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NuStep T4r T5xr

GENERELT

Trener hele kroppen, behagelige bevegelser x x

Ergonomisk sittestilling x x

Pulsmåling (Polar) x x

Håndtak med pulsmåling x

Lavt innsteg x

Innstegshøyde 22-30 cm 8-10 cm

Vedlikeholdsfri design x x

DRIVVERK

Brukerkontrollert skrittlengde x x

Selvforsynt med strøm x x

Motstand, endres stykkvis 5-800 watts 5-1400 watts

Motstandsnivåer, liten motstand på laveste nivå 10 15

SETE

Dreibart 360O med lås ved alle 45O x x

Ergonomisk med armlener til å slå opp x x

Enkel justering i lengderetning 38 cm 46 cm

Tilte seteryggen opp til 12O x

Mulighet for ekstra bredt sete x

Setemål sitteflate 43x36 cm 46x46 cm

Setemål rygghøyde 43 cm 56 cm

ARMER 

Armjustering med enkel låsing x x

Armene kan lengdejusteres 38 cm 46 cm

Ergonomisk håndposisjon x

Håndgrepet kan roteres 40O x

FOTPEDALER

Støpte pedaler med antiskli x x

Stropper for ankel og vrist x x

Justerbar vinkel i ankelleddet x

KONSOLL

Lettlest og enkelt display monokrom farge

Quick start og reset - trenger ikke trykke på knapp x x

Seteposisjon vises på skjerm x x

Antall treningsprogram 2 13

TILLEGGSUTSTYR

Uni/bilaterale benstøtter x x

Wellgrip hansker x x

Benstøtteholder x

ØVRIGE SPESIFIKASJONER

Maks brukervekt 182 kg 272 kg

Brukerhøyde min/maks 137/193 cm 137/200 cm

Vekt 95 kg 134 kg

Mål 152x69x112 (lbh) 185x74x117 (lbh)
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Dreibart sete

Benstøtte

Fotpedaler med stropper

Benstøtteholder

HJELPEMIDDELNUMMER 
179429  NuStep T4r, Recumbent Cross Trainer  
 (inkl. fotsikringssystem og setebelte)
229685  NuStep T5xr, Recumbent Cross Trainer  
 (inkl. fotsikringssystem og setebelte)

 TILBEHØR
215153  NuStep Benstøtte for T4r 
 (passer for høyre og venstre side).
215154  NuStep Grepshansker for T4r 
 (leveres i par)
xxxxxx NuStep T4r Benstøtteholder 
 (for når de ikke er i bruk)
232386   NuStep Total bilateral pakke for T5xr  
 (2 x benstøtter, 2 x grepshansker)



NuStep T4r og T5xr tilbyr trygg trening av hele kroppen for mennesker med 
ulike forutsetninger. Et stort, mykt og dreibart sete gjør innsteget enkelt 
og alle innstillinger kan enkelt gjøres sittende i setet. De største muskel-
gruppene i over og underkropp trenes samtidig, og bidrar til forbedring av 
kondisjon, utvikling av styrke, samt kaloriforbrenning. 

GENERELT NUSTEP T5XR 
T5XR simulerer en naturlig gå- bevegelse

uten stor belastning på ledd og skjelett  

og tilbyr funksjonell trening.

• Ergonomisk sittestilling

• Trener hele kroppen

• Behagelige bevegelser

• Passerbrukere fra 137 til 200 cm

• Max brukervekt er 272 kg

DRIVVERK
T5XR produserer sin egen motstand

og er stillegående

• Brukerkontrollert skrittlengde

• Motstanden endres momentant

• Liten motstand på laveste nivå

• Trenger ikke strømtilkobling

• Motstand fra 5 - 1400 watt

SETE
Det store komfortable setet er dreibart,

hvilket gjør tilgangen fra rullestol enkel

• Ergonomisk med armlener til å slå opp

• Dreibart 360˚, med lås ved alle 45˚

• Kan enkelt justeres med 46 cm i

lengderetningen

TILLEGGSUTSTYR
• Uni / bilaterale benstøtter

• Wellgrip hansker

ARMER
Bevegarmene kan enkelt tilpasses din

kroppsstørrelse og bevegelsesutslag

• Ergonomisk håndposisjon

• Armene kan justeres med 46cm

• Enkel låsing av armene

FOTPEDALER
Pedalene på T5XR er designet for ulike sko- 

størrelser og for å holde føttene på plass

• Støpte pedaler med antiskli

• Stropper for ankel og vrist

KONSOLL
Registrerer og monitorering av brukerens

progresjon på et lettlest og enkelt display

• Quick start og reset

• 13 treningsprogrammer

• 15 motstandsnivåer

• Pulsmåling (Polar)

• Motstandsjustering på konsoll

ØVRIGE SPESIFIKSAJONER
• Vekt: 134 kg

• Mål: 185x74x117 (lbh)

• Vedlikeholdsfri design

• Justerbar vinkel i ankelleddet

• Tilte seteryggen trinnløst opp til 12˚

• Armene kan roteres 40°

GENERELT NUSTEP T4R 
T4r simulerer en naturlig gå- bevegelse

uten stor belastning på ledd og skjelett  

og tilbyr funksjonell trening.

• Ergonomisk sittestilling

• Trener hele kroppen

• Behagelige bevegelser

• Passer brukere fra 137 til 193cm

• Max brukervekt er 182 kg

DRIVVERK
T4r produserer sin egen motstand  

og er stillegående

• Brukerkontrollert skrittlengde

• Motstanden endres momentant

• Liten motstand på laveste nivå

• Trenger ikke strømtilkobling

• Motstand fra 5 til 800 watt

SETE
Det store komfortable setet er dreibart,

hvilket gjør tilgangen fra rullestol enkel

• Ergonomisk med armlener til å slå opp

• Dreibart 360˚, men lås ved alle 45˚

• Kan enkelt justeres med 38 cm i

lengderetningen

TILLEGGSUTSTYR
• Uni / bilaterale benstøtter

• Wellgrip hansker

ARMER
Bevegarmene kan enkelt tilpasses din

kroppsstørrelse og bevegelsesutslag

• Ergonomisk håndposisjon

• Armene kan justeres med 38cm

• Enkel låsing av armene

FOTPEDALER
Pedalene på T4R er designet for ulike sko- 

størrelser og for å holde føttene på plass

• Støpte pedaler med antiskli

• Stropper for ankel og vrist

KONSOLL
Registrerer og monitorering av brukerens

progresjon på et lettlest og enkelt display

• Quick start og reset

• Generell treningsinformasjon

• 10 motstandsnivåer

• Pulsmåling (Polar)

• Flaskeholder og lesestativ

ØVRIGE SPESIFIKSAJONER
• Vekt: 95 kg

• Mål: 152x69x115 (lbh)

• Vedlikeholdsfri design

NuStep T5xr NuStep T4r

Uni / bilaterale benstøtter og wellgrip hansker 
kan fåes som tilleggsutstyr.

NuStep har vist seg velegnet for 
en rekke pasientgrupper som slag-
pasienter, MS-pasienter, kneopererte, 
pasienter med nedsatt førlighet i 
over- eller underkropp, 
høyre/venstreside m.fl.  


