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                                                                  h/p/cosmos 2018 



                     cos10157-201801de

يورو الصافي، السعرcالعرض شاشة* بالطاقة اإلمدادالميلالسرعةالمشي سطحالقطعة رقمالديناميكية مقياس-  المشي جهاز  

  pluto® lt medcos30027va02150 / 50 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 240-  فولت 200 %20 ... 0س/كم 18 ... 0سمn

  pluto® medcos30026va02150 / 50 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 240-  فولت 200 %20 ... 0س/كم 18 ... 0سمn

  stratos® lt medcos30000va05150 / 50 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %0س/كم 22 ... 0سمn

  stratos® medcos30000va06150 / 50 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %0س/كم 22 ... 0سمn

  mercury® lt medcos30000va07150 / 50 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %25 ... 0س/كم 22 ... 0سمn

  mercury® medcos30000va08150 / 50 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %25 ... 0س/كم 22 ... 0سمn

  stellar® lt medcos30003va17170 / 65 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %0س/كم 25 ... 0سمn

  stellar® medcos30003va18170 / 65 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %0س/كم 25 ... 0سمn

  quasar® lt medcos30003va19170 / 65 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %28 ... 0س/كم 25 ... 0سمn

  quasar® medcos30003va20170 / 65 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %28 ... 0س/كم 25 ... 0سمn

  quasar® med 3pcos30003va26170 / 65 نعمأمبير 16~ 3 متردد تيار فولت 400 %28 ... 0س/كم 40 ... 0سمn

  pulsar® ltcos30004va01190 / 65 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %25 ... +25-س/كم 40 ... 0سمn

  pulsar® lt 3pcos30004va02190 / 65 الأمبير 16~ 3 متردد تيار فولت 400 %25 ... +25-س/كم 40 ... 0سمn

  pulsar®cos30004va03190 / 65 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %25 ... +25-س/كم 40 ... 0سمn

  pulsar® 3pcos30004va04190 / 65 نعمأمبير 16~ 3 متردد تيار فولت 400 %25 ... +25-س/كم 40 ... 0سمn

يورو الصافي، السعرcالعرض شاشةللقدم ومسند الجانبين، على للمعالج ومقعد للتعديل، قابلة أعمدة ذات عوارض مع  األعصاب تأهيل إعادة-  الديناميكية مقياس-  المشي جهاز  

  locomotion® 150/50 E medcos30001va01150 / 50 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %25 ... +25-س/كم 10 ... 0سمn

  locomotion® 150/50 DE medcos30001-01va02150 / 50 لمسيةأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %25 ... +25-س/كم 10 ... 0سمn

  locomotion® 190/65 E medcos30024va01190 / 65 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %25 ... +25-س/كم 25 ... 0سمn

  locomotion® 190/65-3p E medcos30024va02190 / 65 الأمبير 16~ 3 متردد تيار فولت 400 %25 ... +25-س/كم 25 ... 0سمn

  locomotion® 190/65 DE medcos30024va03190 / 65 لمسيةأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %25 ... +25-س/كم 25 ... 0سمn

  locomotion® 190/65-3p DE medcos30024va04190 / 65 لمسيةأمبير 16~ 3 متردد تيار فولت 400 %25 ... +25-س/كم 25 ... 0سمn

يورو الصافي، السعرcالعرض شاشة(مدرجين غير والطابعة الطبي الحاسوب) المشي تحليل وبرنامج القوة قياس لوحات مع  الحيوية الميكانيكا-  الديناميكية مقياس-  المشي جهاز  

cos30000va02
cos102999_150-50

cos30003va14
cos102999_170-65

cos30004va03
cos102999_190-65

يورو الصافي، السعرcالعرض شاشة* بالطاقة اإلمدادالميلالسرعةالمشي سطحالقطعة رقمالديناميكية مقياس-  الضخم المشي جهاز  

  venus® 200/75cos30005-01va05200 / 75 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %35 ... +35-س/كم 40 ... 0سمn

  venus® 200/75 rcos30005-01va06200 / 75 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %35 ... +35-س/كم 40 ... 0سمn

  venus® 200/100cos30006-01va05200 / 100 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %35 ... +35-س/كم 40 ... 0سمn

  venus® 200/100 rcos30006-01va06200 / 100 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %35 ... +35-س/كم 40 ... 0سمn

  saturn® 250/75cos30007-01va05250 / 75 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %27 ... +27-س/كم 40 ... 0سمn

  saturn® 250/75 rcos30007-01va06250 / 75 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %27 ... +27-س/كم 40 ... 0سمn

  saturn® 250/100cos30008-01va05250 / 100 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %27 ... +27-س/كم 40 ... 0سمn

  saturn® 250/100 rcos30008-01va06250 / 100 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %27 ... +27-س/كم 40 ... 0سمn

  saturn® 250/125 rcos30009-01va03250 / 125 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %27 ... +27-س/كم 40 ... 0سمn

  saturn® 300/75 cos30010-01va05300 / 75 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %27 ... +27-س/كم 40 ... 0سمn

  saturn® 300/75 rcos30010-01va06300 / 75 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %27 ... +27-س/كم 40 ... 0سمn

  saturn® 300/100cos30011-01va05300 / 100 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %27 ... +27-س/كم 40 ... 0سمn

  saturn® 300/100 rcos30011-01va06300 / 100 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %27 ... +27-س/كم 40 ... 0سمn

  saturn® 300/125 rcos30012-01va03300 / 125 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %27 ... +27-س/كم 40 ... 0سمn

  saturn® 450/300 rscos30013-01va01450 / 300 لمسيةأمبير 64~ 3 متردد تيار فولت 400 %25 ... +4-س/كم 40 ... 0سمnالطلب عند

يورو الصافي، السعرcالقطعة رقمالمشي عوارض/  األعمدة ذات العارضة  

  parawalk® 3 مcos30018va01c

  parawalk® 4 مcos30019va01c

  parawalk® 5 مcos30020va01c

  h/p/cosmos® torqualizer® med القدرةالفرامل نظامالقطعة رقمالديناميكية مقياس سلسلة**
واط 750 اختياريًا

السرعة نطاق
 وزن أقصى* بالطاقة اإلمدادالسرعة

يورو الصافي، السعرcللمستخدم

torqualizer® med 1200 مع MCU6, Win. 10 لمسية شاشة" 10,1 و LCDcos30021-med1200كجم 150أمبير 6/  متردد تيار فولت 240 … 100**دقيقة/دورة 140< … 20** واط 1200 … 6هجينnالطلب عند

  torqualizer® ef med 600cos30021ef-med600كجم 150("كهربائي تيار دون") بالشبكة اتصال دوندقيقة/دورة 120 … 20واط 500 … 15هجينc  0633

  torqualizer® arm ef med 600cos30030ef-med600كجم 150("كهربائي تيار دون") بالشبكة اتصال دوندقيقة/دورة 120 … 20واط 500 … 15الحثc 0633

  torqualizer® recumbent ef med 600cos30031ef-med600كجم 150("كهربائي تيار دون") بالشبكة اتصال دوندقيقة/دورة 120 … 20واط 500 … 15هجينc 0633

  torqualizer® cross ef med 600cos30032ef-med600كجم 150("كهربائي تيار دون") بالشبكة اتصال دوندقيقة/دورة 80 … 40واط 500 … 15هجينc 0633

  torqualizer® stair ef med 600cos30033ef-med600كجم 150("كهربائي تيار دون") بالشبكة اتصال دوندقيقة/متر 27 … 4واط 500 … 15هجينc 0633

.(أمبير 32 حتى 16 مصهر هرتز، AC3~/N/PE 50/60 فولت 400) المراحل ثالثية كهربائية شبكة وصلة ذات أجهزة باستخدام ننصح الثقيلة، األوزان ذوي واألشخاص الخاصة، واالستخدامات العالية، والتسارعات العالية، للسرعات* 

.saturn أو venus أو األقل على pulsar 3p التصميم حجم من بدًءا المراحل، ثالثية الطاقة إمدادات ذات المشي أجهزة موديالت باستخدام ننصح األداء، عالية واالستخدامات الرياضي، والتدريب احترافي، أداء تشخيص على للحصول. المرحلة أحادية الطاقة إلمدادات والفيزيائية الطبيعية األداء قيود تنطبق المرحلة، أحادية األجهزة لجميع وبالنسبة

.واط 900 حتى ممكنة األعلى السماحيات. والتحويل النقل نسبة على اعتماًدا. واط 900 حتى ومعايرة مقاسة ** 

أمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 240-  فولت 200 20% ... 0 cنعمس/كم 18 ... 0

cنعم  %0س/كم 22 ... 0سم 50 / 150

cنعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %0س/كم 25 ... 0سم 65 / 170

بي
ط

  
n

.مختلفة وخصائص أبعاد في الخاصة المشي وأجهزة الديناميكية مقياس-  الضخم المشي جهاز توفير يمكن الطلب عند  

. م 5 أو 4 أو 3 العارضة طول يبلغ بالمشي، والعالج الحركة، على والتدريب التأهيل، إلعادة (المشي عوارض) الطبي األعمدة-العارضة نظام
 عند التحديد يُرجى) أرضية لوحة بدون أو مع. مستقل بشكل العرض وضبط قراءة، مقياس مع الغاز، بضغط تعمل بزنبركات ومدعم متدرج غير ارتفاع ضبط

.(الطلب
.يورو 500,00 إلى السعر ينخفض أرضية لوحة دون الطلب حالة في

  h/p/cosmos gaitway® 1D 3G 150/50 الحيوية الميكانيكا-  المشي جهاز
لألرضية العمودي الفعل رد قوة لقياس (Z) 1 عنصر يشمل  

  h/p/cosmos gaitway® 3D 150/50 المشي جهاز
القوة لقياس (X, Y, Z) عناصر 3 مع الحيوية الميكانيكا ترقية  + 

  h/p/cosmos gaitway® 3D 170/65 المشي جهاز
القوة لقياس (X, Y, Z) عناصر 3 مع الحيوية الميكانيكا ترقية  + 

  h/p/cosmos gaitway® 3D 190/65 المشي جهاز
القوة لقياس (X, Y, Z) عناصر 3 مع الحيوية الميكانيكا ترقية  + 

cos30002-01

.الطلب عند متوفرة القوة لقياس ARSALIS 3 عناصر مع المشي أجهزة". zebris "10 صفحة انظر االستشعار، بلوحات الضغط توزيع قياس مثل الحيوية بالميكانيكا المتعلقة الترقيات من لمزيد  

cنعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %0س/كم 40 ... 0سم 65 / 190

سم 50 / 150

أمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230

خارجية طرفية مستخدم وحدة مع ،(%100% ... 20 ورطوبة مئوية، درجة 55 ... +35- الحرارة لنطاقات إضافية وبتكلفة مختلفة، أبعاد في اختياريًا متاح) الطلب عند: المناخية للغرفة المشي جهاز  

خارجية طرفية مستخدم وحدة مع ،(%100% ... 20 ورطوبة مئوية، درجة 55 ... +35- الحرارة لنطاقات إضافية وبتكلفة مختلفة، أبعاد في اختياريًا متاح) الطلب عند: المناخية للغرفة المشي جهاز  

.10 صفحة انظر ،torqualizer لسلسلة الملحقات/  الخيارات  

صفحة2

                     cos10157-201801de

يورو الصافي، السعرcالعرض شاشة* بالطاقة اإلمدادالميلالسرعةالمشي سطحالقطعة رقمالديناميكية مقياس-  المشي جهاز  

  pluto® lt medcos30027va02150 / 50 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 240-  فولت 200 %20 ... 0س/كم 18 ... 0سمn

  pluto® medcos30026va02150 / 50 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 240-  فولت 200 %20 ... 0س/كم 18 ... 0سمn

  stratos® lt medcos30000va05150 / 50 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %0س/كم 22 ... 0سمn

  stratos® medcos30000va06150 / 50 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %0س/كم 22 ... 0سمn

  mercury® lt medcos30000va07150 / 50 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %25 ... 0س/كم 22 ... 0سمn

  mercury® medcos30000va08150 / 50 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %25 ... 0س/كم 22 ... 0سمn

  stellar® lt medcos30003va17170 / 65 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %0س/كم 25 ... 0سمn

  stellar® medcos30003va18170 / 65 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %0س/كم 25 ... 0سمn

  quasar® lt medcos30003va19170 / 65 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %28 ... 0س/كم 25 ... 0سمn

  quasar® medcos30003va20170 / 65 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %28 ... 0س/كم 25 ... 0سمn

  quasar® med 3pcos30003va26170 / 65 نعمأمبير 16~ 3 متردد تيار فولت 400 %28 ... 0س/كم 40 ... 0سمn

  pulsar® ltcos30004va01190 / 65 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %25 ... +25-س/كم 40 ... 0سمn

  pulsar® lt 3pcos30004va02190 / 65 الأمبير 16~ 3 متردد تيار فولت 400 %25 ... +25-س/كم 40 ... 0سمn

  pulsar®cos30004va03190 / 65 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %25 ... +25-س/كم 40 ... 0سمn

  pulsar® 3pcos30004va04190 / 65 نعمأمبير 16~ 3 متردد تيار فولت 400 %25 ... +25-س/كم 40 ... 0سمn

يورو الصافي، السعرcالعرض شاشةللقدم ومسند الجانبين، على للمعالج ومقعد للتعديل، قابلة أعمدة ذات عوارض مع  األعصاب تأهيل إعادة-  الديناميكية مقياس-  المشي جهاز  

  locomotion® 150/50 E medcos30001va01150 / 50 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %25 ... +25-س/كم 10 ... 0سمn

  locomotion® 150/50 DE medcos30001-01va02150 / 50 لمسيةأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %25 ... +25-س/كم 10 ... 0سمn

  locomotion® 190/65 E medcos30024va01190 / 65 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %25 ... +25-س/كم 25 ... 0سمn

  locomotion® 190/65-3p E medcos30024va02190 / 65 الأمبير 16~ 3 متردد تيار فولت 400 %25 ... +25-س/كم 25 ... 0سمn

  locomotion® 190/65 DE medcos30024va03190 / 65 لمسيةأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %25 ... +25-س/كم 25 ... 0سمn

  locomotion® 190/65-3p DE medcos30024va04190 / 65 لمسيةأمبير 16~ 3 متردد تيار فولت 400 %25 ... +25-س/كم 25 ... 0سمn

يورو الصافي، السعرcالعرض شاشة(مدرجين غير والطابعة الطبي الحاسوب) المشي تحليل وبرنامج القوة قياس لوحات مع  الحيوية الميكانيكا-  الديناميكية مقياس-  المشي جهاز  

cos30000va02
cos102999_150-50

cos30003va14
cos102999_170-65

cos30004va03
cos102999_190-65

يورو الصافي، السعرcالعرض شاشة* بالطاقة اإلمدادالميلالسرعةالمشي سطحالقطعة رقمالديناميكية مقياس-  الضخم المشي جهاز  

  venus® 200/75cos30005-01va05200 / 75 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %35 ... +35-س/كم 40 ... 0سمn

  venus® 200/75 rcos30005-01va06200 / 75 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %35 ... +35-س/كم 40 ... 0سمn

  venus® 200/100cos30006-01va05200 / 100 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %35 ... +35-س/كم 40 ... 0سمn

  venus® 200/100 rcos30006-01va06200 / 100 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %35 ... +35-س/كم 40 ... 0سمn

  saturn® 250/75cos30007-01va05250 / 75 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %27 ... +27-س/كم 40 ... 0سمn

  saturn® 250/75 rcos30007-01va06250 / 75 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %27 ... +27-س/كم 40 ... 0سمn

  saturn® 250/100cos30008-01va05250 / 100 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %27 ... +27-س/كم 40 ... 0سمn

  saturn® 250/100 rcos30008-01va06250 / 100 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %27 ... +27-س/كم 40 ... 0سمn

  saturn® 250/125 rcos30009-01va03250 / 125 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %27 ... +27-س/كم 40 ... 0سمn

  saturn® 300/75 cos30010-01va05300 / 75 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %27 ... +27-س/كم 40 ... 0سمn

  saturn® 300/75 rcos30010-01va06300 / 75 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %27 ... +27-س/كم 40 ... 0سمn

  saturn® 300/100cos30011-01va05300 / 100 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %27 ... +27-س/كم 40 ... 0سمn

  saturn® 300/100 rcos30011-01va06300 / 100 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %27 ... +27-س/كم 40 ... 0سمn

  saturn® 300/125 rcos30012-01va03300 / 125 لمسيةأمبير 32~ 3 متردد تيار فولت 400 %27 ... +27-س/كم 40 ... 0سمn

  saturn® 450/300 rscos30013-01va01450 / 300 لمسيةأمبير 64~ 3 متردد تيار فولت 400 %25 ... +4-س/كم 40 ... 0سمnالطلب عند

