
En rigtig start giver optimalt udbytte, vægtaflastning og funktionel træning for neurologiske, ortopædiske og bariatri -        

patienter. NuStep og LiteGait er udviklet af terapeuter for terapeuter, i dag er begge fortrukne værktøjer til at hjælpe og   

lærer den enkelte, genvinde og vedligeholde den bedst mulige funktionsevne.  

Går I med tankerne om at investere hjælper vi gerne med afklaring af alle Jeres spørgsmål, vi tilbyder fremvisning og træning 

i produkterne hos jer med Jeres patienter inden investering. Så vi sikre os at I får den helt rigtige løsning, med den bedste 

start. Kontakt os på tlf: 86801807 eller via mail: info@mobilityresearch.dk 



Op til 3 gange mere effektiv end det konventionel træningsudstyr. Træn enkelt funktioner eller hele kroppen, kondition, 

styrke og kryds-koordinering på samme tid. NuStep er en multi maskine der både bruges indenfor neurorehabilitering, 

paraplegi, alm. genoptræning, hold træning mm. Kvaliteten og funktionaliteten er i højsædet! 

 

NuStep T4r                                                                                                                           
fastmonteret sikkerhedsbælte, fodstraps og polar pulsbælte.                                               
Max bruger vægt  181 kg.                                                                                                                     
Sædet drejes 360 gr.                                                                                                                          
Data export via USB.                                                                                                                   
2 træningsprogrammer                                                                                                                     
Mål; 152 x 69 x H 115 cm.                                                                                                                     
Vejl. Udsalgspris dkk. 47.900,00 ekskl. Moms        

     Tilbud DKK 42.000,00 ekskl. Moms  

Finansierings aftale fra DKK. 910,00 ekskl. Moms pr. mdr.                                                                                                      

NuStep T5xr                                                                                                 
fastmonteret sikkerhedsbælte, fodstraps og polar pulsbælte.                                       
Max bruger vægt 272 kg.                                                                                                               
Sædet drejes 360 gr.                                                                                                                
Lagring af data op 200 brugere                                                                                            
Data export via USB.                                                                                                          
13 træningsprogrammer                                                                                                              
2 træningstest programmer                                                                                                                 
Mål; 182 x 74 x H 117 cm.                                                                                                          
Vejl. udsalgspris dkk. 58.900,00 ekskl. Moms  

     Tilbud DKK 52.000,00 ekskl. Moms                            

Finansierings aftale  fra DKK. 1.130,00 ekskl. Moms pr. mdr.                                                         
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Spar 5.900,00 

Spar 6.900,00 

Modeller T4r T5xr 

Lav indstigning  X 

Drejbart sæde 360 gr.  X X 

Sæde højde i niveau m. 

kørestol 

X X 

Rotation i håndtag  X 

Quick start uden display 

aktivering 

X X 

Data eksport via USB X X 

Træningsprogrammer 2 13 

Mulighed for at lagre op til 

200 brugere 

 X 

Polar Hjertefrekvens X X 

Max bruger vægt kg  181 272 

WellGrip handkser  

Benstabilisator  

Fodstraps  



LiteGait giver 100% sikkerhed muliggøre en alsidig, fleksibel og funktionel træning på det niveau patienten har. Bag      

udviklingen af LiteGait er et team af fysioterapeuter og forskere, erfaring og evidens er afgørende for udviklingen.        

LiteGait er mere end bare et redskab det er et intelligent hjælpemiddel til terapeuten. Vi udbyder online webinars og 

afholder løbende seminarer  i Danmark og resten af verden. Se mere på vores hjemmeside: www.mobilityresearch.dk 

                                                                              

LiteGait LG800                                                                                                               

Integreret FreeDome, drejbar gaffel 360 grader                                                                          

Flexfunktion for dynamisk vægtaflæsning                                                                                      

Aftagelige 3D barre                                                                                                                                            

1 stk. universalsejl/seler                                                                                            

Max patient vægt 200 kg. Max patient højde 216 cm.                                                                         

Max patient højde 200 cm. Over løbebånd.                                                                                     

Elektrisk højde justering 800 mm.                                                                                               

OBS til denne model er BiSym ikke muligt                                                                                                                     

Vejl. Udsalgspris DKK 125.000,00 ekskl. Moms                                                                                        

Inkl. 3 timers undervisning ved levering & 2 fripladser til LiteGait seminar.      

