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Kolorowy wyświetlacz LCD 
z opcją 13 programów 
treningowych

Praktyczne pedały 
z pasami zabezpieczającymi, 
które wspomagają zgięcie 
podeszwowe stopy

Funkcjonalny próg ułatwiający 
wsiadanie i schodzenie

Uchwyty mierzące 
aktualną pracę serca

Regulacja uchwytów 
kończyn górnych

Możliwość 40 
stopniowej 
rotacji uchwytu 
kończyny górnej

Solidny i bezpieczny 
pierścień wspomagający 
siadanie oraz wstawanie

Szeroki, wyprofilowany 
i wygodny fotel 
z możliwością obrotu 
o 360 stopni, 12 stopni 
regulacji oparcia. 
Umożliwia pracę 
dla pacjentów o wadze 
do 280 kg
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Czytelny i łatwy 
w obsłudze wyświetlacz

Funkcjonalny uchwyt 
kończyn górnych Stabilne 

i ergonomiczne pedały
Funkcjonalny próg ułatwiający 
wsiadanie i schodzenie

Uchwyty mierzące 
aktualną pracę serca

Solidny i bezpieczny 
pierścień wspomagający 
siadanie oraz wstawanie

Łatwa regulacja 
uchwytów kończyn 
górnych

Szeroki, wyprofilowany 
i wygodny fotel z funkcją 
obrotu o 360 stopni 
oraz udźwigiem do 180 kg
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Urządzenie NuStep T5xr oferuje pełny zakres 
innowacji wprowadzonych przez firmę NuStep, 
włącznie z poszerzonym zestawem funkcj i  
i dostosowań oraz wszechstronnością, które
umożliwiają większej liczbie użytkowników korzy-
stanie z treningu dającego zadowolenie i satysfakcję. 

Niezależnie od poziomu sprawności pacjentów, 
zarówno w przypadku osób niepełnosprawnych, 
jak również profesjonalnych sportowców - urządze-
nie NuStep T5xr umożliwia bezpieczny i efektywny 
trening z możliwością dostosowania ćwiczeń. Żadne 
inne urządzenie treningowe nie jest tak przystępne, 
przyjazne i wszechstronne.

Szeroka grupa dziedzin, pacjentów i placówek

Funkcjonalne siedzisko zapewniające 

bezpieczeństwo i komfort

Innowacyjne urządzenie do treningu i rehabilitacji

z licznym zakresem funkcji

•  Rehabilitacja i fizjoterapia

•  Rehabilitacja kardiologiczna

•  Trening dla osób starszych

•  Trening dla osób niepełnosprawnych

•  Fitness, SPA oraz kluby sportowe

•  Ergonomiczne, wygodne i duże siedzisko 

•  Obrót siedzenia o 360˚ (blokady co 45˚)

•  Regulacja odległości siedzenia od panelu w zakresie 46 cm

•  Ustawienie odchylenia siedzenia w tył

•  Uchwyty z czujnikiem tętna

•  Podnoszone podłokietniki

•  Siedzenie na wysokości wózka inwalidzkiego

•  Opatentowana blokada ruchów siedzenia

•  Możliwość montażu dodatkowych pasów 

bezpieczeństwa 

•  Miejsce na butelkę z wodą 

•  Nowoczesna, pozioma konstrukcja

•  Możliwość treningu także dla osób niepełnosprawnych 

•  Łatwy dostęp z wózka inwalidzkiego 

•  Ergonomiczna pozycja ciała podczas treningu 

•  Aktywizacja wszystkich partii ciała

•  Zakres ruchów kontrolowany przez użytkownika

•  Jednoczesny trening kończyn górnych i dolnych

•  Możliwość indywidualnego dostosowania urządzenia 

do pacjenta 

•  Odpowiedni dla osób o wzroście 137-200 cm

•  Odpowiedni dla osób o wadze do 227 kg

ZASTOSOWANIE

SIEDZENIE

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Płynna praca urządzenia w każdych warunkach 

