
Viktavlastning och funktionell träning för Neurologi, ortopedi, geriatrik, bariatrisk och barn. En riktig god start 
ger optimala resultat - NuStep och LiteGait har utvecklats av rehabiliteringsproffs för rehabiliteringsproffs, och 
idag är de båda föredragna verktyg för att hjälpa och lära individen att återhämta och upprätthålla bästa möjliga 
funktionsförmåga. Här hittar du erbjudande priser för LiteGait, NuStep och paketlösningar, alla med möjliga       
finansieringslösningar.                                                                                                                                                                                           
Se mer på vår hemsida: www.mobilityresearch.dk/sv/ 

Om du funderar på att investera, hjälper vi gärna med att klargöra alla dina frågor. Vi erbjuder demonstrationer 
och utbildning i produkterna tillsammans med dig och dina patienter innan du investerar. Därför säkerställer vi 
att du får rätt lösning med bästa start. Vänligen kontakta oss på tfn +46 76 311 9331 eller e-post: 
wmu@mobilityresearch.se 
 

Med en kostnadsfri testperiod får du svar på alla dina frågor om våra produkter är relevanta för din verksam-
het. Vi erbjuder demonstration, genomgång och testning gratis, och vi står för alla kostnader och försäkringar. 

LiteGait – ca 3 timmars undervisning med 2-3 patienter följt av en testperiod 

Löpband – genomgång av maskinens funktioner (ca 30 min) sedan testperiod 

NuStep – genomgång av maskinens funktioner (ca 30 min) sedan testperiod  

 

 

Alla erbjudanden gäller fram till 2020 

 

 

SEMINAR & UTBILDNING 

På grund av COVID-19 har vi tvingats avbryta alla utbildningsevenemang för 2020, då situationen är tyvärr 
fortfarande osäker, och för närvarande vet vi ännu inte när våra instruktörer kan resa från USA till Europa.    
Vi vill behålla en hög utbildningsnivå och erbjuder därför gratis "tips & tricks" seminars på plats under hela 
2020. Vi kommer till din verksamhet och utför en 3-timmars träningssession med dig och dina patienter,    
inklusive genomgång av tekniken efter behov, sele placering, träning med patienter och lösning av alla frågor. 
Normalt pris 5.000,00 kr 

Om du inte har en LiteGait, erbjuder vi genomgång och utbildning på plats, med efterföljande testning av  
systemet i ca 14 dagar. 

Utbildning - LiteGait är världsberömd och används vid rehabilitering på många platser runt om i världen, och 
på www.litegait.org har du möjlighet att följa terapeuter från hela världen, ställa frågor och diskutera         
utbildning 

Webinar - vi kommer snart att släppa ett datum för LiteGait webinariet 2020 

 

Höst / Vinter erbjudanden 2020 

http://mobilityresearch.dk/sv/
mailto:wmu@mobilityresearch.se
http://www.litegait.org


Upp till 3 gånger effektivare än konventionell konditionsträningsutrustning. Träna enstaka funktioner eller hela     
kroppen och får kondition, styrka och kross-koordinering samtidigt. NuStep är en multimaskin som passar till        
specialiserade neurorehabilitering, allmän rehabilitering, geriatrik, hjärt- och KOL rehab, träning av äldre och         
friskvård, m.fl. Vi säljer 2 modeller, NuStep T4R och NuStep T5xr – kontakta oss för rådgivning om vilken modell 
passar bäst för er verksamhet. 