يورو الصافي، السعرcالقطعة رقمالمشي عوارض/  األعمدة ذات العارضة  

  parawalk® 3 مcos30018va01c

  parawalk® 4 مcos30019va01c

  parawalk® 5 مcos30020va01c

  h/p/cosmos® torqualizer® med القدرةالفرامل نظامالقطعة رقمالديناميكية مقياس سلسلة**
واط 750 اختياريًا

السرعة نطاق
 وزن أقصى* بالطاقة اإلمدادالسرعة

يورو الصافي، السعرcللمستخدم

torqualizer® med 1200 مع MCU6, Win. 10 لمسية شاشة" 10,1 و LCDcos30021-med1200كجم 150أمبير 6/  متردد تيار فولت 240 … 100**دقيقة/دورة 140< … 20** واط 1200 … 6هجينnالطلب عند

  torqualizer® ef med 600cos30021ef-med600كجم 150("كهربائي تيار دون") بالشبكة اتصال دوندقيقة/دورة 120 … 20واط 500 … 15هجينc  0633

  torqualizer® arm ef med 600cos30030ef-med600كجم 150("كهربائي تيار دون") بالشبكة اتصال دوندقيقة/دورة 120 … 20واط 500 … 15الحثc 0633

  torqualizer® recumbent ef med 600cos30031ef-med600كجم 150("كهربائي تيار دون") بالشبكة اتصال دوندقيقة/دورة 120 … 20واط 500 … 15هجينc 0633

  torqualizer® cross ef med 600cos30032ef-med600كجم 150("كهربائي تيار دون") بالشبكة اتصال دوندقيقة/دورة 80 … 40واط 500 … 15هجينc 0633

  torqualizer® stair ef med 600cos30033ef-med600كجم 150("كهربائي تيار دون") بالشبكة اتصال دوندقيقة/متر 27 … 4واط 500 … 15هجينc 0633

.(أمبير 32 حتى 16 مصهر هرتز، AC3~/N/PE 50/60 فولت 400) المراحل ثالثية كهربائية شبكة وصلة ذات أجهزة باستخدام ننصح الثقيلة، األوزان ذوي واألشخاص الخاصة، واالستخدامات العالية، والتسارعات العالية، للسرعات* 

.saturn أو venus أو األقل على pulsar 3p التصميم حجم من بدًءا المراحل، ثالثية الطاقة إمدادات ذات المشي أجهزة موديالت باستخدام ننصح األداء، عالية واالستخدامات الرياضي، والتدريب احترافي، أداء تشخيص على للحصول. المرحلة أحادية الطاقة إلمدادات والفيزيائية الطبيعية األداء قيود تنطبق المرحلة، أحادية األجهزة لجميع وبالنسبة

.واط 900 حتى ممكنة األعلى السماحيات. والتحويل النقل نسبة على اعتماًدا. واط 900 حتى ومعايرة مقاسة ** 

أمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 240-  فولت 200 20% ... 0 cنعمس/كم 18 ... 0

cنعم  %0س/كم 22 ... 0سم 50 / 150

cنعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %0س/كم 25 ... 0سم 65 / 170

بي
ط

  
n

.مختلفة وخصائص أبعاد في الخاصة المشي وأجهزة الديناميكية مقياس-  الضخم المشي جهاز توفير يمكن الطلب عند  

. م 5 أو 4 أو 3 العارضة طول يبلغ بالمشي، والعالج الحركة، على والتدريب التأهيل، إلعادة (المشي عوارض) الطبي األعمدة-العارضة نظام
 عند التحديد يُرجى) أرضية لوحة بدون أو مع. مستقل بشكل العرض وضبط قراءة، مقياس مع الغاز، بضغط تعمل بزنبركات ومدعم متدرج غير ارتفاع ضبط

.(الطلب
.يورو 500,00 إلى السعر ينخفض أرضية لوحة دون الطلب حالة في

  h/p/cosmos gaitway® 1D 3G 150/50 الحيوية الميكانيكا-  المشي جهاز
لألرضية العمودي الفعل رد قوة لقياس (Z) 1 عنصر يشمل  

  h/p/cosmos gaitway® 3D 150/50 المشي جهاز
القوة لقياس (X, Y, Z) عناصر 3 مع الحيوية الميكانيكا ترقية  + 

  h/p/cosmos gaitway® 3D 170/65 المشي جهاز
القوة لقياس (X, Y, Z) عناصر 3 مع الحيوية الميكانيكا ترقية  + 

  h/p/cosmos gaitway® 3D 190/65 المشي جهاز
القوة لقياس (X, Y, Z) عناصر 3 مع الحيوية الميكانيكا ترقية  + 

cos30002-01

.الطلب عند متوفرة القوة لقياس ARSALIS 3 عناصر مع المشي أجهزة". zebris "10 صفحة انظر االستشعار، بلوحات الضغط توزيع قياس مثل الحيوية بالميكانيكا المتعلقة الترقيات من لمزيد  

cنعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %0س/كم 40 ... 0سم 65 / 190

سم 50 / 150

أمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230

خارجية طرفية مستخدم وحدة مع ،(%100% ... 20 ورطوبة مئوية، درجة 55 ... +35- الحرارة لنطاقات إضافية وبتكلفة مختلفة، أبعاد في اختياريًا متاح) الطلب عند: المناخية للغرفة المشي جهاز  

خارجية طرفية مستخدم وحدة مع ،(%100% ... 20 ورطوبة مئوية، درجة 55 ... +35- الحرارة لنطاقات إضافية وبتكلفة مختلفة، أبعاد في اختياريًا متاح) الطلب عند: المناخية للغرفة المشي جهاز  

.10 صفحة انظر ،torqualizer لسلسلة الملحقات/  الخيارات  

صفحة2
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يورو الصافي، السعرcالعرض شاشة* بالطاقة اإلمدادالميلالسرعةالمشي سطحالقطعة رقمالديناميكية مقياس-  المشي جهاز  

  pluto® ltcos30027va01150 / 50 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 240-  فولت 200 %20 ... 0س/كم 18 ... 0سمc

  pluto® cos30026va01150 / 50 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 240-  فولت 200 %20 ... 0س/كم 18 ... 0سمc

  stratos® ltcos30000va01150 / 50 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %0س/كم 22 ... 0سمc

  stratos®cos30000va02150 / 50 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %0س/كم 22 ... 0سمc

  mercury® ltcos30000va03150 / 50 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %25 ... 0س/كم 22 ... 0سمc

  mercury®cos30000va04150 / 50 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %25 ... 0س/كم 22 ... 0سمc

  stellar® ltcos30003va13170 / 65 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %0س/كم 25 ... 0سمc

  stellar®cos30003va14170 / 65 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %0س/كم 25 ... 0سمc

  quasar® ltcos30003va15170 / 65 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %28 ... 0س/كم 25 ... 0سمc

  quasar®cos30003va16170 / 65 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %28 ... 0س/كم 25 ... 0سمc

يورو الصافي، السعرcالعرض شاشةبالطاقة اإلمدادالقطعة رقمالديناميكية مقياس-  سلم  

  discovery® ltcos30014va01230 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولتc

  discovery®cos30014va02230 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولتc

يورو الصافي، السعرcالعرض شاشة* بالطاقة اإلمدادالقطعة رقمالحبل سحب مدرب/  السريع الجري مدرب  

  comet®cos30015va01230 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولتc

  comet® 3pcos30015va02400 نعمأمبير 16~ 3 متردد تيار فولتc

  h/p/cosmos® torqualizer® القدرةالفرامل نظامالقطعة رقمالديناميكية مقياس سلسلة**
واط 750 اختياريًا

السرعة نطاق
 وزن أقصى* بالطاقة اإلمدادالسرعة

يورو الصافي، السعرcللمستخدم

torqualizer® 1200 مع MCU6, Win. 10 لمسية شاشة" 10,1 و LCDcos30021-1200كجم 150أمبير 6/  متردد تيار فولت 240 … 100**دقيقة/دورة 140< … 20** واط 1200 … 6هجينcالطلب عند

  torqualizer® ef 600cos30021ef-600كجم 150("كهربائي تيار دون") بالشبكة اتصال دوندقيقة/دورة 120 … 20واط 500 … 15هجينc

  torqualizer® arm ef 600cos30030ef-600كجم 150("كهربائي تيار دون") بالشبكة اتصال دوندقيقة/دورة 120 … 20واط 500 … 15الحثc

  torqualizer® recumbent ef 600cos30031ef-600كجم 150("كهربائي تيار دون") بالشبكة اتصال دوندقيقة/دورة 120 … 20واط 500 … 15هجينc

  torqualizer® cross ef 600cos30032ef-600كجم 150("كهربائي تيار دون") بالشبكة اتصال دوندقيقة/دورة 80 … 40واط 500 … 15هجينc

  torqualizer® stair ef 600cos30033ef-600كجم 150("كهربائي تيار دون") بالشبكة اتصال دوندقيقة/متر 27 … 4واط 500 … 15هجينc

.(أمبير 32 حتى 16 مصهر هرتز، AC3~/N/PE 50/60 فولت 400) المراحل ثالثية كهربائية شبكة وصلة ذات أجهزة باستخدام ننصح الثقيلة، األوزان ذوي واألشخاص الخاصة، واالستخدامات العالية، والتسارعات العالية، للسرعات* 

.saturn أو venus أو األقل على pulsar 3p التصميم حجم من بدًءا المراحل، ثالثية الطاقة إمدادات ذات المشي أجهزة موديالت باستخدام ننصح األداء، عالية واالستخدامات الرياضي، والتدريب احترافي، أداء تشخيص على للحصول. المرحلة أحادية الطاقة إلمدادات والفيزيائية الطبيعية األداء قيود تنطبق المرحلة، أحادية األجهزة لجميع وبالنسبة

.واط 900 حتى ممكنة األعلى السماحيات. والتحويل النقل نسبة على اعتماًدا. واط 900 حتى ومعايرة مقاسة ** 

سم 24,4 / 49,5: الدرجات بين المسافة/  الدرجة عرض سم، 235: التسلق ارتفاع  

للتسلق نهائي ال سلم/  الديناميكية مقياس-  سلم  

للتسلق نهائي ال سلم/  الديناميكية مقياس-  سلم   ضي
ريا

  
c

السحب مقاومة وتدريب السحب دعم تدريب  

المرحلة أحادي م 180 حبل. مركزي ال/مركزي السريع الجري مدرب  

المراحل ثالثي م 180 حبل. مركزي ال/مركزي السريع الجري مدرب  

.10 صفحة انظر ،torqualizer لسلسلة الملحقات/  الخيارات  

االنطباعات

locomotion 150/50 DE med  مع®h/p/cosmos airwalk  و®robowalk

quasar® med  (تدريب السرعة)مع إطار السالمة، وعوارض قصيرة، ومسند قدم عريض يساًرا ،
robowalk®و

saturn® 300/100r مع إطار السالمة

mercury® med  مع®robowalk،وإطار السالمة، ومساند الذراع

h/p/cosmos® torqualizer® stair ef (med) 600h/p/cosmos® torqualizer® cross ef (med) 600h/p/cosmos® torqualizer® recumbent ef (med) 600h/p/cosmos® torqualizer® arm ef (med) 600h/p/cosmos® torqualizer® ef (med) 600

pluto® med  مع®robowalk،وإطار السالمة، وعارضة األطفال

صفحة3
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يورو الصافي، السعرcالعرض شاشة* بالطاقة اإلمدادالميلالسرعةالمشي سطحالقطعة رقمالديناميكية مقياس-  المشي جهاز  

  pluto® ltcos30027va01150 / 50 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 240-  فولت 200 %20 ... 0س/كم 18 ... 0سمc

  pluto® cos30026va01150 / 50 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 240-  فولت 200 %20 ... 0س/كم 18 ... 0سمc

  stratos® ltcos30000va01150 / 50 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %0س/كم 22 ... 0سمc

  stratos®cos30000va02150 / 50 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %0س/كم 22 ... 0سمc

  mercury® ltcos30000va03150 / 50 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %25 ... 0س/كم 22 ... 0سمc

  mercury®cos30000va04150 / 50 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %25 ... 0س/كم 22 ... 0سمc

  stellar® ltcos30003va13170 / 65 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %0س/كم 25 ... 0سمc

  stellar®cos30003va14170 / 65 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %0س/كم 25 ... 0سمc

  quasar® ltcos30003va15170 / 65 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %28 ... 0س/كم 25 ... 0سمc

  quasar®cos30003va16170 / 65 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولت 230 %28 ... 0س/كم 25 ... 0سمc

يورو الصافي، السعرcالعرض شاشةبالطاقة اإلمدادالقطعة رقمالديناميكية مقياس-  سلم  

  discovery® ltcos30014va01230 الأمبير 16~ 1 متردد تيار فولتc

  discovery®cos30014va02230 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولتc

يورو الصافي، السعرcالعرض شاشة* بالطاقة اإلمدادالقطعة رقمالحبل سحب مدرب/  السريع الجري مدرب  

  comet®cos30015va01230 نعمأمبير 16~ 1 متردد تيار فولتc

  comet® 3pcos30015va02400 نعمأمبير 16~ 3 متردد تيار فولتc

  h/p/cosmos® torqualizer® القدرةالفرامل نظامالقطعة رقمالديناميكية مقياس سلسلة**
واط 750 اختياريًا

السرعة نطاق
 وزن أقصى* بالطاقة اإلمدادالسرعة

يورو الصافي، السعرcللمستخدم

torqualizer® 1200 مع MCU6, Win. 10 لمسية شاشة" 10,1 و LCDcos30021-1200كجم 150أمبير 6/  متردد تيار فولت 240 … 100**دقيقة/دورة 140< … 20** واط 1200 … 6هجينcالطلب عند

  torqualizer® ef 600cos30021ef-600كجم 150("كهربائي تيار دون") بالشبكة اتصال دوندقيقة/دورة 120 … 20واط 500 … 15هجينc

  torqualizer® arm ef 600cos30030ef-600كجم 150("كهربائي تيار دون") بالشبكة اتصال دوندقيقة/دورة 120 … 20واط 500 … 15الحثc

  torqualizer® recumbent ef 600cos30031ef-600كجم 150("كهربائي تيار دون") بالشبكة اتصال دوندقيقة/دورة 120 … 20واط 500 … 15هجينc

  torqualizer® cross ef 600cos30032ef-600كجم 150("كهربائي تيار دون") بالشبكة اتصال دوندقيقة/دورة 80 … 40واط 500 … 15هجينc

  torqualizer® stair ef 600cos30033ef-600كجم 150("كهربائي تيار دون") بالشبكة اتصال دوندقيقة/متر 27 … 4واط 500 … 15هجينc