     Tilbud DKK 110.000,00 ekskl. Moms  

Finansierings aftale fra DKK. 2.350,00 ekskl. Moms pr. mdr.                                                        

 

LiteGait LG900-flex Inkl. BiSym                                                                                                       

Tablet baseret biofeedback system                                                                                                                 

Integreret FreeDome, drejbar gaffel 360 grader                                                            

Flexfunktion for dynamisk vægtaflæsning                                                                  

Aftagelige 3D barre                                                                                                                   

2 universalsejl/seler inkl. XL folænger                                                                                            

Q-strap sæt                                                                                                                                      

Max patient vægt 225 kg. Max patient højde 230 cm.                                                                         

Max patient højde 214 cm. Over løbebånd.                                                                                           

Elektrisk højde justering 900 mm.                                                                                                                          

Vejl. Udsalgspris DKK. 159.000,00 ekskl. Moms                                                                                                                                             

Inkl. 3 timers undervisning ved levering & 2 fripladser til LiteGait seminar. 

      Tilbud DKK 144.000,00 ekskl. Moms  

Finansierings aftale fra DKK. 3.080,00 ekskl. Moms pr. mdr.                                                         

Spar 15.000,00 

Spar 15.000,00 

BiSym Vægtaflæsning udlæses via elektroder i LiteGait gaflen til  tilhørende    

tablet. Giver et hurtigt og ubesværet overblik for terapeuten og patienten kan 

følge med på skærmen under træning med direkte feedback.                                  

Måler højre/venstre  og total aflastningen i kg.  

Patenteret sejl/
sele, fås i flere str.  

mobility research danmark - www.mobilityresearch.dk - info@mobilityresearch.dk - +45 8680 1807        



GaitSens 2000                                                                                                                                                                     

Ganganalyse system indbygget i løbebåndet                                                                                                                                      

Data overføres i realtime via Bluetooth                                                                                    

Udlæses vægtbæring, tid og skridt parametre                                                                           

Indbygget balance modul                                                                                                                

Tilkoble BiSym på LiteGait via samme tablet                                                                                    

Inklusiv software, database med nutids analyse, signal aflæser og                        

rapport generator. Kan indbygges i både GKS2200 og GKMini                                                                                  

Vejl. Udsalgspris dkk. 38.000,00 ekskl. Moms                  

  Tilbud DKK 34.000,00 ekskl. Moms 

  Finansieret fra DKK. 738,00 ekskl. Moms pr. mdr.  

GaitKeeper 21” Mini gangbånd                                                                                                      

Fjernbetjening til hastighedsjustering                                                                                                        

Aftagelige barre                                                                                                                                                       

Max bruger vægt 160 kg.                                                                                                                                  

Lav start hastighed 0,2 - 5 km/t.                                                                                                                                            

Str. 107 x 64 cm. Vægt 24 kg.                                                                                                                                                  

Mulig tilvalg; GaitSens  

Vejl. Udsalgspris dkk. 36.000,00 ekskl. Moms                                                                             
                                                                                                                               
                                                                                                     
  Tilbud DKK 32.000,00 ekskl. Moms  

   Finansieret fra DKK. 695,00 ekskl. Moms pr. mdr.  

 

GaitKeeper GKS22 løbebånd  

Løbebånd udviklet til rehabilitering 

Lav start 0,2 —16 km/t  

Aftagelig consol 

Justerbar barre™ (patent pending) 

Baglæns 5 km/t  

Stigning 0-15%  

Mulig tilvalg; GaitSens  

Vejl. Udsalgspris dkk. 46.000,00 ekskl. Moms  

 

   Tilbud DKK 42.000,00 ekskl. Moms  

   Finansieret fra DKK. 910,00 ekskl. Moms pr. mdr.  

 

Vores GaitKeeper løbebånd er alle designet special målrettet rehabilitering med en lav start hastighed, justerbar, fjernbe-

tjening & aftagelige barre, detaljer som er vigtige når løbebåndet skal bruges til genoptræning. Alle GaitKeeper fås med ind-

bygget GaitSens, ganganalyse og biofeedback system.  

Spar 4.000,00 

Spar 4.000,00 

Spar 4.000,00 
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BASIS; LiteGait LG150K, gangbånd & NuStep T4r    

Denne starter pakke giver mulighed for at træne gangfunktion, balance, krydskoordinering,                                                                        

kredsløb og styrke.  

LiteGait LG150K-Flex Integreret FreeDome & flexfunktion                                                                                                                                        

Inkl. 3D barre, 2 sejl/seler & Q-straps.                                                                                                                                                                             

Max patient vægt 150 kg. Max patient højde 213 cm.                                                                                                                                                                           

Elektrisk højde justering 70 cm. Total højde på enhed 238 cm.                                                                                                                                         

Mulige tilvalg; BiSym, GaiterStool, parrallel barre, 76 eller 86 cm. base.  