NuStep T4r                                                                                                                         
• Variabel steglängd  
• Friktionslöst motstånd med 10 olika inställningsmöjligheter  
• Bekväm, ergonomisk sits med arm- och ryggstöd  
• Stolen är svängbar 360 grader 
• Enkel, stor och lättläst LCD-display  
• Fotremmar monterade på pedalerna för fixering av fötterna 
Listpris SEK 65.995,00 ex moms  

     Erbjudande SEK 57.995,00 ex moms  

Finansieringsavtal från SEK 915,00 ex moms pr. månad 

NuStep T5xr                                                                                                  
• Lågt insteg och variabel steglängd  
• Bekväm ergonomisk sits med armstöd och justerbart ryggstöd  
• Enkel, stor och lättläst digital display  
• Lagring av träningsdata och export via USB, inbyggd                                                   
pulsmätning och pulsprogram  
• Möjlighet för XL-sits  
• Fotremmar monterade på pedalerna för fixering av fötterna  
• Justerbart handtag för in-/utåtrotation och fotpedal för dorsi/plantarflexion 
Listpris SEK 78.995,00 ex moms  

     Erbjudande SEK 70.995,00 ex moms  

Finansieringsavtal från SEK 1.110,00 ex moms pr. månad 
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Spara 8.000,00 

Spara 8.000,00 

Modeller T4r T5xr 

Lågt insteg  X 

Svängbar sits 360 grader X X 

Sitshöjd i nivå med rullstol X X 

Rotation i handtaget  X 

Snabbstart utan display aktive-
ring 

X X 

Data exporteras via USB X X 

Träningsprogram 2 13 

Lagra upp till 200 användare  X 

Polar pulsmätning X X 

Max användarvikt kg 181 272 

WellGrip handskar 

Benstabilisatör  

Fotremmar  



LiteGait ger 100% säkerhet vilket möjliggör mångsidig, flexibel och funktionell träning. LiteGait utvecklas                  
kontinuerligt av ett team av fysioterapeuter, ingenjörer och forskare, och deras erfarenhet och vetenskapligt bevis 
är avgörande för utvecklingen. LiteGait är mer än bara ett verktyg – det är ett intelligent hjälpmedel för                  
fysioterapeuten. Vi erbjuder web-baserade utbildningsresurser och genomför regelbundna live seminarier i     
Danmark, Sverige och resten av världen. Se mer på vår webbplats: www.mobilityresearch.dk 

LiteGait LG800                                                                                                               

Integrerad FreeDome                                                                                               

Roterbar gaffel 360 grader                                                                                        

Flexfunktion för dynamisk viktavlastning                                                       

Avtagbar 3D handtag                                                                                                          

1 st. sele.                                                                                                                           

Max patientvikt 200 kg. Max patienthöjd 216 cm.                                                        

Max patienthöjd 200 cm över löpband.                                                                     

Elektrisk höjdjustering 800 mm.                                                                                    

Obs för denna modell är BiSym inte möjligt                                                                         

Listpris SEK 177.995,00 ex moms  

Inkl. 3 timmars undervisning vid leverans och                                                               

2 platser till nästkommande LiteGait-seminar 

  Erbjudandepris SEK 159.995,00 ex moms  

  Finansieringsavtal från SEK 2.425,00 ex moms pr. månad 

LiteGait LG900-flex Inkl. BiSym*                                                                                                       

BiSym biofeedback-system med surfplatta                                                                      

Integrerat FreeDome, roterbar gaffel 360 grader                                                                     

Flexfunktion för dynamisk viktavlastning                                                  

Avtagbar 3D-handtag                                                                                               

2 selar inkl. XL och Q-straps                                                                              

Max patientvikt 225 kg. Max patienthöjd 230 cm.                                                               

Max patienthöjd 214 cm över löpband.                                                                                              

Elektrisk höjdjustering 900 mm                                                                                                    

Listpris SEK 224.995,00 ex moms  

Inkl. 3 timmars undervisning vid leverans och 2 platser till nästkommande                 

LiteGait-seminar 

 Erbjudande SEK. 204.995,00 ex moms  

 Finansieringsavtal från SEK. 3.085,00 ex moms pr. månad 

Spara 18.000,00 

*BiSym biofeedbacksystem som avläser viktavlastning på skärmen via 

elektroder inbyggt i LiteGait-gaffeln. Ger en snabb och enkel överblick för 

terapeuten, och patienten kan följa monitorn under träning med direkt 

feedback. Mäter höger / vänster och total avlastning samt skillnad i kg. 