.(أمبير 32 حتى 16 مصهر هرتز، AC3~/N/PE 50/60 فولت 400) المراحل ثالثية كهربائية شبكة وصلة ذات أجهزة باستخدام ننصح الثقيلة، األوزان ذوي واألشخاص الخاصة، واالستخدامات العالية، والتسارعات العالية، للسرعات* 

.saturn أو venus أو األقل على pulsar 3p التصميم حجم من بدًءا المراحل، ثالثية الطاقة إمدادات ذات المشي أجهزة موديالت باستخدام ننصح األداء، عالية واالستخدامات الرياضي، والتدريب احترافي، أداء تشخيص على للحصول. المرحلة أحادية الطاقة إلمدادات والفيزيائية الطبيعية األداء قيود تنطبق المرحلة، أحادية األجهزة لجميع وبالنسبة

.واط 900 حتى ممكنة األعلى السماحيات. والتحويل النقل نسبة على اعتماًدا. واط 900 حتى ومعايرة مقاسة ** 

سم 24,4 / 49,5: الدرجات بين المسافة/  الدرجة عرض سم، 235: التسلق ارتفاع  

للتسلق نهائي ال سلم/  الديناميكية مقياس-  سلم  

للتسلق نهائي ال سلم/  الديناميكية مقياس-  سلم   ضي
ريا

  
c

السحب مقاومة وتدريب السحب دعم تدريب  

المرحلة أحادي م 180 حبل. مركزي ال/مركزي السريع الجري مدرب  

المراحل ثالثي م 180 حبل. مركزي ال/مركزي السريع الجري مدرب  

.10 صفحة انظر ،torqualizer لسلسلة الملحقات/  الخيارات  

االنطباعات

locomotion 150/50 DE med  مع®h/p/cosmos airwalk  و®robowalk

quasar® med  (تدريب السرعة)مع إطار السالمة، وعوارض قصيرة، ومسند قدم عريض يساًرا ،
robowalk®و

saturn® 300/100r مع إطار السالمة

mercury® med  مع®robowalk،وإطار السالمة، ومساند الذراع

h/p/cosmos® torqualizer® stair ef (med) 600h/p/cosmos® torqualizer® cross ef (med) 600h/p/cosmos® torqualizer® recumbent ef (med) 600h/p/cosmos® torqualizer® arm ef (med) 600h/p/cosmos® torqualizer® ef (med) 600

pluto® med  مع®robowalk،وإطار السالمة، وعارضة األطفال
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يورو الصافي، السعرالقطعة رقم* السرعات  

  150/50 س،/كم 10 - 0 خاصة سرعةcos10000

  3-190/65 س/كم 25 - 0 خاصة سرعةpcos12995p3p

  150/50 س،/كم 30 - 0 خاصة سرعةcos00096110008

  170/65 س،/كم 30 - 0 خاصة سرعةcos11995

  170/65 س،/كم 40 - 0 خاصة سرعةcos10158

  3-190/65 س/كم 45 - 0 خاصة سرعةpcos10159va06

  س،/كم 50 - 0 خاصة سرعة +200+/75cos10028

  س،/كم 60 - 0 خاصة سرعة 200+/75+cos00096110029

  200 س،/كم 80 - 0 خاصة سرعة+/75+cos00096110030

  200 متغيرة ميل سرعة+/75+cos100923

  Science Port السرعة لخرج TTLcos101277

يورو الصافي، السعرالقطعة رقمالترقيات المشي، المشي،سطح اتجاه  

  150/50 المشي سير مع الدوران اتجاه تغييرcos00098100045-02

  170/65 المشي سير مع الدوران اتجاه تغييرcos10181-03

pluto®cos102927 150/50 لـ% 25+ حتى% 0 من الميل زاوية ترقية  

150/50cos101760 كجم، 250 إلى المشي جهاز سطح على الوزن ترقية  

يورو الصافي، السعرالقطعة رقم(إضافية تكلفة) خاصة مشي سيور  

  150/50 مم، 5 السير ُسمك الوبر، من سطح مع خاص مشي سيرcos15132

  150/50 المشي، لتحليل المنتصف في عالمة مع مشي سيرcos14288va01

  170/65 المشي، لتحليل المنتصف في عالمة مع مشي سيرcos14168va01

  190/65 المشي، لتحليل المنتصف في عالمة مع مشي سيرcos14168va02

  المشي جهاز سير saturn 300/100 rs البروزات ذات األحذية/  التزلج عصا معcos00097010041

  المشي جهاز سير saturn 300/125 rs البروزات ذات األحذية/  التزلج عصا معcos12473

يورو الصافي، السعرالقطعة رقمخاصة ألوان  

cos102465ral9007الرمادي األلومنيوم RAL 9007 المشي جهاز إلطار خاص لون  

  ألوان في المشي جهاز إلطار خاص لون RALcos102465ralxxxx

h/p/cosmos airwalk apcos102844 خاص لون  

يورو الصافي، السعرالقطعة رقم(المشي ألجهزة) خاص كهربائي جهد  

  الطبية المشي ألجهزة خاص كهربائي جهد stratos حتى pulsarcos101214

  الرياضية المشي ألجهزة خاص كهربائي جهد stratos حتى quasarcos101215

  الرياضية المشي ألجهزة خاص كهربائي جهد stratos حتى quasarcos10470

  الرياضية المشي ألجهزة خاص كهربائي جهد stratos حتى quasarcos10468

  الرياضية المشي ألجهزة خاص كهربائي جهد stratos حتى quasarcos16172

  الطبية المشي ألجهزة خاص كهربائي جهد stratos حتى pulsarcos10469

  الطبية المشي ألجهزة خاص كهربائي جهد stratos حتى pulsarcos12850

  الطبي المشي لجهاز خاص جهد pulsar 3pcos16153-01

  الطبية المشي ألجهزة خاص كهربائي جهد stratos حتى pulsarcos15990

  الطبي المشي لجهاز خاص جهد pulsar 3pcos12068

  تصاعدي محول Dyn5 3x200/208/220/400/480 متردد تيار فولتcos100803-01

. (أمبير 32 حتى 16 مصهر هرتز، AC3~/N/PE 50/60 فولت 400) المراحل ثالثية كهربائية شبكة وصلة ذات أجهزة باستخدام ننصح الثقيلة، األوزان ذوي واألشخاص الخاصة، واالستخدامات العالية، والتسارعات العالية، للسرعات* 

.المرحلة أحادية الطاقة إلمدادات والفيزيائية الطبيعية األداء قيود تنطبق المرحلة، أحادية األجهزة لجميع وبالنسبة

.saturn أو venus أو األقل على pulsar 3p التصميم حجم من بدًءا المراحل، ثالثية الطاقة إمدادات ذات المشي أجهزة موديالت باستخدام ننصح األداء، عالية واالستخدامات الرياضي، والتدريب احترافي، أداء تشخيص على للحصول

.الموديالت لكافة الملحقات وأجزاء الخيارات كافة تتوفر ال. تفصيلي عرض على للحصول التسلسلي والرقم الجهاز نوع تحديد يُرجى. القطع من الكثير على هنا الواردة األسعار من أعلى أسعار تطبيق يتم الملحقات وأجزاء بالخيارات التحديث عند*** 

ألوانخاصة

المراحل ثالثية سم، 190/65 المشي سطح ذات الموديالت/  والسرعة السريع الجري لتدريبات  

150/50 المشي سطح ذات الموديالت مع وذلك كجم، 250 إلى المشي سطح على الموضوع للوزن به المسموح األقصى الحد زيادة  
(pluto® مع يصلح ال)  

المراحل ثالثية سم، 190/65 المشي سطح ذات الموديالت/  السمنة ومرضى االحترافية للرياضة  

هرتز 50/60 تردد أمبير PE 32/~3 متردد تيار فولت 200: طبي لجهاز كهربائي جهد  

 متوسطة، قيمة حساب ودون رقمية إشارة هيئة على وذلك علمية، وتطبيقات أدوات إلى الموجات التقاط إمكانية مع جنب إلى جنبًا السرعة بمستشعر الخاصة األولية البيانات نقل يتم  
.مقبس طريق عن

سم 300/125...سم 200+/75+ المشي سطح ذات الموديالت المتحركة، والكراسي الدراجات ركوب لرياضة  

قياسي كتجهيز السير، دوران اتجاه عكس بإمكانية تتمتع سم 300/125 المشي سطح حتى saturn و venus و pulsar و locomotion الموديالت  

سم 170/65 المشي سطح ذات الموديالت/  االحترافية للرياضة  

(pluto® مع تصلح ال) سم 150/50 المشي سطح ذات الموديالت/  والعالج التأهيل إلعادة  

! *المراحل ثالثية كهربائية شبكة وصلة باستخدام بشدة يُنصح الرياضي والتدريب االحترافي األداء لتشخيص  

(األداء قيود بسبب به يُنصح ال) هرتز 50/60 تردد أمبير N/PE 25/~1 متردد تيار فولت 110: طبي لجهاز كهربائي جهد  

(األداء قيود مراعاة يُرجى) هرتز 50/60 تردد أمبير N/PE 20/~1 متردد تيار فولت 200: رياضي لجهاز كهربائي جهد  

(pluto® مع يصلح ال) أفضل مشي لراحة تقريبًا، مم 5 بُسمك التحمل شديد خاص مشي سير  

سم 170/65 المشي سطح ذات الموديالت/  مم 5 حوالي المنتصف في توجيهية عالمة  

سم 190/65 المشي سطح ذات الموديالت/  مم 5 حوالي المنتصف في توجيهية عالمة  

(األداء قيود مراعاة يُرجى) هرتز 50/60 تردد أمبير N/PE 20/~1 متردد تيار فولت 208: طبي لجهاز كهربائي جهد  

أمبير 30/فولت 3x480 أمبير، 36/فولت 3x400 أمبير، 67/فولت 3x220 أمبير، 72/فولت 3x208 أمبير، 76/فولت 3x200 الخاص الكهربائي للجهد  
.1p/3p والمقابس والمصاهر IP21 المبيت شامالً هرتز، 50/60: تردد  

.الطلب عند أخرى مشي سيور توفير يمكن  

(pluto® مع تصلح ال) سم 150/50 المشي سطح ذات الموديالت/  مم 5 حوالي المنتصف في توجيهية عالمة  

المشي أجهزة موديالت لكافة ،(%90 اللمعان درجة بالبودرة، طالء) الرمادي األلومنيوم RAL 9007: 01.01.2015 حتى خاص لون  

المشي أجهزة موديالت لكافة: قطع 5 من تبدأ التي للطلبيات مجانًا ،RAL ألوان للوحة وفقًا الخاصة األلوان كافة  

س/كم 5: األقصى حدها يبلغ خلفية سرعة مع السير، توجيه وبكرات مم 5 مطاطي مشي سير شاملة سم، 150/50 المشي سطح ذات للموديالت  
(pluto® مع يصلح ال)  

س/كم 10: السالمة إطار ومع س،/كم 5: األقصى حدها يبلغ خلفية سرعة مع السير، توجيه بكرات شاملة سم، 170/65 المشي سطح ذات للموديالت  

البروزات؛ ذات واألحذية التزلج عصي مع لالستخدامات خاص مشي سير  

(!إضافي كملحق متوفرة المتحركة الكراسي توجيه وحدة) المتحركة والكراسي والدراجات للمشي يصلح  

(األداء قيود بسبب به يُنصح ال) هرتز 50/60 تردد أمبير N/PE 25/~1 متردد تيار فولت 100: رياضي لجهاز كهربائي جهد  

.2011 التصميم سنة من بدًءا. (200+/75+ المشي سطح) venus/saturn للموديالت أبطأ؛ أو أسرع بشكل الميل زاوية تغيير إمكانية  

(األداء قيود بسبب به يُنصح ال) هرتز 50/60 تردد أمبير N/PE 25/~1 متردد تيار فولت 100: طبي لجهاز كهربائي جهد  

(األداء قيود مراعاة يُرجى) هرتز 50/60 تردد أمبير N/PE 20/~1 متردد تيار فولت 200: طبي لجهاز كهربائي جهد  

(األداء قيود مراعاة يُرجى) هرتز 50/60 تردد أمبير N/PE 20/~1 متردد تيار فولت 208: رياضي لجهاز كهربائي جهد  

(pluto® مع تصلح ال) سم 150/50 المشي سطح ذات الموديالت/  االحترافية للرياضة  

.(!فقط األولي التجهيز مع) سم 150/50 المشي سطح ذات الموديالت. pluto® 150/50 لـ (°14,0...0)% 25 بنسبة خاص ميل  
.(h/p/cosmos من األخرى المشي أجهزة موديالت مع فقط ممكن) pluto مع ممكن غير السير دوران اتجاه عكس  

h/p/cosmos airwalk ap طالء إعادة/  خاص لون  

سم 300/125...سم 200+/75+ المشي سطح ذات الموديالت المتحركة، والكراسي الدراجات ركوب لرياضة  

سم 170/65 المشي سطح ذات الموديالت/  والسرعة السريع الجري لتدريبات  

هرتز 50/60 تردد أمبير N/PE 32/~3 متردد تيار فولت 208: طبي لجهاز كهربائي جهد  

(األداء قيود بسبب به يُنصح ال) هرتز 50/60 تردد أمبير N/PE 25/~1 متردد تيار فولت 110: رياضي لجهاز كهربائي جهد  

سم 300/125...سم 200+/75+ المشي سطح ذات الموديالت المتحركة، والكراسي الدراجات ركوب لرياضة  