•  Cichy napęd paskowy – brak koła zamachowego 

•  Opór generatora w przedziale 5-1400 watów

•  Własne zasilanie akumulatorowe (brak kabli sieciowych) 

•  Niska inercja podczas uruchamiania – łatwy start 

•  Kontrola bezwładności ruchu podczas treningu 

•  Cicha praca urządzenia 

UKŁAD NAPĘDOWY



5

Precyzyjna praca kończyn górnych 

Urządzenie NuStep T5xr jest łatwe w utrzymaniu 

i przystosowane do intensywnego używania 

NuStep posiada możliwość rozbudowy o stabilizatory, 

które utrzymują nogi w jednej pozycji, zapobiegając ich 

odchyleniom. 

•  Łatwa i szybka regulacja długości uchwytów (46 cm)

•  Ergonomicznie ukształtowane uchwyty

•  Możliwość obrotu uchwytów o 40˚

•  Możliwość zapięcia uchwytów (Well-Grip) 

u pacjentów z obniżoną sprawnością rąk 

Waga: 134 kg

Wymiary: 185 x 74 x 117 cm

Zestaw pasów stabilizujących pacjenta: 

•  Biodrowy i piersiowy (147 cm) – 51700

•  Pas piersiowy rejestrujący pracę serca - 50813

SYSTEM MOCOWANIA RĄK - UCHWYTY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

AKCESORIA STANDARDOWE

PEŁNA STABILIZACJA KOŃCZYN DOLNYCH

Ruchome pedały urządzenia T5xr zapewniają 

naturalną i wygodną pracę stóp

•  Duża, wygodna i miękka powierzchnia

•  Ustawienie pozycji stopy (zginanie/prostowanie stopy)

•  Trzy pozycje ustawienia pedałów

•  Miękkie podparcia pięt

•  Ochrona przed zabrudzeniem

SYSTEM MOCOWANIA STÓP

Pełna kontrola treningu, pomiar i analiza wyników  

•  Duży, kolorowy wyświetlacz LCD

•  Łatwe uruchamianie bez konieczności naciskania 

przycisków

•  Dokładne i wyraźne odczyty parametrów

•  Możliwość wyznaczenia celu: czas, dystans i kalorie

•  15 poziomów oporu

•  13 programów ćwiczeniowych, 5 profili

•  Interaktywny trening z komputerem

•  Motywujące porady i wskazówki 

•  Możliwość programowania podczas pracy urządzenia

•  Pozycja siedzenia pokazana na wyświetlaczu

•  Możliwość własnego dostosowania panelu 

•  Przycisk informacji włączający pomoc kontekstową

•  Odpowiedzi dźwiękowe z regulacją głośności

•  System monitorowania pracy serca Polar

(dołączony pas) – opcja dodatkowa 

•  Program kontroli docelowej pracy serca

•  Program stałej prędkości (izokinetyczny)

•  Program stałej mocy

•  Program testowy (dwa ćwiczenia)

•  Funkcja powtarzania ostatnio wykonywanych ćwiczeń

•  Śledzenie efektów ćwiczeń przy pomocy numeru 

ID użytkownika

•  Śledzenie danych użytkownika (do 200 użytkowników)

•  Eksportowanie wyników i parametrów urządzenia 

za pomocą USB

•  Tryb oszczędzania baterii

PANEL
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NuStep T4r umożliwia zaangażowanie się w tre-
ning użytkownikom na wszystkich poziomach 
sprawności. Aktywizuje zarówno dolne,  jak i górne 
partie ciała, zapewniając całościowy trening dla 
wzmocnienia i poprawy kondycji osób z niepełno-
sprawnościami, poddawanych rehabilitacji lub 
pragnących poprawy zdrowia i samopoczucia. 

Bezpieczne, ciche i łatwe w obsłudze urządze-
nie NuStep T4r oferuje niezależność i swobodę  
użytkownikom oraz terapeutom. Produkty NuStep 
są najczęściej wybierane wśród specjalistów   
w dziedzinie opieki zdrowotnej, sportu i fitnessu. 
Nowoczesny projekt i niewielka konstrukcja sprawi-
ają, że urządzenie T4r idealnie nadaje się zarówno  
do użytku profesjonalnego, jak i domowego.