GKmini21” Gangbånd til rehabilitering                                                                                                                                                         

Se specifikationer på side 4                                                                                                             

NuStep T4r fastmonteret sikkerhedsbælte, fodstraps og polar pulsbælte.                                                                                                                             
Max bruger vægt 181 kg. Sædet drejes 360 gr.                                                                                                                                                     

Se specifikationer side 2                                                                                                                                                                                            
  

 Sæt pris DKK. 168.900,00 ekskl. Moms  

 Tilbuds pris DKK. 149.500,00 ekskl. Moms  

 Finansieret fra DKK. 3.198,00 ekskl. Moms pr. mdr.  

KIDS; LiteGait LG50K & Gangbånd  

Til dem der behandler de mindste fra 0 - 154 cm. WalkAble giver mulighed for en                                                                                  

alsidig & sjov træning af balance, gang og kravle funktion. GaitKeeper mini gangbånd                                           

er det perfekte match til LG150K.  

WalkAble LG50KX Integreret FreeDome (roterende gaffel 360 gr.)                                                                                                                                       

Inkl. aftagelige Parallel barre & 2 sejl/seler.                                                                                                                                                                               

Max patient vægt 50 kg. Max patient højde 160 cm.                                                                                                                                                                 

Elektrisk og manuel højdejustering fra o-160 cm.                                                                                                                                              

Total højde på enhed 178 cm.                                                                                                                                                              

Mulige tilvalg; GaiterStool, Q-straps. Base str. 64, 69 eller 76 cm.                                                                                                                                            

GKmini21” Gangbånd til rehabilitering                                                                                                                                                         

Se specifikationer på side 4            

                                                                                                                                                                                            

 Sæt pris DKK. 82.000,00 ekskl. Moms  

 Tilbuds pris DKK. 72.00,00 ekskl. Moms  

 Finansiering fra DKK. 1.560,00 ekskl. Moms pr. mdr.  

Spar 10.000,00 

Spar 19.400,00 

Blesele 

PAKKELØSNING 
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ADVANCED; LiteGait LG900 med BiSym, gangbånd med GaitSens & NuStep T5xr                                                                                                         

Træn patienter op til 225 kg. Max højde 230 cm. LiteGait med BiSym & gangbånd med              

GaitSens giver et komplet ganganalyse system inkl. balancemodul & nutidsanalyse, på    

skærmen gives en direkte feedback under træning. NuStep T5xr med en lav indstigning                

og bruger vægt op til 272 kg.  

LiteGait LG900 Integreret FreeDome & BiSym                                                                                           

elektronisk vægtaflæsning inkl. tablet                                                                                                             

Max patient vægt 225 kg. Max patient højde 230 cm.                                                                                                                                                                

Specifikationer side 3                                                                              

GKmini21” til rehabilitering                                                                                                                                                                                        

Specifikationer side 4  

Indbygget GaitSens 2000 ganganalyse system indbygget i løbebåndet,                                                                                                           

Specifikationer side 4  

NuStep T5xr fastmonteret sikkerhedsbælte, fodstraps og polar pulsbælte.                                                                                                                             
Max bruger vægt 272 kg. Sædet drejes 360 gr.                                                                                                                                              
Se specifikationer side 2 

 Sæt pris DKK. 299.100,00 ekskl. Moms  

 Tilbuds pris DKK. 268.000,00 ekskl. Moms  

 Finansiering fra DKK. 5.335,00 ekskl. Moms pr. mdr.  

MEDIUM; LiteGait LG800, gangbånd & NuStep T5xr                                                                                                  

Træn patienter op til 200 kg. Max højde 216 cm. Løbebåndet er specialfremstillet til rehabilite-

ring med lav start hastighed, samt aftagelig barre & display. NuStep T5xr med lav indstigning og      

bruger vægt op til 272 kg.                                                                                                                                                                                                 

LiteGait LG800 Integreret FreeDome                                                                                                                                      

Inkl. 3D barre & 1 sejl/seler.                                                                                                                                                                                    

Max patient vægt 200 kg. Max patient højde 216 cm.                                                   

Specifikationer side 3                                                                              

GKS22 løbebånd med aftagelig display & justerbar barre.                                                                                                                                                                        

Lav start hastighed 0,2 - 16 km/t. Revers funktion                                                                                                                                                                  

Specifikationer side 4                                                                            

NuStep T5xr fastmonteret sikkerhedsbælte, fodstraps og                        
polar pulsbælte.                                                                                                                             
Max bruger vægt 272 kg. Sædet drejes 360 gr.                                                                                                                                              
Se specifikationer side 2 
 

 Sæt pris DKK. 229.900,00 ekskl. Moms  

 Tilbuds pris DKK. 204.000,00 ekskl. Moms  

 Finansiering fra DKK. 4.360,00 ekskl. Moms pr. mdr.  

Spar 25.900,00 

Spar 32.100,00 

PAKKELØSNING 
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