*** هنا الواردة األسعار من أعلى أسعار تطبيق يتم والملحقات بالخيارات التحديث عند  
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يورو الصافي، السعرالقطعة رقم(األصلية المعدات) العوارض  

pluto®cos102426 150/50 لـ عرضي بإطار عارضة  

  150/50 لـ عرضي بإطار عارضةcos16571-01

  170 لـ عرضي بإطار عارضة&190/65cos15133-03

pluto®cos102918 150/50 لـ ركيزة، 1 طويلة، عوارض  

cos103322ral9010فقط 1 لجانب 150/50 لـ أنبوب 1 ركيزة، 1 قصيرة، عارضة  

  150/50 لـ ركيزة، 1 قصيرة، عوارضcos101294

  150/50 لـ للفك، قابلة ركيزة 2 طويلة، عوارضcos100455-01

cos101722لمسية طرفية لوحدة ،150/50 لـ ركيزة، 1 قصيرة، عوارض  

  150/50 لـ ركيزة، 2 طويلة، عوارضcos10145

  170/65 لـ ركيزة، 2 طويلة، عوارضcos10166

  190/65 لـ ركيزة، 2 طويلة، عوارضcos10167

  الحركة لتحليل 170/65 لـ يسرى قصيرة عارضةcos15351-01

  170 1/3 لالنفصال قابلة منثنية/قصيرة/طويلة عارضة&190/65cos100433-01

  170 1/3 لالنفصال قابلة منثنية/قصيرة/طويلة عارضة&190/65، الحركة لتحليلcos100435-01

cos100742_170-65lt1pاألبعاد ثالثي المشي لتحليل 170/65 لـ للفك قابلة عوارض  

cos100742_190-65lt3pاألبعاد ثالثي المشي لتحليل 190/65 لـ للفك قابلة عوارض  

  لـ 1/3 لالنفصال قابلة منثنية/قصيرة/طويلة عارضة 200/xxcos14190

  لـ 1/3 لالنفصال قابلة منثنية/قصيرة/طويلة عارضة 250/xxcos14191ralxxxx 

  300 لـ 1/3 لالنفصال قابلة منثنية/قصيرة/طويلة عارضة/xxcos14192ralxxxx

cos102840الدراجات الستخدام 250/xx عارضة  

  170 لـ مقصرة يسرى عارضة&190/65 (السرعة تدريب)cos14763-01

cos102803(السرعة تدريب) 170&190/65 لـ مقصرة يمنى عارضة  

plutocos102400® المشي جهاز لسالسل مم  25 × 525: الطول األطفال، عارضة  

  150/50 واالرتفاع العرض لتعديل قابلة عارضة  40 ممcos102010

  170/65 واالرتفاع العرض لتعديل قابلة عارضة  40 ممcos102550

  190/65 واالرتفاع العرض لتعديل قابلة عارضة  40 ممcos102551

170/65cos102899 و 150/50 للتعديل القابلة للعارضة تمديد قضبان  

190/65cos102900 للتعديل القابلة للعارضة تمديد قضبان  

  (مم 60 عمق) للعارضة المشروبات زجاجة حاملcos11020

plutocos12410 المشي جهاز لسالسل المشروبات زجاجة حامل  

يورو الصافي، السعرالقطعة رقموالملحقات الذراع مساند  

  المشي لجهاز مفصلية ووصلة مقياس مع الذراع مساندcos12013

cos102560للتعديل قابلة مم،  40 للعارضة الذراع مساند  

  يمينًا إضافي إيقاف زرcos10107

  يساًرا إضافي إيقاف زرcos10108

  من إضافية أزرار لوحة h/p/cosmoscos100680

  (مم 60 عمق) بالعارضة اإلضافية األزرار لوحة حاملcos14135

  الذراع بمسند اإلضافية األزرار لوحة حاملcos10111-01

  يمينًا المحرك بغطاء اإلضافية األزرار لوحة حاملcos11750

  يساًرا المحرك بغطاء اإلضافية األزرار لوحة حاملcos14327

cos100815مغناطيسي حامل مع h/p/cosmos اإلضافية األزرار لوحة  

  إضافية خيارات لتوفير الطرفية للوحدة الخلفية اللوحةcos10109

plutocos102475 المشي جهاز بسالسل إضافية خيارات لتوفير أمامية طرفية وحدة 

يورو الصافي، السعرالقطعة رقمالمتحركة الكراسي صعود ومنصة توجيه وحدة  

  سم 200: الطول المشي، لجهاز المتحركة الكراسي توجيه وحدةcos10227

  سم 250: الطول المشي، لجهاز المتحركة الكراسي توجيه وحدةcos10226

  سم 300: الطول المشي، لجهاز المتحركة الكراسي توجيه وحدةcos00096110031

cos102792va01سم 75: العرض المشي، جهاز مع الدراجات الستخدامات التقييد/  االنطالق أسطوانة  

cos102792va02سم 100: العرض المشي، جهاز مع الدراجات الستخدامات التقييد/  االنطالق أسطوانة  

cos102792va03سم 125: العرض المشي، جهاز مع الدراجات الستخدامات التقييد/  االنطالق أسطوانة  

pluto®cos102931 150/50 المشي لجهاز المتحركة الكراسي صعود منصة  

  150/50 المشي لجهاز م 1,25: الطول المتحركة، الكراسي صعود منصةcos16186-02

  المتحركة الكراسي لمنصة الصعود مساعد cos16186-02cos101614

  المشي لجهاز م 1,25: الطول المتحركة، الكراسي صعود منصة locomotion 150/50cos14663

  المشي لجهاز م 1,30: الطول المتحركة، الكراسي صعود منصة 170&190/65cos14664-02

  المشي لجهاز م 3,0: الطول المتحركة، الكراسي صعود منصة venus/saturn® xx/75cos101060-01_75

  المشي لجهاز م 3,0: الطول المتحركة، الكراسي صعود منصة venus/saturn® xx/100cos101060-01_100

venus/saturn®xx/125cos101060-01_125 المشي لجهاز م 3,0: الطول المتحركة، الكراسي صعود منصة  

.(أمبير 32 حتى 16 مصهر هرتز، AC3~/N/PE 50/60 فولت 400) المراحل ثالثية كهربائية شبكة وصلة ذات أجهزة باستخدام ننصح الثقيلة، األوزان ذوي واألشخاص الخاصة، واالستخدامات العالية، والتسارعات العالية، للسرعات* 

.المرحلة أحادية الطاقة إلمدادات والفيزيائية الطبيعية األداء قيود تنطبق المرحلة، أحادية األجهزة لجميع وبالنسبة

.saturn أو venus أو األقل على pulsar 3p التصميم حجم من بدًءا المراحل، ثالثية الطاقة إمدادات ذات المشي أجهزة موديالت باستخدام ننصح األداء، عالية واالستخدامات الرياضي، والتدريب احترافي، أداء تشخيص على للحصول

.الموديالت لكافة الملحقات وأجزاء الخيارات كافة تتوفر ال. تفصيلي عرض على للحصول التسلسلي والرقم الجهاز نوع تحديد يُرجى. القطع من الكثير على هنا الواردة األسعار من أعلى أسعار تطبيق يتم الملحقات وأجزاء بالخيارات التحديث عند*** 

(إضافي كجزء فقط 1 لجانب أنبوب 1) سم 150/50 المشي سطح ذات الموديالت ،150/50 لـ (سم 17: الطول) ومستقيمة جًدا قصيرة عوارض  

(الطرفية المستخدم بوحدة مزوًدا يظل األمامي الهيكل) سم 150/50 المشي سطح ذات للموديالت ركيزة 2 مع للفك قابلة ومستقيمة طويلة عوارض  

مم 60 تثبيت بحلقة مثبتة الطارئ اإليقاف تجهيزة سم، 150/50 المشي سطح ذات للموديالت لمسي، حاسوب مع الطرفية المستخدم لوحدة  

 سم 104 … 38: العرض/  سم 120 … 55: االرتفاع سم، 150/50 للموديالت مم، 25 ارتفاع مسافات مع اإلغالق قضيب مم، 1500 األعمدة طول  
(pluto® مع يصلح ال)  

المشي وسطح المتحرك الكرسي صعود منصة بين المرور لتسهيل (يمينًا/يساًرا=  زوج 1) إضافية لوحات  

اليمنى الجهة من المحرك، غطاء بجانب األسفل في اإلضافية األزرار لوحة لربط حامل  

اليسرى الجهة من المحرك، غطاء بجانب األسفل في اإلضافية األزرار لوحة لربط حامل  

األيمن الذراع مسند في مركب إيقاف، زر  

سم 190و 170 المشي سطح طول ،(للفك قابل) لالنفصال قابل للعوارض الخلفي الطول 2/3  

سم 190و 170 المشي سطح طول ،(للفك قابل) لالنفصال قابل للعوارض الخلفي الطول 2/3  

سم 170&190/65 المشي سطح ذات للموديالت (سم 101: العرض×  سم 130: الطول) الصعود منصة  

h/p/cosmos locomotion med 150/50(D)E الطبي المشي لجهاز (سم 80: العرض×  سم 125: الطول) الصعود منصة  

سم 300 يبلغ مشي سطح طول مع saturn® المشي ألجهزة المتحركة الكراسي توجيه وحدة  

سم 150/50 المشي سطح ذات للموديالت (سم 80: العرض×  سم 125: الطول) الصعود منصة  

سم 75: السير عرض venus/saturn® المشي لجهاز (سم 123,8: الخارجي/  سم 67,6: الداخلي: العرض×  سم 244,5: الطول) الصعود منصة  

مم 60 بقطر عارضة مع سم 150/50 و سم 170&190/65 المشي سطح ذات للموديالت  

سم 150/50 المشي سطح ذات الموديالت ،pluto® لـ (سم 80: العرض×  سم 125: الطول) الصعود منصة  

حامالت دون-  م 2 لحوالي يمتد لولبي وكابل أزرار 6 مع متحركة بعد عن تحكم وحدة  

الطرفية المستخدم وحدة مع المشي بجهاز الذراع بمسند إضافي إيقاف وزر إضافية أزرار بلوحة للتحديث  

مم 60-40 لعارضة فيلكرو والصق مغناطيسي حامل مع-  م 2 لحوالي يمتد لولبي وكابل أزرار 6 مع متحركة بعد عن تحكم وحدة  

(اختياريًا الطلب عند) الذراع بمسند اإلضافية األزرار لوحة لربط حامل  

سم 170/65 المشي سطح ذات للموديالت  

سم 150/50 المشي سطح ذات pluto لموديالت مم، 60 للعارضة تثبيت حلقات مع مم 698 حوالي داخلي B عرضي إطار  

سم 170&190/65 المشي سطح ذات للموديالت مم، 60 للعارضة تثبيت وحلقات للمقبض واقي مع 65/36 عرضي إطار  

(h/p/cosmos locomotion® مع وال ،pluto® مع تصلح ال) سم 150/50 المشي سطح ذات للموديالت  

سم 150/50 المشي سطح ذات للموديالت مم، 60 للعارضة تثبيت وحلقات للمقبض واقي مع 50/36 عرضي إطار  

سم 150/50 المشي سطح ذات الموديالت pluto® 150/50 لـ ومستقيمة طويلة عوارض  

*** هنا الواردة األسعار من أعلى أسعار تطبيق يتم والملحقات بالخيارات التحديث عند  

سم 250 المشي سطح طول ،(للفك قابل) لالنفصال قابل للعوارض الخلفي الطول 2/3  

(المشي جهاز تسليم محتويات في مدرجة قطعة 1) مم 60 دائري ألنبوب األلومنيوم من تثبيت حلقة مع-  التقليدية المشروبات لزجاجات  

!ضروري السقوط منع نظام. التفكيك لسهولة خارجيًا الكابالت تمديد يتم  

!ضروري السقوط منع نظام. التفكيك لسهولة خارجيًا الكابالت تمديد يتم  

المشي سطح بعد لألمام الدراجة تحرك تمنع (أمامية) الميكانيكية التحريك/  االنطالق أسطوانة  

سم 200 المشي سطح طول ،(للفك قابل) لالنفصال قابل للعوارض الخلفي الطول 2/3  

سم 170/65 للموديالت مم، 25 ارتفاع مسافات مع اإلغالق قضيب مم، 1500 األعمدة طول  

سم 190/65 للموديالت مم، 25 ارتفاع مسافات مع اإلغالق قضيب مم، 1700 األعمدة طول  

سم 125: السير عرض venus/saturn® المشي لجهاز (سم 123,8: الخارجي/  سم 113,2: الداخلي: العرض×  سم 244,5: الطول) الصعود منصة  

(مم 60 عمق) بالعارضة اإلضافية األزرار لوحة لتثبيت حامل  

سم 200 يبلغ مشي سطح طول مع venus® المشي ألجهزة المتحركة الكراسي توجيه وحدة  

***(!األصلية المعدات مع) cos102551 و 102550 و cos102010 للتعديل القابلة للعوارض مقبض مع الساعد مساند  

سم 250 يبلغ مشي سطح طول مع saturn® المشي ألجهزة المتحركة الكراسي توجيه وحدة  

(pluto® مع يصلح ال) الخلف إلى سم 55 العارضة طول بزيادة يقوم مم  25التمديد قضيب  

الخلف إلى سم 55 العارضة طول بزيادة يقوم مم  25 التمديد قضيب  

المشي سطح بعد لألمام الدراجة تحرك تمنع (أمامية) الميكانيكية التحريك/  االنطالق أسطوانة  

سم 100: السير عرض venus/saturn® المشي لجهاز (سم 123,8: الخارجي/  سم 92,6: الداخلي: العرض×  سم 244,5: الطول) الصعود منصة  

األيسر الذراع مسند في مركب إيقاف، زر  
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(h/p/cosmos locomotion® مع تصلح ال) سم 190/50 المشي سطح ذات للموديالت  

سم 300 المشي سطح طول ،(للفك قابل) لالنفصال قابل للعوارض الخلفي الطول 2/3  

الطرفية المستخدم وحدة مع المشي بجهاز الذراع بمسند إضافي إيقاف وزر إضافية أزرار بلوحة للتحديث  

المشي جهاز طول 2/3 من أكثر ،(أمامية) واحدة ركيزة مع خاصة عارضة  

(h/p/cosmos locomotion® مع تصلح وال ،pluto® مع قياسي تجهيز) سم 150/50 المشي سطح ذات للموديالت ومستقيمة قصيرة عوارض  

المشروبات لزجاجة مشبك فقط تثبيت، حلقة دون-  التقليدية المشروبات لزجاجات  

(h/p/cosmos locomotion® مع تصلح ال) سم 170&190/65 المشي سطح ذات للموديالت خارجي، إضافي مقبض مع قصيرة يسرى عارضة  

المشي سطح فوق مم 820 أقصى حد/  مم 415 أدنى بحد للتعديل قابل المقبض ارتفاع جانبي، وإطار عرضي إطار مع أطفال عارضة  

(h/p/cosmos locomotion® مع تصلح ال) سم 170&190/65 المشي سطح ذات للموديالت خارجي، إضافي مقبض مع قصيرة يمنى عارضة  

(ضروري السالمة إطار) الجهاز على للمستخدم واضحة رؤية سم، 170&190/65 المشي سطح ذات للموديالت قصيرة، يسرى عارضة  

المشي سطح بعد لألمام الدراجة تحرك تمنع (أمامية) الميكانيكية التحريك/  االنطالق أسطوانة  
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يورو الصافي، السعرالقطعة رقمالسالمة أنظمة  