Patenterad sele,   
    finns i flera storlekar 
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Spara 20.000,00 

http://www.mobilityresearch.dk


GaitSens 2000 gånganalyssystem                                                                                                                         

Data överförs i realtid via Bluetooth                                                                                                                              

Läser viktbäring, tids- och stegparametrar                                                                               

Inbyggd balansmodul                                                                                                      

Anslut BiSym till LiteGait via samma surfplatta                                

Inklusive programvara, databas med nuvarande analys,                            

signalläsare och rapportgenerator                                                                              

Kan inbyggas i både GKS2200 och GKMini                                                                                      

Listpris SEK. 49.995,00 ex moms  

 Erbjudande SEK. 44.995,00 ex moms  

 Finansieringsavtal från SEK. 685,00 ex moms pr. månad 

GaitKeeper Mini 21 gångband                                                                                            

Fjärrkontroll för hastighetsjustering                                                                                                  

Avtagbart stöd                                                                                                                                               

Max användarvikt 160 kg                                                                                                                  

Låg starthastighet 0,2 - 5 km / timme                                

Str. 107 x 64 cm. Vikt 24 kg                                                                

Möjliga alternativ – GaitSens                                                                                                                            

Listpris SEK. 49.995,00 ex moms  

 Erbjudande SEK. 43.995,00 ex moms  

 Finansieringsavtal från SEK. 815,00 ex moms pr. månad 

 

                                                                                     

GaitKeeper GKS22 löpband                                                                                                     

Löpband utvecklat för rehabilitering                                                                                                        

Låg starthastighet 0,2 –16 km / timme                                                                                                            

Avtagbar konsol                                                                                                                                     

Justerbar stödstolpar ™ (pågående patent)                                                                                         

Reversibel upp to 5 km / timme                                                                 

Stigning 0-15%                                                                      

Möjliga alternativ – GaitSens                                                                                                     

Listpris SEK. 65.000,00 ex moms  

 Erbjudande SEK. 60.000,00 ex moms  

 Finansieringsavtal från SEK. 950,00 ex moms pr. månad 

Våra GaitKeeper löpband är designade specifikt för rehabilitering med låg starthastighet, fjärrkontroll och juster-
bart, avtagbart stöd, detaljer som är viktiga när du använder löpbandet för gångträning. Alla GaitKeeper modeller 
kan utrustas med GaitSens gånganalys och biofeedbacksystem. 

Spara 5.000,00 

Spara 6.000,00 

Spara 5.000,00 
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BASIC -LiteGait LG150K, löpband & NuStep T4r 

Detta startpaket ger möjlighet att träna gångfunktion, balans, kross-koordinering och styrka 

LiteGait LG150K Integrerad FreeDome med flex-funktion                                                                                                                                                  

3D handtag, 2 selar och Q-straps                                                                                                                                                                                     

Max patientvikt 150 kg. Max patienthöjd 213 cm.                                                                                                                                                          

Elektrisk höjdjustering 70 cm. Enhetens totala höjd 238 cm.                                                                                                                                    

Möjliga alternativ - BiSym, GaiterStool, parallellstång, 76 eller 86 cm bas 

GKmini21 gångband för rehabilitering                                                                                                                                                                    

Se specifikationer på sidan 4 

NuStep T4r inkl. stabiliseringsbälte och fotremmar.                                                                                                                                           

Max användarvikt 181 kg. Sitsen roteras 360 grader                                                                                                                                                    

Se specifikationer på sidan 2 

Listpris SEK. 239.995,00 ex moms  

 

 Erbjudandepris SEK. 209.995,00 ex moms  

 Finansieras från SEK. 3.265,00 ex moms pr. månad 

BARN -WalkAble LG50K & löpband                                                                                                      

För de som behandlar den minsta från 0 - 154 cm. WalkAble möjliggör en mångsidig och rolig träning                               

av balans, promenader och krypningsfunktioner. GaitKeeper mini gångband är den perfekta        

matchen till LG150K. 