Szeroka grupa dziedzin, pacjentów i placówek

•  Rehabilitacja i fizjoterapia

•  Rehabilitacja kardiologiczna

•  Trening dla osób starszych

•  Trening dla osób niepełnosprawnych

•  Fitness, SPA oraz kluby sportowe

ZASTOSOWANIE

Innowacyjne urządzenie do treningu i rehabilitacji

z licznym zakresem funkcji

•  Nowoczesna, pozioma konstrukcja

•  Możliwość treningu także dla osób niepełnosprawnych 

•  Łatwy dostęp z wózka inwalidzkiego 

•  Ergonomiczna pozycja ciała podczas treningu 

•  Aktywizacja wszystkich partii ciała

•  Zakres ruchów kontrolowany przez użytkownika

•  Jednoczesny trening kończyn górnych i dolnych

•  Możliwość indywidualnego dostosowania urządzenia 

do pacjenta 

•  Odpowiedni dla osób o wzroście 137-193 cm

•  Odpowiedni dla osób o wadze do 181 kg

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Funkcjonalne siedzisko zapewniające 

bezpieczeństwo i komfort

•  Ergonomiczne, wygodne i duże siedzisko 

•  Obrót siedzenia o 360˚ (blokady co 45˚)

•  Wyprofilowane oparcie zapewnia dodatkową podporę  

•  Regulacja odległości siedzenia od panelu w zakresie 38 cm

•  Siedzenie na wysokości wózka inwalidzkiego

•  Podnoszone podłokietniki

SIEDZENIE

Płynna praca urządzenia w każdych warunkach 

•  Cichy napęd paskowy – brak koła zamachowego 

•  Opór generatora w przedziale 5-800 watów

•  Własne zasilanie akumulatorowe (brak kabli sieciowych) 

•  Niska inercja podczas uruchamiania – łatwy start 

•  Kontrola bezwładności ruchu podczas treningu 

•  Cicha praca urządzenia 

UKŁAD NAPĘDOWY
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Precyzyjna praca kończyn górnych 

•  Wygodne, gumowe uchwyty

•  Łatwa i szybka regulacja długości uchwytów 

(mechanizm zwalniający)

•  Możliwość zapięcia uchwytów (Well-Grip) 

u pacjentów z obniżoną sprawnością rąk 

SYSTEM MOCOWANIA RĄK - UCHWYTY

Czytelny panel prezentujący postępy ćwiczeń

•  Łatwy i szybki start oraz re-start urządzenia 

za pomocą jednego przycisku

•  Czytelny wyświetlacz

•  10 poziomów oporu

•  Gotowe programy ćwiczeń

•  Pomiar danych treningowych

•  Eksportowanie wyników i parametrów urządzenia 

za pomocą USB

•  System monitorowania pracy serca Polar

•  Funkcja automatycznego włączenia/wyłączenia 

(Auto On/Off)

•  Miejsce na butelkę z wodą

•  Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe 

PANEL

Ruchome pedały urządzenia T4r zapewniają 

naturalną i wygodną pracę stóp

•  Duża, wygodna i miękka powierzchnia

•  Ustawienie pozycji stopy (zginanie/prostowanie stopy)

•  Stabilne i zapewniające wsparcie pedały

•  Miękkie podparcia pięt

SYSTEM MOCOWANIA STÓP

Urządzenie NuStep T4r jest łatwe w utrzymaniu 

i przystosowane do intensywnego używania 

Waga: 95 kg

Wymiary: 152 x 69 x 115 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

•  Uchwyt/wspornik do instalacji stabilizatorów nóg – 45642

•  System mocowania stóp – 45670

•  Pas biodrowy stabilizujący pacjenta (147 cm) – 45650

•  Pas piersiowy rejestrujący pracę serca - 50813

AKCESORIA STANDARDOWE
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