  اإليقاف وظيفة مع السقوط منع-السحب وكابل 50 السالمة إطارcos10079

  اإليقاف وظيفة مع السقوط منع-السحب وكابل 65 السالمة إطارcos10170

  اإليقاف وظيفة مع السقوط منع-السحب وكابل 75 السالمة إطارcos10171

  اإليقاف وظيفة مع السقوط منع-السحب وكابل 100 السالمة إطارcos10172

  اإليقاف وظيفة مع السقوط منع-السحب وكابل 125 السالمة إطارcos10173

  من لكل (بديل كابل) م 4,3 سحب كابل [cos10079] و [cos10170 - cos10173]cos10670-01

  سم 220= الرتفاع 50 السالمة إطار تمديدcos14435

  سم 220= الرتفاع 65 السالمة إطار تمديدcos14429

  سم 220= الرتفاع 75 السالمة إطار تمديدcos14430

  سم 220= الرتفاع 100 السالمة إطار تمديدcos14431

  سم 220= الرتفاع 125 السالمة إطار تمديدcos14434

cos101406ralxxxxالقياسي 65 المشي جهاز مع السالمة إلطار إضافية مساند  

  الطارئ التوقف مع السقف في للتركيب السقوط من حماية نظامcos15866-01

  الطارئ التوقف دون السقف في للتركيب السقوط من حماية نظامcos15866-01ws

  الحائط على أو السقف في للتركيب بكرة، باستخدام الكابل توجيه إعادةcos102111

  من لكل (بديل كابل) م 10 سحب كابل [cos15866-01] و [cos15866-01ws]cos101729

  الصدر حزام نظام XL السقوط لمنعcos14903-03-XL

  الصدر حزام نظام L السقوط لمنعcos14903-03-L

  الصدر حزام نظام M السقوط لمنعcos14903-03-M

  الصدر حزام نظام S السقوط لمنعcos14903-03-S

  الصدر حزام نظام XS السقوط لمنعcos14903-03-XS

  الصدر حزام نظام XXS السقوط لمنعcos14903-03-XXS

  إضافية خيارات لتوفير الطرفية للوحدة الخلفية اللوحةcos10109

plutocos102475 المشي جهاز بسالسل إضافية خيارات لتوفير أمامية طرفية وحدة  

  (غيار قطعة) بالستيكي مشبك يشمل سحب حبل مع مغناطيسcos101699-03

cos101724الطارئ اإليقاف مبيت في الطارئ للتوقف سحب حبال  

cos101725سحب حبل+  م 2,5 لولبي كابل+  حلقة مع خارجي طارئ إيقاف زر  

  م 5 لولبي كابل+  مغناطيسي حامل مع خارجي طارئ إيقاف زرcos15933

  م 10 لولبي كابل+  مغناطيسي حامل مع خارجي طارئ إيقاف زرcos100548

  170/65 (السرعة تدريب) يساًرا عريض قدم مسندcos16586

  170/65 (السرعة تدريب) يمينًا عريض قدم مسندcos102288

  190/65 (السرعة تدريب) يساًرا عريض قدم مسندcos14764

  190/65 (السرعة تدريب) يمينًا عريض قدم مسندcos102187

venus/saturncos102951 (السرعة تدريب) يمينًا عريض قدم مسند  

يورو الصافي، السعرالقطعة رقمالوزن تخفيف أنظمة  

  h/p/cosmos airwalk® ap (كجم 250 جسم وزن حتى)cos30028

cos103275بار h/p/cosmos airwalk® ap، 10 لـ ضاغط  

cos103058بار h/p/cosmos airwalk® ap، 8 لـ ضاغط  

  لـ اختياري طارئ توقف h/p/cosmos airwalk® apcos102342

h/p/cosmos airwalk® apcos102489 لـ االختياري (AirCushion) الهوائية الوسادة وضع  

cos102339اختيارية مغناطيسية خارجية تشغيل وحدة 

h/p/cosmos airwalk® apcos102491 لـ سم 300-250 اختياري خاص ارتفاع  

h/p/cosmos airwalk® apcos102492 لـ كجم 120 حتى اختياري وزن تخفيف  

h/p/cosmos airwalk® apcos102493 لـ كجم 160 حتى اختياري وزن تخفيف  

h/p/cosmos airwalk® apcos102494 لـ كجم 240 حتى اختياري وزن تخفيف  

cos102317[cos30028] لـ إبزيم دون م 6-م 2,59 (بديل كابل) سحب كابل  

  h/p/cosmos airwalk® 50 (كجم 100 جسم وزن حتى)cos10092

  h/p/cosmos airwalk® 90 (كجم 100 جسم وزن حتى)cos10093

  لـ ضاغط h/p/cosmos airwalk® 50/90cos10094

airwalk® [cos10094]cos101761 لضاغط موزع  

 لـ إبزيم شامالً الصلب من (بديل كابل) سحب كابل [cos10092، cos10093]cos13752

  لـ سم 60 التمديد سالسل مجموعة h/p/cosmos airwalk®cos100432

  لـ 150/50 أرضية لوحة für h/p/cosmos airwalk® 50/90cos12607-00

  لـ 170/65 أرضية لوحة h/p/cosmos airwalk® 50/90cos12598

  لـ 190/65 أرضية لوحة für h/p/cosmos airwalk® 50/90cos12606

 وزن لتخفيف خاص حلcos102167

 م 15 (بديل كابل) سحب كابل  -Ø8 لـ مم [cos102167]cos102170

  سترة L لـ h/p/cosmos airwalk® (الموديالت كافة)cos10097-01

  سترة M لـ h/p/cosmos airwalk® (الموديالت كافة)cos10096-01

  سترة S لـ h/p/cosmos airwalk® (الموديالت كافة)cos10095

  سترة XS لـ h/p/cosmos airwalk® (الموديالت كافة)cos10112

.الموديالت لكافة الملحقات وأجزاء الخيارات كافة تتوفر ال. تفصيلي عرض على للحصول التسلسلي والرقم الجهاز نوع تحديد يُرجى. القطع من الكثير على هنا الواردة األسعار من أعلى أسعار تطبيق يتم الملحقات وأجزاء بالخيارات التحديث عند*** 

.التعديل نطاق في الدقيق التدريج تقليل إلى أيًضا ذلك يؤدي ولكن كجم؛ 240 حتى وزن تخفيف أقصى زيادة  

الضخمة المشي أجهزة مع مم 200 لمسافة (يمينًا) القدم مسند توسيع  

التحديث طلب عند التسلسلي الرقم تحديد يُرجى! المشي بجهاز وصلة وجود يُشترط. مم  60 ذات للعارضة تثبيت حلقة  

التناسق على والتدريب السريع الجري تدريب مع منه، أو المشي سير على والقفز للتشخيص  

األبعاد ثالثي الحركة تحليل مع مثالً السقف، في للتركيب معدني إطار دون خاص فردي هيكل  

سم 170/65 المشي سطح ذات المشي جهاز لموديالت اآلمن للتثبيت أرضية لوحة  

سم 190/65 المشي سطح ذات المشي جهاز لموديالت اآلمن للتثبيت أرضية لوحة  

h/p/cosmos airwalk® مع (XS السترة) لألطفال مثالً  

أزرق اللون كود ،(سم 115-85: الصدر محيط) M الحجم السقوط، منع وظيفة مع السالمة إلطار صدر حزام  

التناسق على والتدريب السريع الجري تدريب مع منه، أو المشي سير على والقفز للتشخيص  

بار h/p/cosmos airwalk® ap، 8 لـ هواء ضاغط  

سم 75 مشي سطح عرض مع المشي جهاز سم؛ 220 إلى طولهم يصل الذي للمستخدمين السالمة إطار تمديد  

أخضر اللون كود ،(سم 155-125: الصدر محيط) XL الحجم السقوط، منع وظيفة مع السالمة إلطار صدر حزام  

التآكل حالة في ذلك قبل أو األكثر على شهًرا 24 كل السقف في المركب السقوط من الحماية بنظام الخاص السحب كابل استبدال يجب  

أحمر اللون كود ،(سم 95-65: الصدر محيط) S الحجم السقوط، منع وظيفة مع السالمة إلطار صدر حزام  

الرؤية تقييد بسبب األبعاد ثالثي الحركة تحليل مع مستحسن غير السالمة؛ إلطار االستقرار من لمزيد  

المشي جهاز لسير الطارئ التوقف وظيفة دون السقوط من الحماية يتضمن السقف في للتركيب تأمين جهاز  

سم 125 مشي سطح عرض مع المشي جهاز العالية؛ المخاطر ذات االستخدامات لكافة الصدر حزام مع  

سم 150/50 المشي سطح ذات المشي جهاز لموديالت اآلمن للتثبيت أرضية لوحة  

سم 100 مشي سطح عرض مع المشي جهاز سم؛ 220 إلى طولهم يصل الذي للمستخدمين السالمة إطار تمديد  

التآكل حالة في ذلك قبل أو األكثر على أشهر 6 كل h/p/cosmos airwalk® 50/90 بـ الخاص اإلبزيم شامالً السحب كابل استبدال يجب  

(للجهاز التسلسلي الرقم تحديد يُرجى) طرفية مستخدم وحدة مع المشي جهاز في سالمة بإطار للتحديث  

المضغوط بالهواء إمداد وحدة أو ضاغط وجود يلزم كجم، 80 حوالي حتى ديناميكيًا الوزن تخفيف  

بار 10 ... 8 حوالي مضغوط هواء وصلة أو ضاغط وجود يلزم كجم، 50 حوالي حتى ديناميكيًا الوزن تخفيف  

التحديث طلب عند المتسلسل الرقم تحديد يُرجى! المشي بجهاز وصلة وجود يُشترط. للتأمين فيلكرو شريط  

.التعديل نطاق في الدقيق التدريج تقليل إلى أيًضا ذلك يؤدي ولكن كجم؛ 160 حتى وزن تخفيف أقصى زيادة  

"هوائية وسادة" كـ تعمل هواء أسطوانة. المستخدم" توازن" إلى airwalk® ap تبديل/إضافي صمام  

التناسق على والتدريب السريع الجري تدريب مع منه، أو المشي سير على والقفز للتشخيص  

فاتح أزرق اللون كود ،(سم 55-38: الخصر مقاس) XS الحجم ،airwalk® لـ سترة  

بار 10 ... 8 حوالي مضغوط هواء وصلة أو ضاغط وجود يلزم كجم، 90 حوالي حتى ديناميكيًا الوزن تخفيف  

أحمر اللون كود ،(سم 80-55: الخصر مقاس) S الحجم ،airwalk® لـ سترة  

أصفر اللون كود ،(سم 135-105: الصدر محيط) L الحجم السقوط، منع وظيفة مع السالمة إلطار صدر حزام  

سم 125 مشي سطح عرض مع المشي جهاز سم؛ 220 إلى طولهم يصل الذي للمستخدمين السالمة إطار تمديد  

أسود اللون كود ،(سم 75-55: الصدر محيط) XS الحجم السقوط، منع وظيفة مع السالمة إلطار صدر حزام  

(المدمج التالمسي المفتاح ضمن وليست فقط، غيار قطعة) بالستيكي مشبك شاملة الحزام، شريط مع الطارئ للتوقف سحب حبال  

سم 65 مشي سطح عرض مع المشي جهاز سم؛ 220 إلى طولهم يصل الذي للمستخدمين السالمة إطار تمديد  

التآكل حالة في ذلك قبل أو األكثر على شهًرا 24 كل السالمة بإطار الخاص السحب كابل استبدال يجب  

سم 100 مشي سطح عرض مع المشي جهاز العالية؛ المخاطر ذات االستخدامات لكافة الصدر حزام مع  

سم 65 مشي سطح عرض مع المشي جهاز العالية؛ المخاطر ذات االستخدامات لكافة الصدر حزام مع  

سم 75 مشي سطح عرض مع المشي جهاز العالية؛ المخاطر ذات االستخدامات لكافة الصدر حزام مع  

المشي جهاز لسير الطارئ التوقف وظيفةو السقوط من الحماية يتضمن السقف في للتركيب تأمين جهاز  

(للجهاز التسلسلي الرقم تحديد يُرجى) طرفية مستخدم وحدة مع المشي جهاز في سالمة بإطار للتحديث  

الوزن تخفيف أو/و السقوط من المستخدمين تأمين بهدف تركيبية لمجموعة لالستخدام مثالً  

برتقالي اللون كود ،(سم 65-45: الصدر محيط) XXS الحجم السقوط، منع وظيفة مع السالمة إلطار صدر حزام  

سم 50 مشي سطح عرض مع المشي جهاز العالية؛ المخاطر ذات االستخدامات لكافة الصدر حزام مع  
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حاسوب مع لمسية شاشة من المكونة الطرفية المستخدم لوحدات ضروري كبير؛ محدب زر مع الطارئ اإليقاف لمبيت  

.واحد بضاغط airwalk® نظامي إمداد يمكن المضغوط الهواء لوصلة Y الموزع مع  

سم 50 مشي سطح عرض مع المشي جهاز سم؛ 220 إلى طولهم يصل الذي للمستخدمين السالمة إطار تمديد  

للصوت عازل غطاء شامالً-  بار h/p/cosmos airwalk® ap، 10 لـ ضاغط  

التآكل حالة في ذلك قبل أو األكثر على شهًرا 12 كل airwalk® ap بـ الخاص إبزيم دون الوزن تخفيف كابل/السحب كابل استبدال يجب  

.م 2 من األطول المستخدم مع أو المنخفض السقف مع العميل، رغبة حسب للجهاز خاص ارتفاع  
!أطول التوريد أوقات. ثابتة قيمة بل للتعديل قابل نطاق يكون ال االرتفاع. الطلب عند للغرفة ارتفاع أقصى تحديد يُرجى! تنبيه  

.التعديل نطاق في الدقيق التدريج تقليل إلى أيًضا ذلك يؤدي ولكن كجم؛ 120 حتى وزن تخفيف أقصى زيادة  

أصفر اللون كود ،(سم 145-112: الخصر مقاس) L الحجم ،airwalk® لـ سترة  

التناسق على والتدريب السريع الجري تدريب مع منه، أو المشي سير على والقفز للتشخيص  

M الحجم من الصدر وحزام المشي لسير األوتوماتيكي اإليقاف مع السقوط من بالحماية airwalk® ap وظائف زيادة  

.مم 60-40 بالعارضة الفيلكرو وشريط المغناطيسي الحامل على منظم/ضغط مقياس تثبيت يمكن. م 1,5 حوالي خرطوم خط  

التحديث طلب عند المتسلسل الرقم تحديد يُرجى! المشي بجهاز وصلة وجود يُشترط. للتأمين فيلكرو شريط  

*** هنا الواردة األسعار من أعلى أسعار تطبيق يتم والملحقات بالخيارات التحديث عند  

أزرق اللون كود ،(سم 112-81: الخصر مقاس) M الحجم ،airwalk® لـ سترة  

(أمبير 10/  فولت 230 مصهر: التشغيل) م 3 بالهواء إمداد كابل مع للتشغيل خاص بشكل الصوت منخفض بار، 8 حتى هواء ضاغط  

التآكل حالة في ذلك قبل أو األكثر على شهًرا 12 كل airwalk الوزن لتخفيف الخاص بالنظام السحب كابل استبدال يجب  
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يورو الصافي، السعرالقطعة رقمrobowalk® الموسع أنظمة  

  األمامي الموسع ®robowalk 150/50cos30022-02va01

  األمامي الموسع ®robowalk 170&190/65cos30022-02va02

airwalk® apcos30022-02va04 لـ robowalk® األمامي الموسع  

plutocos30022-02va05® 150/50 لـ robowalk® األمامي الموسع  

  الخلفي الموسع ®robowalkcos30023-03

  زوج 1 الفخذ طوقcos101050 **

  زوج 1 الساق طوقcos101051 **

  زوج 1 الساق، وطوق القدم مقدمة حلقة القدم، رافعcos101052

  األمامي للموسع التركيب إطار مجموعة robowalk®cos101355 **

  اليدوية السحب وحدة ®robowalk سم 125 موسع كابل معcos101745

  الموسع ®robomove، م 1,2: الطولcos101659va01

  الموسع ®robomove، م 2,0: الطولcos101659va02

يورو الصافي، السعرالقطعة رقمالطرفية المستخدم وحدات  

  قاعدة مع خارجية، بعد عن تحكم وحدة لمسية، شاشة طرفية، مستخدم وحدةcos10002-02

  العارضة على للتركيب تحديث مجموعة لمسية، شاشة طرفية، مستخدم وحدةcos14569-02

  الطرفية المستخدم لوحدة أزرار 6 ذات مفاتيح ولوحة بشاشة التحديث MCU5cos15312va01

  الطرفية المستخدم وحدة الخارجية، التحكم لكابينة تمديد طاولة venus/saturncos100781

  المالحظات دفتر حامل (الخارجية التحكم بكابينة التثبيت venus/saturn)cos13320-01

4cos102488 و 3 و iPad 2 إلصدار iPad حامل  

cos101960الفردية h/p/cosmos الطرفية المستخدم وحدة  

يورو الصافي، السعرالقطعة رقموالملحقات والطابعة، والحاسوب، االستخدام، واجهات  

  الضغط قياس نظام POLAR® WIND، والمستقبل المرسل مجموعةcos100106

  POLAR® القلب ضربات معدل مجس H7 Wearlink® Bluetooth Smartcos101787

pluto®cos102818 150/50 في والتحكم POLAR® النبض قياس نظام  

  ثانية استخدام واجهة RS232 com2 coscom® 9.600 bpscos00098010025

  ثالثة استخدام واجهة RS232 com3 coscom® 115.200 bpscos16487

  رابعة استخدام واجهة RS232 com4 coscom® 9.600 115.200 أو bpscos16488

  االستخدام واجهات توصيل كابل RS232 5 مcos00097010034

  االستخدام واجهات توصيل كابل RS232 10 مcos00097010035

  االستخدام واجهات توصيل كابل RS232 15 مcos11889

  م 5 الجهد معادلة كابل (قابس 2 مع POAG)cos10223-01

  الواجهات محول مجموعة RS232/بالتوازيcos10056

  USB واجهات لمهايئ RS232cos12769-01

cos14865-02واجهات محول دون أبيض/أسود ليزر طابعة  

  واجهات محول مع أبيض/أسود ليزر طابعةcos10073

  واجهات محول دون ألوان ليزر طابعةcos15511-06

  h/p/cosmos تابعة أبيض/أسود طابعةcos14954

  h/p/cosmos تابع طبي حاسوبcos14970-02

  h/p/cosmos تابع مالحظات دفترcos15686-01

  h/p/cosmos أجهزة ودون حاسوب، دون الصلب؛ من حاسوب طاولةcos15033-03

  h/p/cosmos أجهزة ودون طابعة، دون الصلب؛ من طابعة طاولةcos14933

  توب الب DELLcos13476-01

 تلفاز شاشة LCD 48 (للطاولة صغيرة قاعدة مع) بوصةcos101626-01

cos102397(للطاولة صغيرة قاعدة مع) بوصة LCD 50 تلفاز شاشة  

 تلفاز لشاشة متحركة قاعدة LCD 32-60 بوصةcos101624

  تلفاز لشاشة حائطي حامل LCD 32-65 بوصةcos101627

يورو الصافي، السعرالقطعة رقماألرضية حماية ملحقات  

  150/50 األرضية لحماية بالستيكية حصيرةcos14005

  170/65 األرضية لحماية بالستيكية حصيرةcos14042

  190/65 األرضية لحماية بالستيكية حصيرةcos14043

  150/50 العجالت رفع عنصر مع األرضية لحماية معدنية قاعدية لوحةcos101393

  170 العجالت رفع عنصر مع األرضية لحماية معدنية قاعدية لوحة&190/65cos101394

.الطلب عند الحجم تحدد يُرجى. (القطع ألرقام التفصيلي الملحق) مختلفة وإصدارات وأنواع أحجام في متوفرة العناصر** 

