelen van koliek.
Vitafloor helpt ook bij de behandeling van blessures aan zacht weefsel, pijnlijke gewrichten, hoefbevangenheid
en aandoeningen aan de sesam beenderen.
Pees blessures genezen meestal in de helft van de “normale tijd” met een veel betere kwaliteit van het genezen
weefsel.
Stimuleert gezonde en snelle hoefgroei – belangrijk voor paarden met hoef problemen.
Verlaagt het cortisol gehalte wat belangrijk is voor de ontspanning van Uw paard.
Vibratie training verbruikt energie en verbrandt vet.

Vibratie training verhoogt de productie van testosteron.
Voorlopig veterinair onderzoek toont aan dat Vitafloor helpt met de groei van de rugspieren en verhoogde
soepelheid in de spieren.
Aanzienlijke spierkracht toename na slechts 10 minuten op de Vitafloor voor een periode van 10 dagen.
Paarden die op de Vitafloor getraind worden kunnen sneller versnellen vanuit stilstand en hebben verbeterde
kwaliteit van de gangen. Elasticiteit en flexibiliteit nemen toe.
Vitafloor versnelt het regeneratie proces na een zware inspanning.

“"Wedstrijdpaarden in topvorm" "De Vitafloor
is een waardevolle aanvullen voor onze
wedstrijdpaarden, het helpt echt om ze in
topvorm, zuiver en gezond te houden!"”
— Steffen Peters S. Peters Dressage, San Diego CA, USA

“ERG TEVREDEN OVER DE SERVICE "Wij
maken al jaren gebruik van de Vitafloor. Na
het gebruik merken wij een duidelijk verschil
bij onze paarden; zowel mentaal als fysiek
voelen ze erg ontspannen. Daarnaast zijn we
erg tevreden over de service die Vitafloor ons
levert!"”
— Sjef Janssen | Anky Education Center | Bondscoach dressuurteam België

““Ik had het voorrecht om een Vitafloor te
gebruiken terwijl ik in België op stal stond ter
voorbereiding op de Wereldruiterspelen van
2014. Ik aarzelde of mijn paard nerveus zou
zijn, maar hij accepteerde de sessies heel snel
en leidde zichzelf al snel naar de vloer!
Vitafloor helpt mijn paarden comfortabel te
houden op manieren die ik niet kan. De
vibratie dringt veel dieper door dan welke
icing-technologie of massage dan ook en
behandelt het hele lichaam in elke sessie.
Naast de fysieke voordelen, zijn de paarden er
dol op!””
— Laura Graves

Specificaties
Lengte

2000 mm

Breedte

900 mm

Hoogte

170 mm

Gewicht

120 Kg

Basis materiaal

Aluminium

Inbegrepen

Basic Besturingskast

Aansluitspanning

230 V / 50 Hz

Opgenomen vermogen

1 KW

Afzekeren met

16 A

Tijd

Niet instelbaar

IP waarde

IP 65

Kabellengte

5 meter

Keurmerk

CE

Netsnoer

230V + RA

Bevestigingsmateriaal

Inbegrepen

Transport afmeting

2100 x 1000 x 500 mm

Transport gewicht

140 Kg
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