WalkAble LG50KX Integrated FreeDome med roterande gaffel 360 gr.                                                          

inkl. avtagbar Parallella stödstolpar & 2 selar.                                                                                                

Max patientvikt 50 kg, max patienthöjd 160 cm.                                                                                                 

Elektrisk och manuell höjdjustering från 0-160 cm.                                                                                                                   

Enhetens totala höjd 178 cm.                                                                                                                                           

Möjliga alternativ - GaiterStool, Q-straps.                                                                                                                                           

Basstorlek 64, 69 eller 76 cm 

GKmini21 gångband för rehabilitering                                                                                               

Se specifikationer på sidan 4 

Listpris SEK. 114.995,00 ex moms  

 Erbjudandepris SEK. 99.995,00 ex moms  

 Finansiering från SEK. 1.560,00 ex moms pr. månad 

Spara 15.000,00 

Spara 30.000,00 

Blesele 

PAKETLÖSNINGAR 
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6te 

 6te 

 ADVANCED -LiteGait LG900 med BiSym, löpband med GaitSens & NuStep T5xr 

Träna patienter upp till 225 kg / 230 cm. LiteGait med BiSym & gångband med GaitSens     

ger ett komplett gånganalyssystem inkl. balansmodul & analys, och feedback på skärmen     

ger direkt återkoppling under träningen. NuStep T5xr med lågt insteg och användarvikt           

upp till 272 kg. 

LiteGait LG900 integrerad FreeDome                                                                                                                

3D handtag, 2 selar & BiSym elektronisk viktläsning inkl. surfplattan.                                                                  

Max patientvikt 225 kg. Max patienthöjd 230 cm                                                                                                  

Specifikationer sida 3 

GKmini21 gångband för rehabilitering                                                                                                                                                                                  

Specifikationer sida 4 

GaitSens 2000 gånganalysanalyssystem inbyggt i löpbandet                                                                                                                  

Specifikationer sida 4 

NuStep T5xr 2 stabiliseringsbälte, fotremmar                                                                                      

och justerbart ryggstöd. Max använder vikt 272 kg.                                                                                              

Sitsen roteras 360 grader                                                                                                                                                    

Se specifikationer på sidan 2 

Listpris SEK 403.980,00 ex moms  

 Erbjudandepris SEK. 359.980,00 ex moms  

 Finansiering från SEK. 5.550,00 ex moms pr. månad 

MEDIUM -LiteGait LG800, löpband & NuStep T5xr 

Träna patienter upp till 200 kg / 216 cm. Löpbandet är speciellt tillverkat för rehabilitering med 

låg starthastighet och avtagbar stolpar / display. NuStep T5xr med lågt insteg och användarvikt 

upp till 272 kg. 

LiteGait LG800 integrerad FreeDome                                                                                                                                           

3D handtag och 1 sele.                                                                                    

Max patientvikt 200 kg. Max patienthöjd 216 cm                                              

Specifikationer sida 3 

GKS22 löpband                                                                                         

avtagbar skärm och stolpar.                                                                                

Låg starthastighet 0,2 - 16 km / timme.                                                        

Se Specifikationer på sidan 4 

NuStep T5xr 2 stabiliseringsbälte, fotremmar                                                 

och justerbart ryggstöd. Max använder vikt 272 kg.                                                                                   

Sitsen roteras 360 grader                                                                                                                                          

Se specifikationer på sidan 2 

Listpris SEK. 321.990,00 ex moms  

  

 Erbjudandepris SEK. 287.990,00 ex moms   

 Finansiering från SEK. 4.450,00 ex moms pr. månad 

Spara 34.000,00 

Spara 44.000,00 

PAKETLÖSNINGAR 

mobility research sweden - www.mobilityresearch.se - wmu@mobilityresearch.se - +46 76311 9331        

 

 