سم 170/65 المشي سطح ذات h/p/cosmos مشي أجهزة لكافة  

h/p/cosmos تصميم في بالبودرة مطلي ُصلب من مصنوعة (سم 75: االرتفاع×  سم 45: العرض×  سم 45: الطول) هندسي تصميم ذات طابعة طاولة  

االختياري h/p/cosmos airwalk® ap مع h/p/cosmos مشي أجهزة لكافة-  األمامي النطاق في  

سم 150/50 المشي سطح ذات h/p/cosmos مشي أجهزة لكافة-  األمامي النطاق في  

سم 170&190/65 المشي سطح ذات h/p/cosmos مشي أجهزة لكافة-  األمامي النطاق في  

سم 1 / 110 / 230

!الطلب عند h/p/cosmos مشي جهاز موديل واسم التسلسلي الرقم تحديد يُرجى  

سم 120: الطول الرأسي، أو األفقي الحائطي للتركيب الموسع سحب نظام من قطعة 1  
(M الحجم فخذ، طوق 1و عامة حلقة 1 تشمل سفلية، أنشوطة 2 علوية، أنشوطة 2)  

الطرفية المستخدم ووحدة والحاسوب، والطابعة، التنفس، وقياس القلب، تخطيط لجهاز إضافية استخدام واجهة  

170&190/65 العجالت، رفع عنصر مع الوزن لتوزيع قاعدية لوحة  

ألوان 4 ليزر طابعة  

عجالت 4 بـ مزودة h/p/cosmos حاسوب طاولة القدرة، عزل ألوان، ليزر طابعة ،DELL مالحظات دفتر  

  RS 232، 10 م (موصل 1 Sub-D 9 أنثى/ذكر دبابيس)، مهايئ USB اختياريًا متوفر (cos12769-01)

أعلى بيانات نقل معدل مع-  الطرفية المستخدم ووحدة والحاسوب، التنفس، وقياس القلب، تخطيط لجهاز إضافية استخدام واجهة  

عجالت 4 بـ مزودة h/p/cosmos حاسوب طاولة القدرة، عزل ألوان، ليزر طابعة بوصة، LCD 23 شاشة طبي، حاسوب  

سم 1 / 85 / 210

انزالقية حامالت 4 مع h/p/cosmos طابعة طاولة كابل، مع RS232 محول أبيض،/أسود طابعة  

pluto® 150/50 المشي أجهزة في والتحكم القلب ضربات معدل قياس  

LAN شبكة ودون USB كابل دون أبيض،/أسود ليزر طابعة  

كابل مع RS232 محول أبيض،/أسود ليزر طابعة  

المحدد المشي جهاز مع الكهربائية الطبية لألنظمة الجهد معادلة  

2011 التصميم سنة من بدًءا ،200+/75+ المشي سطح ذات venus/saturn® الضخمة h/p/cosmos مشي ألجهزة  

(الطلب عند متوفر) coscom® و RS232 عبر المشي بجهاز االتصال  

  RS 232، 5 م (موصل 1 Sub-D 9 أنثى/ذكر دبابيس)، مهايئ USB اختياريًا متوفر (cos12769-01)

zebris® من االفتراضية التدريب لوحدة أو SpeedLab® SpeedCourt®، gaitway® لعرض مثالً  

م 10 حوالي: المدى مشفر، ،POLAR® WIND WearLink عبر رقميًا القلب ضربات معدل نقل  

سم 0,3 / 45 / 99

سم 1 / 110 / 250

بوصة 65-32 تلفاز/  خارجية لشاشة (!شاشة دون) حائطي حامل  

سم 0,3 / 45 / 78

مم 60 العارضة ؛(الطلب عند متوفر) coscom® و RS232 عبر المشي بجهاز االتصال  

150/50 العجالت، رفع عنصر مع الوزن لتوزيع قاعدية لوحة  

مشي أجهزة 9 في بعد عن للتحكم لمسية شاشات 9 بـ مزود برج مثل فردية، خارجية طرفية مستخدم وحدة 

سم 190/65 المشي سطح ذات h/p/cosmos مشي أجهزة لكافة  

سم 150/50 المشي سطح ذات h/p/cosmos مشي أجهزة لكافة  

سم 200: الطول الرأسي، أو األفقي الحائطي للتركيب الموسع سحب نظام من قطعة 1  
(M الحجم فخذ، طوق 1و عامة حلقة 1 تشمل سفلية، أنشوطة 2 علوية، أنشوطة 2)  

(مم 270-140) XS الحجم ؛robowalk® الموسع ملحق  

robowalk® الموسع مع به موصى ملحق. المشي حركة أثناء القدم مقدمة لرفع  

(الفخذ وطوق عامة حلقة تشمل) سم 125 للموسع اليدوية السحب وحدة من زوج 1  

ات
يار

خ
 

ات
حق
ومل

الطلب حسب مواصفات/  تقنية تفاصيل  

المشي بجهاز (PCL6 بإمكانية) لطابعة المباشر للتوصيل محول  

  RS 232، 15 م (موصل 1 Sub-D 9 أنثى/ذكر دبابيس)، مهايئ USB اختياريًا متوفر (cos12769-01)

POLAR WIND مع متوفرة ليست com4-  الطرفية المستخدم ووحدة والحاسوب، التنفس، وقياس القلب، تخطيط لجهاز إضافية استخدام واجهة  

(iPhone 4S, iOS 5.1 من بدًءا) iPhone و الذكية للهواتف ،M-XXL بأحجام صدر حزام مع السلكي مجس  

zebris® من االفتراضية التدريب لوحدة أو SpeedLab® SpeedCourt®، gaitway® لعرض مثالً  

h/p/cosmos تصميم في بالبودرة مطلي ُصلب من مصنوعة (RAL 9010 لون) نقي أبيض لون في هندسي تصميم ذات حاسوب طاولة  

ارتفاع/  عرض/  طول األبعاد

(مم 750-490) L و (مم 510-350) Mو (مم 390-250) S األحجام ؛robowalk® الموسع ملحق  

الشاحن وصلة ودون تثبيت، حلقة مع مم 60 للعارضة  

h/p/cosmos مشي أجهزة لكافة-  الخلفي النطاق في  

®h/p/cosmos pluto المشي أجهزة لكافة-  األمامي النطاق في  

2011 التصميم سنة من بدًءا ،200+/75+ المشي سطح ذات venus/saturn® الضخمة h/p/cosmos مشي ألجهزة 

USB إلى (ذكر دبابيس Sub-D 9 موصل) RS 232 مهايئ محول  

(الطلب عند متوفر: التركيب+  التوصيل دون) الطرفية المستخدم وحدة في مفاتيح ولوحة بشاشة التحديث 

سم 180: االرتفاع ،(كجم 30: حمل أقصى) تلفاز/  خارجية لشاشة (!شاشة دون) قاعدة  

دعم السحب بالساقدعم السحب المتقاطعمقاومة السحب بالفخذبالساقمقاومة السحبدعم السحب الجانبيتجميع مقاومة السحب ودعم السحبمقاومة السحب بالفخذ
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يورو الصافي، السعرالقطعة رقموالملحقات البرامج الالكتات، قياس  

  برنامج h/p/cosmos para control®cos10071-v4.1.0-txt

  برنامج h/p/cosmos para graphics®cos10156-V2.6.14

  برنامج h/p/cosmos para analysis® lt v1.4cos100668

  برنامج h/p/cosmos para analysis® 5cos100668v5

  الالكتات قياس جهاز Lactate Scout+cos14825-02

  الالكتات اختبار شرائط sirius® 24 القياس لجهاز LactateScoutcos14854-01

  الالكتات اختبار شرائط sirius® 72 القياس لجهاز LactateScoutcos14827-02

  التشغيل مجموعة sirius® الالكتات قياس جهاز مع LactateScoutcos100650-01

  حزمة USB لـ بالحاسوب الخاصة sirius® LactateScoutcos14826-01

sirius® LactateScoutcos14866 لـ بالحاسوب الخاصة Bluetooth® حزمة  

  الالكتات من التحقق محلول/  االختبار محلولcos15527-01 **

  الوخز مساعد Terumo FINETOUCHcos100773

  المعقمة المباضع FINETOUCHcos100774

  المستهلكة الالكتات لمادة التشغيل مجموعةcos11657

  Medibox - المستخدمة المباضع تجميع صندوقcos11930

cos100973بالعارضة تثبيت حلقة مع الالكتات لملحقات تخزين صينية  

  الجلد تطهير رشاشcos11352

  السليلوز ماسحاتcos11353

  كلية شكل على طبقcos11355

  للحقن طبي الصقcos11356

  معقمة دم، مباضعcos11652

  الحجم الالتكس، قفازات S cos11350

  الحجم الالتكس، قفازات Mcos11351

يورو الصافي، السعرالقطعة رقموالملحقات البرامج المشي، وتحليل الحركة تحليل  

  36 كاميرا fps B/s LANcos101949

  36 كاميرا fps B/s USB 3.0cos101950

  للكاميرا مم 8 عدسةcos101951

  شبكة محول LAN ،(اإليثرنت عبر الطاقة) منافذ 8 جيجابتcos101955

  الشبكة كابل LAN 5 مcos101952

  الشبكة كابل LAN 10 مcos101953

  الشبكة كابل LAN 20 مcos101954

  شبكة عازل LAN" Med IEC 60601-1"cos101404

cos102953م USB 3.0، 5 كابل  

  كابل USB 3.0، 7,5 مcos101956

  USB 3.0 م 5 نشط، امتدادcos101957

cos102849fم gaitway® 5 لـ BNC االستخدام واجهة كابل  

cos102849eم gaitway® 6 لـ التناظري االستخدام واجهة كابل  

cos15508v6basاألساسي h/p/cosmos para motion® 6 برنامج  

cos15508v6staالقياسي h/p/cosmos para motion® 6 برنامج  

cos15508v6proاالحترافي h/p/cosmos para motion® 6 برنامج  

** cos15508v6usc(بشدة به موصى) para motion والدعم، الترقية عقد  

  h/p/cosmos األمامية المعايرة لوحةcos14151

  h/p/cosmos السهمية المعايرة لوحةcos14152

  السهمية المعايرة لوحة تثبيت إطارcos101601

  فقط الشعار األمامية، المعايرة لوحةcos101794

  فقط الشعار السهمية، المعايرة لوحةcos101795

  للكاميرا مثالً القوائم، ثالثي حاملcos102644

  السقف إضاءة نظامcos100743

  سم 50 مرنة، الصلب، من مسطرةcos16425

  سميك الجلد، تعليم قلمcos14771

  كتاب "Laufen und Laufanalyse" "(المشي مختبر نصيحة مع)" المشي وتحليل المشيcos101420

  كتاب "Die Laufbibel" "أسطوانة مع" المقدس المشي DVDcos15539-01

  كتاب "Functional Fitness - That's it" "!(وظيفي تدريب)"" هي ها-  الوظيفية البدنية اللياقةcos102789

  SIMI® - يورو الصافي، السعرالقطعة رقمالحركة تحليل

  SIMI® Aktisys para motion® متكامل نظام األبعاد، ثنائيcos102079

  SIMI® Aktisys (إضافية كاميرا دون) ملحق برنامج األبعاد، ثالثيcos102080

  SIMI® Aktisys para motion® (خدمة) الفردي الشعار إلضافةcos102092

  SIMI® (ملحقات جهاز،) بعد عن تحكم جهاز مع نشط مؤشرcos102081

  SIMI® (ملحقات جهاز،) بعد عن تحكم جهاز دون نشط مؤشرcos102082

  SIMI® (ملحقات جهاز،) المؤشرات لتثبيت الصقة حلقةcos102083

  SIMI® 120 الكاميرا مجموعةfps / 640*480 PoE LAN (تسجيل جهاز)cos102088

  SIMI® (تسجيل جهاز) للكاميرا حائطي مشبكcos102087

  SIMI® Aktisys para motion® النظام على التدريبcos102093

.الطلب عند الحجم تحدد يُرجى. (القطع ألرقام التفصيلي الملحق) مختلفة وإصدارات وأنواع أحجام في متوفرة العناصر** 

م 5 أسود، USB A-B كابل  

(الخطوات ضغط تخطيط ووحدة وغوستافسون ماركارت. د وحدة) كاميرات 4 لعدد المشي، جهاز في التحكم شامالً الحركة تحليل برنامج  

سم 180/100 البصري، والتوجيه الكاميرا لضبط المطبوعة المعايرة لوحة  

Thieme نشر دار ،3131536419-978 للكتاب المعياري الدولي الرقم ،(مضافة قيمة ضريبة% 7 إضافة يتم) صورة 368 بـ مزود صفحة، 276 ماركارت، ماتياس. د المؤلف  

مكرر مع ،USB (cos101950) لكاميرا USB امتداد  

spomedis Hamburg نشر دار ،8-54-936376-3-978 للكتاب المعياري الدولي الرقم ،(مضافة قيمة ضريبة% 7 إضافة يتم) صفحة 512 ماركارت، ماتياس. د المؤلف  

قاعدة دون م، 1,2 االرتفاع × 1,2: العرض فقط، الشعار السهمية، المعايرة لوحة  

م 5 اإلشارة، بمكيف الخاصة اآللي التصفير وواجهات المشغل الستخدام BNC االستخدام واجهة كابل  

م 6 ،(فولت 10...0) طاقة إشارات 8 لـ التناظري االستخدام واجهة كابل  

عام/  يورو 549,00: االحترافي عام،/  يورو 349,00: القياسي عام،/  يورو 249,00: األساسي  

قاعدة دون م، 1,8: االرتفاع × 1,0: العرض فقط، الشعار األمامية، المعايرة لوحة  

Lactate Scout لـ المساعد البرنامج تتضمن معلوماتية CD أسطوانة sirius LactateScout+، 1x Bluetooth® Dongle، 1 لـ بالحاسوب الخاصة Bluetooth® حزمة  

!دعم دون بيانات؛ قاعدة دون ؛(خاص) للمبتدئين إصدار. UKK المشي اختبار تقييم+الالكتات تحليل برنامج  

cos100774 قطع 6 و cos100773 و cos14854-01 و cos14825-02 من التشغيل مجموعة تتكون  

منها والتخلص للمباضع اآلمن للتخزين وعاء  

العبوة في قطعة FINETOUCH"، 25" للوخز مباضع  

وبرمجته وصيانته ومراقبته المشي جهاز في للتحكم برنامج  

.التدريب في والتحكم والالكتات، القلب ضربات معدل وتحليل األداء، لتشخيص رياضي-علمي تقييم برنامج  

sirius® LactateScout الالكتات قياس لجهاز بالحاسوب الخاصة USB حزمة  

العبوة في قطعة sirius® LactateScout - 72 القياس لجهاز الالكتات اختبار شرائط  

ثوان 10 القياس زمن ؛SensLab المصنعة الشركة ،("sirius" هي h/p/cosmos لـ التجارية العالمة) LactateScout المتحرك الالكتات قياس جهاز  

العبوة في قطعة sirius® LactateScout - 24 القياس لجهاز الالكتات اختبار شرائط  

جم 620 حمولة وزن أقصى-  مم 1350 إلى 425 من االرتفاع تعديل إمكانية  

الجسم على دقيقة محيطية عالمات لوضع الصلب من مرنة مسطرة  

الجلد لتعليم معتمد خاص قلم  

[cos14152] سم h/p/cosmos 120/150 السهمية المعايرة للوحة تثبيت إطار  

(المبذول الجهد حسب التركيب تكاليف) واط 150× 4 الحركة، تحليل قياس لمحطة  

Aktisys تقارير على شركتك شعار إضافة  

Meyer & Meyer نشر دار ،2-992-89899-3-978 للكتاب المعياري الدولي الرقم ،(مضافة قيمة ضريبة% 7 إضافة يتم) بصور مزود صفحة، 205 لوفيري، المار المؤلف  

سم 120/150 البصري، والتوجيه الكاميرا لضبط المطبوعة المعايرة لوحة  

الطلب عند متوفرة األبعاد ثالثية التحليالت الحركة، وتحليل لكشف الصور على تعتمد الجودة عالية أنظمة  

توب والب وبرنامج وجهاز كاميرا يشمل ملونة، LED مؤشرات مع الديناميكي الحركة لتحليل متكامل نظام  

(SIMI® بعد عن تحكم جهاز: المتطلبات) األبعاد ثنائية للتحليالت مناسبة بعد، عن تحكم جهاز دون نشطة مؤشرات 5  

ثالثي رأس مشبك  

(cos102088) اإلضافية والكاميرا (cos102079) فقط األبعاد ثنائي النظام مع لالستخدام صالح كاميرات؛ 4-2 لعدد األبعاد ثالثي للقياس ملحق  

.ذلك إلى وما والفندق الطيران مثل النفقات باستثناء SIMI® لنظام (ساعات 6) التثبيت أو/و يوم 1 لمدة تدريب  

توزيع عبوة في قطعة 500 بها لفة  

(وغوستافسون ماركارت. د وحدة) كاميرا 2 لعدد المشي، جهاز في التحكم شامالً الحركة تحليل برنامج  

وتسجيلها المشي جهاز بارامترات كافة في للتحكم برنامج  

بالعبوة قطعة 100 - (ملساء) M الحجم الالتكس، قفازات  

(!الطلب عند التركيز تحديد يُرجى) مول ملي 10 أو مول ملي 5 الالكتات من التحقق محلول من مل 2,5 زجاجة  

للتخزين كلية شكل على بالستيكي طبق  

بالعبوة قطعة 100 - (ملساء) S الحجم الالتكس، قفازات  

لفة بكل قطعة 500 × 2  

بالعبوة قطعة 500-  جاهز طبي الصق  

م 5 تابع، حاسوب أو السرعة عالية LAN لكاميرا الشبكة كابل  

مل 250-  وبساطة بسرعة الجلد لتطهير رش، زجاجة  

م 20 تابع، حاسوب أو السرعة عالية LAN لكاميرا الشبكة كابل  

.تثبيت حلقة طريق عن مم 60 قطر ذات المشي جهاز بعارضة الصينية تركيب يتم. المختلفة المواد لتخزين تُستخدم صينية  

ث/ميغابت 10/100/1000 البيانات نقل معدل فولت، 4000 العزل صلبة الجلفاني، الشبكة لعزل  

(cos101951) العدسة مع فقط لالستخدام صالحة ؛(س/كم 10 أقصى بحد) والمشي الحركة لتحليل مناسبة كاميرا  

م 10 تابع، حاسوب أو السرعة عالية LAN لكاميرا الشبكة كابل  

(cos101951) العدسة مع فقط لالستخدام صالحة ؛(س/كم 10 أقصى بحد) والمشي الحركة لتحليل مناسبة كاميرا  

السرعة عالية LAN لكاميرا فقط الطاقة؛ إمدادات شاملة أجهزة 8 لـ وصالت  

LAN (cos101949) و USB (cos101950) لكاميرا مم 8 عدسة  

cos11351 و cos11652 و cos11356 و cos11355 و cos11353 و cos11352 و cos11930 من التشغيل مجموعة تتكون  

ات
يار

خ
 

ات
حق
ومل

األبعاد ثنائية للتحليالت مناسبة بعد، عن تحكم جهاز مع نشطة مؤشرات 5  

(م LAN 20 شبكة كابل مم، 11-مم 4 عدسة ثالثية، لوحة كاميرا،) LAN 120fps / 640*480 السرعة عالي BASLER مع كاميرا مجموعة  

"FINETOUCH" اآلمن الوخز مساعد  

(وغوستافسون ماركارت. د وحدة) كاميرا 1 لعدد المشي، جهاز في التحكم شامالً الحركة تحليل برنامج  

م USB (cos101950)، 7,5 لكاميرا USB كابل  

بالعبوة قطعة 200-  واحدة مرة الستخدام مباضع  
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  Microgate - Gykoيورو الصافي، السعرالقطعة رقم

  مجموعة Gyko الرياضيةcos200000

  مجموعة Gyko الطبيةcos200001

Gyko RePowercos102635 برنامج  

  Microgate - Optogaitيورو الصافي، السعرالقطعة رقم

  Optogait مؤشرات مع المشي تحليل نظام LED 170/65 المشي ألجهزةcos101664-01va01

  Optogait مؤشرات مع المشي تحليل نظام LED 190/65 المشي ألجهزةcos101664-01va02

  مجموعة Optogait 1 فردي مترcos102065

cos102067للتمديد متر Optogait 1 مجموعة  

cos102066إضافي متر Optogait 1 مجموعة  

  مجموعة Optogait 5 مترcos102068

cos102069متر Optogait 10 مجموعة  

  Microgate - Optojumpيورو الصافي، السعرالقطعة رقم

  مجموعة Optojump Next 1 فردي مترcos102054

cos102056للتمديد متر Optojump Next 1 مجموعة  

  مجموعة Optojump Next 1 إضافي مترcos102055

  مجموعة Optojump Next 5 مترcos102060

cos102062متر Optojump Next 10 مجموعة  

  Microgate - Wittyيورو الصافي، السعرالقطعة رقم

  الالسلكي التدريب مؤقت مجموعة Witty (فردية)cos102072

cos102076(فردية) Witty المستقطع الوقت مجموعة  

cos102074(مزدوجة) Witty الالسلكي التدريب مؤقت مجموعة  

cos102073(مزدوجة) Witty المستقطع الوقت مجموعة  

Witty TABcos102075 مجموعة  

  مجموعة Witty مع القياسية Witty TABcos200015

  Witty - البدء منصة/  البدء حصيرةcos102102

  Witty - البدء منصة/  البدء لحصيرة كابلcos102103

Wittycos102467 ظهر حقيبة  

Witty SEMcos200014 مع القياسية Witty مجموعة  

  Witty SEM - 1 (حامل مع مؤقت، دون) ضوئية إشارة مجموعةcos200002

  Witty SEM - 2 (حامل مع مؤقت، دون) ضوئية إشارة مجموعةcos200004

  Witty SEM - 4 (حامل مع مؤقت، دون) ضوئية إشارة مجموعاتcos200005

  Witty SEM - 4 (ماسكات مع مؤقت، دون) ضوئية إشارة مجموعاتcos200008

  Witty SEM - 4 (وحامل مؤقت مع) ضوئية إشارة مجموعاتcos200009

  Witty SEM - 4 (وماسكات مؤقت مع) ضوئية إشارة مجموعاتcos200010

  Witty SEM - 8 (حامل مع مؤقت، دون) ضوئية إشارة مجموعاتcos200006

  Witty SEM - 8 (ماسكات مع مؤقت، دون) ضوئية إشارة مجموعاتcos200011

  Witty SEM - 8 (وحامل مؤقت مع) ضوئية إشارة مجموعاتcos200012

  Witty SEM - 8 (وماسكات مؤقت مع) ضوئية إشارة مجموعاتcos200013

  مجموعة Witty RFIDcos200007

يورو الصافي، السعرالقطعة رقم SpeedLab® Running School®، DMS®، SpeedCourt®التدريب منهجيات  

  SpeedLab® األداء األساسي، التعليم منهجية حزمةcos101613va06

  SpeedLab® التأهيل إعادة األساسي، التعليم منهجية حزمةcos101613va07

  The Running School® (عام 1 لمدة رخصة) عيادة األساسي، التعليمcos102296

  The Running School® (عام 1 لمدة رخصة) األداء األساسي، التعليمcos101752

  The Running School® (ترقية) األداء األساسي، التعليمcos101752-upg

  The Running School® عام 1 لمدة الرخصة تمديدcos101753

  The Running School® - DMS®يورو الصافي، السعرالقطعة رقم

  DMS® PRO (حصائر 10) للمحترفين الفريق نظامcos101622

  DMS® JUGEND (حصائر 10) للشباب الفريق نظامcos101754

  DMS® KINDER (حصائر 10) لألطفال الفريق نظامcos101755

  DMS® REHA (حصائر 10) التأهيل إلعادة الفريق نظامcos102549

  DMS® PRO (حصيرة 1) للمحترفين الفردي النظامcos101622i

  DMS® JUGEND (حصيرة 1) للشباب الفردي النظامcos101754i

  DMS® KINDER (حصيرة 1) لألطفال الفردي النظامcos101755i

  DMS® REHA (حصيرة 1) التأهيل إلعادة الفردي النظامcos102549i

  DMS® PRO (قطعة 1) للمحترفين إضافية حصيرةcos101758

  DMS® JUGEND (قطعة 1) للشباب إضافية حصيرةcos101757

  DMS® KINDER (قطعة 1) لألطفال إضافية حصيرةcos101756

  DMS® REHA (قطعة 1) التأهيل إلعادة إضافية حصيرةcos102558

  DMS® االعتماد دورةcos101759

والحقيبة الشحن، وكابل الساق، وحزام الذراع، وحزام الحوض، وحزام الظهر، وحزام دونجل، مع Optogait / Optojump لبرنامج: الرياضية Gyko مجموعة  

(حقيبة دون) للتمديد وصل قابس 2 مع قضيب 2: إضافي متر Optojump Next 1 مجموعة  

والحقيبة الشحن، وكابل الساق، وحزام الذراع، وحزام الحوض، وحزام الظهر، وحزام دونجل، مع Optogait / Optojump لبرنامج: الطبية Gyko مجموعة  

األولي التجهيز على فقط يسري السعر ،(المشغل وظيفة شامالً) 190/65 المشي ألجهزة البصري والتحليل القياس نظام  

  Witty SEM - 8 (مؤقت دون) ظهر حقيبة 2 و شحن، وكابل حامالت، 8 مع ضوئية إشارة مجموعات

ظهر حقيبة حامالت، 4 عاكس، 2 ضوئي، حاجز 2 زمني، مؤقت: فردية ضوئية حواجز مع Witty الالسلكي التدريب مؤقت  

للشباب (الفريق نظام) ودليل تعليمية DVD أسطوانة مع (الديناميكية الحركة مهارات) DMS® تدريب حصائر× 10  

التأهيل إلعادة (الفريق نظام) ودليل تعليمية DVD أسطوانة مع (الديناميكية الحركة مهارات) DMS® تدريب حصائر× 10  

  Witty SEM - 4 (مؤقت دون) ظهر وحقيبة شحن، وكابل حامالت، 4 مع ضوئية إشارة مجموعات

  Witty SEM - 4 ظهر وحقيبة شحن، وكابل ماسكات، 4 و مؤقت، مع ضوئية إشارة مجموعات

متر 5 لـ حقيبة برنامج، مسطحة، كابالت 3 شحن، كابل بيانات، كابل حامل، 2 ويب، كاميرا 2 ، قضبان 10: متر Optogait 5 مجموعة  

  Witty SEM - 2 (مؤقت دون) ظهر وحقيبة شحن، وكابل حامل، 2 مع ضوئية إشارة مجموعة

  Witty - (سم 40 × 30) البدء منصة

  Witty - البدء لمنصة كابل

لألطفال (الفردي النظام) ودليل تعليمية DVD أسطوانة مع (الديناميكية الحركة مهارات) DMS® تدريب حصيرة× 1  

  Witty SEM - 8 (مؤقت دون) ظهر حقيبة 2 و شحن، وكابل ماسكات، 8 مع ضوئية إشارة مجموعات

  Witty SEM - 8 ظهر حقيبة 2 و شحن، وكابل ماسكات، 8 و مؤقت، مع ضوئية إشارة مجموعات

وحقيبة أسورة، 30 و وحامل، ،(RFID) الالسلكية بالترددات الهوية تحديد مجس مع Witty RFID مجموعة  

متر 1 لـ حقيبة برنامج، شحن، كابل بيانات، كابل حامل، 1 ويب، كاميرا 1: فردي متر Optojump Next مجموعة  

  Witty SEM - 1 (مؤقت دون) وحقيبة شحن، وكابل حامل، مع ضوئية إشارة مجموعة

وماسك حامل مع ضوئية إشارة Witty SEM 1 مع القياسية Witty مجموعة  

Witty TAB ( cos102072 + cos102075) ومجموعة الفردية الضوئية الحواجز مع القياسية Witty مجموعة  

ظهر حقيبة حامالت، 4 عاكس، 4 ضوئي، حاجز 4 زمني، مؤقت: مزدوجة ضوئية حواجز مع Witty الالسلكي التدريب مؤقت مجموعة  

الطلب عند: باألرضية الثابت والتركيب والبرامج، األجهزة تشكيالت من والمزيد األحجام، - SpeedCourt® التدريب ساحات من المزيد  

(المحتويات دون) Witty ظهر حقيبة  

(حقيبة دون) للتمديد وصل قابس 2 مع قضيب 2: إضافي متر Optogait 1 مجموعة  

متر 5 لـ حقيبة 2 برنامج، مسطحة، كابالت 3 شحن، كابل بيانات، كابل حامل، 1 ويب، كاميرا 1 ، قضيب 20: متر Optojump Next 10 مجموعة  

مسند 2 حامل، 2 عاكس، 2 ضوئي، حاجز 2: مزدوجة ضوئية حواجز مع Witty المستقطع الوقت مجموعة  

(وغيرها فندق، طيران،) نفقات دون شخص، 2 أقصى بحد أيام، 4× 2 إجماالً، أيام 8 أنتونيادس، لمايك منهجية  

(وغيرها فندق، طيران،) نفقات دون شخص، 2 أقصى بحد أيام، 4× 2 إجماالً، أيام 8 أنتونيادس، لمايك منهجية  

  Witty SEM - 4 ظهر وحقيبة شحن، وكابل حامالت، 4 و مؤقت، مع ضوئية إشارة مجموعات

  Witty SEM - 4 (مؤقت دون) ظهر وحقيبة شحن، وكابل ماسكات، 4 مع ضوئية إشارة مجموعات

  Witty SEM - 8 ظهر حقيبة 2 و شحن، وكابل حامالت، 8 و مؤقت، مع ضوئية إشارة مجموعات

التأهيل إلعادة (الديناميكية الحركة مهارات) DMS® إضافية تدريب حصيرة× 1  

التأهيل إلعادة (الفردي النظام) ودليل تعليمية DVD أسطوانة مع (الديناميكية الحركة مهارات) DMS® تدريب حصيرة× 1  

للشباب (الفردي النظام) ودليل تعليمية DVD أسطوانة مع (الديناميكية الحركة مهارات) DMS® تدريب حصيرة× 1  

للمحترفين (الفريق نظام) ودليل تعليمية DVD أسطوانة مع (الديناميكية الحركة مهارات) DMS® تدريب حصائر× 10  

  DMS® النفقات+  السفر تكاليف إلى باإلضافة ،(أنتونيادس مايك قِبل من) مدربين 5 حتى يوم، 1-  االعتماد دورة

متر 5 لـ حقيبة برنامج، مسطحة، كابالت 3 شحن، كابل بيانات، كابل حامل، 1 ويب، كاميرا 1: للتمديد متر Optojump Next 1 مجموعة  

للمحترفين (الديناميكية الحركة مهارات) DMS® إضافية تدريب حصيرة× 1  

للشباب (الديناميكية الحركة مهارات) DMS® إضافية تدريب حصيرة× 1  

لألطفال (الديناميكية الحركة مهارات) DMS® إضافية تدريب حصيرة× 1  

لألطفال (الفريق نظام) ودليل تعليمية DVD أسطوانة مع (الديناميكية الحركة مهارات) DMS® تدريب حصائر× 10  

للمحترفين (الفردي النظام) ودليل تعليمية DVD أسطوانة مع (الديناميكية الحركة مهارات) DMS® تدريب حصيرة× 1  

(أنتونيادس مايك قِبل من) التصرف وسرعة التناسق/  الحركية القدرات لتحسين   

  The Running School®، DMS® & SpeedCourt® ،نفقات دون شخص، 2 أقصى بحد أيام، 4× 3 إجماالً، يوًما 12 األداء

(!للبرمجيات ترقيات تتضمن ال) التدريب برامج وترقية األساسي الدعم تتضمن  

  The Running School®، DMS® & SpeedCourt® نفقات دون شخص، 2 أقصى بحد أيام، 4× 2 إجماالً، أيام 8 التأهيل، إعادة

Optogait / Optojump برنامج دون مستقل كنظام Gyko مجموعة الستخدام ،Gyko RePower برنامج  

متر 5 لـ حقيبة 2 برنامج، مسطحة، كابالت 3 شحن، كابل بيانات، كابل حامل، 2 ويب، كاميرا 2 ، قضيب 20: متر Optogait 10 مجموعة  

متر 5 لـ حقيبة برنامج، مسطحة، كابالت 3 شحن، كابل بيانات، كابل حامل، 1 ويب، كاميرا 1 ، قضبان 10: متر Optojump Next 5 مجموعة  

وحقيبة شحن وكابل حامل مع LED عرض لوحة: Witty TAB مجموعة  

متر 1 لـ حقيبة برنامج، شحن، كابل بيانات، كابل حامل، 2 ويب، كاميرا 2: فردي متر Optogait مجموعة  

األولي التجهيز على فقط يسري السعر ،(المشغل وظيفة شامالً) 170/65 المشي ألجهزة البصري والتحليل القياس نظام  

متر 5 لـ حقيبة برنامج، مسطحة، كابالت 3 شحن، كابل بيانات، كابل حامل، 2 ويب، كاميرا 2: للتمديد متر Optogait 1 مجموعة  

حامل 2 عاكس، 1 ضوئي، حاجز 1: فردية ضوئية حواجز مع Witty المستقطع الوقت مجموعة  

.أساسي تعليم حزمة شراء عند فقط ممكنة الترقية  
.والنفقات والفنادق اإلضافية للرحالت اإلضافية التكاليف تحميل يتم الالحقة الترقيات مع  

ات
حق
لمل

ا
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  zebris® - يورو الصافي، السعرالقطعة رقمالحيوية الميكانيكا المشي، تحليل

  zebris® FDM 2 الضغط/القوة قياس لوحةi
المشي جهاز دون ،150/50 المشي لسطح ترقية  

cos100990

  zebris® FDM 3 الضغط/القوة قياس لوحةi 
المشي جهاز دون ،150/50 المشي لسطح ترقية  

cos102291

  zebris® FDM 2 الضغط/القوة قياس لوحةi 
المشي جهاز دون ،170/65 المشي لسطح ترقية  

cos102292

  zebris® FDM 3 الضغط/القوة قياس لوحةi 
المشي جهاز دون ،170/65 المشي لسطح ترقية  

cos102293

  zebris® FDM 2 الضغط/القوة قياس لوحةi 
المشي جهاز دون ،190/65 المشي لسطح ترقية  

cos102294

  zebris® FDM 3 الضغط/القوة قياس لوحةi 
المشي جهاز دون ،190/65 المشي لسطح ترقية  

cos101629

  zebris® 150/50 المشي لسطح هرتز 120 بـ المعياري التمديدcos101733

  zebris® 170/65 المشي لسطح هرتز 180 بـ المعياري التمديدcos101734

  zebris® 190/65 المشي لسطح هرتز 100 بـ المعياري التمديدcos103308

  zebris® FDM المستقلة" الضغط،/القوة قياس لوحة" "stand alone"
هرتز FDM-1.5 100 نظام  

cos103266

  zebris® FDM المستقلة" الضغط،/القوة قياس لوحة" "stand alone"
هرتز FDM-2 100 نظام  

cos103267

  zebris® FDM المستقلة" الضغط،/القوة قياس لوحة" "stand alone"
هرتز FDM-3 100 نظام  

cos103268

  zebris® المستقلة" للوحة هرتز 100 بـ المعياري التمديد" "stand alone"cos103300

  zebris® SC-PP المزامنة كابلcos103301

  zebris® SyncCam (حامل دون كاميرا)cos101732

  zebris® SyncLightCam (إضاءة مع كاميرا LED حامل دون)cos100385a

  zebris® SyncLightCam-HS (وإضاءة كاميرا LED حامل دون)cos103310

  zebris® لكاميرا حامل SyncCam كاميرا أو SyncLightCam (متحرك)cos100385b

  zebris® لكاميرا حامل SyncCam كاميرا أو SyncLightCam (متحرك غير)cos103311

  zebris® FDM الوقوف وحدةcos100384

  zebris® 150/50 المشي لجهاز ترقية البصري، التحفيز (Rehawalk®)cos101291

  zebris® لجهاز ترقية البصري، التحفيز locomotion 150/50 (Rehawalk®)cos101730

  zebris® 170 المشي لجهاز ترقية البصري، التحفيز&190/65cos101657

  zebris® االفتراضي التدريب برنامج Virtual Training (الشاشة دون!)cos101062


  zebris® ر وحدة  في للمشي "Editor-Modul Virtual Training االفتراضي التدريب ُمحر ِ

" forest walk" "الغابة
[cos101062] لـ ترقية  

cos102521

  h/p/cosmos ®  torqualizer ®  ef (med) 600يورو الصافي، السعرالقطعة رقم

cos30021ef-pupالسلم باستثناء" cos300xxef" لكل وات 750-  القصوى القدرة زيادة  

ef (med) 600cos30021ef-muw مع أقصى كحد كجم 200 مستخدم وزن إلى الترقية  

arm ef (med) 600cos30030ef-muw مع أقصى كحد كجم 200 مستخدم وزن إلى الترقية  

recumbent ef (med) 600cos30031ef-muw مع أقصى كحد كجم 200 مستخدم وزن إلى الترقية  

cross ef (med) 600cos30032ef-muw مع أقصى كحد كجم 200 مستخدم وزن إلى الترقية  

cos300xxef"cos30021ef-thp" لكل الطبي العالج حزمة  

ef (med) 600cos30021ef-tep لـ الطبي االختبار حزمة  

cos300xxef"cos30021ef-cop" لكل الرياضية الراحة حزمة  

ef (med) 600cos30021ef-stp لـ الرياضية االختبار حزمة  

cos30021ef-eps(األصلية المعدات)" cos300xxef" لكل مجس مقطع شامالً األذن نبض  

cos30021-B-EF-AL-655(غيار قطعة)" cos300xxef" لكل مجس مقطع شامالً األذن نبض  

للصدأ المقاوم الفوالذ من مصنوعة الطول لتعديل قابلة تدوير ذراع  
recumbent ef (med) 600cos30021ef-acr و ef (med) 600 لـ  

arm ef (med) 600cos30030ef-acr لـ للصدأ المقاوم الفوالذ من مصنوعة الطول لتعديل قابلة تدوير ذراع  

األولي، التجهيز على فقط يسري السعر هرتز، 120 مجس، 7168 سم، 47.4 × 108.4 االختيارية الضغط توزيع قياس لوحة  
المشي لتحليل zebris FDM برنامج تشمل  

ر   .المعززة الفعل ردود مع المشي بجهاز متنوعة صعوبة بدرجات عوائق إلضافة ُمحر ِ

zebris FDM لـ البرنامج ترقية. مزامنة كابل ،USB كابل مع فيديو كاميرا  
!حرة USB استخدام واجهة مع حاسوب وجود يلزم! تنبيه  

ات
يار

خ
  /

ات
حق

مل

األولي، التجهيز على فقط يسري السعر هرتز، 120 مجس، 4576 سم، 55.9 × 132.1 االختيارية الضغط توزيع قياس لوحة  
المشي لتحليل zebris FDM برنامج تشمل  

األولي، التجهيز على فقط يسري السعر هرتز، 120 مجس، 10240 سم، 54.1 × 135.5 االختيارية الضغط توزيع قياس لوحة  
المشي لتحليل zebris FDM برنامج تشمل  

h/p/cosmos من سم 170&190/65 المشي جهاز على الخطوات إسقاط طريق عن المشي لتدريب وبرنامج وحامل، فيديوهات، عرض جهاز  

h/p/cosmos من سم locomotion 150/50 المشي جهاز على الخطوات إسقاط طريق عن المشي لتدريب وبرنامج وحامل، فيديوهات، عرض جهاز  

الطاقة ومصدر USB وكابل المزامنة، وكابل التشغيل، برنامج تشمل قوية، LED مصابيح 10 بـ مزود إضاءة ونظام هرتز 30 فيديو كاميرا  
!حرة USB استخدام واجهة مع حاسوب وجود يلزم! تنبيه  

.FDM-2 نظام للوحة هرتز 200 أقصى وبحد FDM-1.5 نظام للوحة هرتز 300 أقصى بحد أخرى هرتز 100 بـ القياسية هرتز 100 (!اللوحة طلب عند فقط ممكن) تمديد  

م 10 الكابل طول ،FDM للوحتي المتزامن للتشغيل كابل  

هرتز، 100 مجس، 22,528 سم، 54.2 × 298.1 والمشي الوقوف لقياس لوحة  
المشي لتحليل zebris FDM برنامج تشمل  

هرتز، 100 مجس، 15,360 سم، 54.2 × 203.2 والمشي الوقوف لقياس لوحة  
المشي لتحليل zebris FDM برنامج تشمل  

هرتز، 100 مجس، 11264 سم، 54.2 × 149.1 والمشي الوقوف لقياس لوحة  
المشي لتحليل zebris FDM برنامج تشمل  

دقيقة/دورة 100 من بدًءا وات 750 أقصى بحد-  السرعة عن النظر بغض-  القصوى القدرة زيادة  

الديناميكية مقياس-لدراجة (الجديد الجهاز خيار) كجم 200 أقصى بحد المستخدم وزن زيادة  

الديناميكية مقياس-لذراع (الطلب عند التحديث سعر الجديد؛ الجهاز خيار) مم 225...75 بين للتعديل قابل القطر نصف  

بالكابالت مدمج تثبيت مع اإلضاءة ونظام للكاميرا أرضية لوحة مع حامل  

(Watt sensitiv; Isokinetik; Therapie; Intervall; K-cal; Hügel; Zufall; Distanz) أخرى تدريبية برامج 8  
(Isokinetik; Therapie; Intervall; Hügel; Zufall; Distanz) أخرى تدريبية برامج 6: الديناميكية مقياس-لذراع  

(Conconi اختبار القياسي؛ االختبار الالكتات؛ اختبار ؛PWC اختبار ؛Astrand اختبار ؛IPN اختبار) اختبار حزمة+  طبي عالج حزمة من تتكون  

(الطلب عند التحديث سعر الجديد؛ الجهاز خيار) السعر في مدرجة باألذن مجس طريق عن اختيارية نبض قياس طريقة  

 قياس-الرقود") الظهر مسند مع الرقود وضع في الديناميكية ولمقياس الديناميكية لمقياس (الطلب عند التحديث سعر الجديد؛ الجهاز خيار) مم 175...75 بين للتعديل قابل القطر نصف  
("الديناميكية

المتقاطع الديناميكية لمقياس (الجديد الجهاز خيار) كجم 200 أقصى بحد المستخدم وزن زيادة  

[cos30021ef-eps] لـ المكرر للطلب مم 3,5 صوت وموصل كابل يتضمن مجس مقطع  

("الديناميكية قياس-الرقود") الظهر مسند مع الرقود وضع في الديناميكية لمقياس (الجديد الجهاز خيار) كجم 200 أقصى بحد المستخدم وزن زيادة  

(K-cal; Hügel; Zufall; Intervall; Distanz; Power) أخرى تدريبية برامج 6  
(Hügel; Zufall; Intervall; Distanz; Power) أخرى تدريبية برامج 5: الديناميكية مقياس-لذراع  

األولي، التجهيز على فقط يسري السعر هرتز، 100 مجس، 5632 سم، 54.1 × 155.0 االختيارية الضغط توزيع قياس لوحة  
المشي لتحليل zebris FDM برنامج تشمل  

األولي، التجهيز على فقط يسري السعر هرتز، 100 مجس، 12288 سم، 54.2 × 162.6 االختيارية الضغط توزيع قياس لوحة  
المشي لتحليل zebris FDM برنامج تشمل  

h/p/cosmos من سم 150/50 المشي جهاز على الخطوات إسقاط طريق عن المشي لتدريب وبرنامج وحامل، فيديوهات، عرض جهاز  

العينة لمعدل هرتز 300 أقصى بحد أخرى هرتز 100 بـ القياسية هرتز 100 (!المشي جهاز طلب عند فقط ممكن) تمديد  

هرتز 300 إلى العينة معدل إجمالي ليصل أخرى هرتز 180 بـ القياسية هرتز 120 (!المشي جهاز طلب عند فقط ممكن) تمديد  

("stand alone" المستقلة القياس لوحة أو الحيوية الميكانيكا بأدوات المجهز المشي لجهاز) التوزان وتحليل الوقوف لتحليل إضافية وحدة برنامج  

 الفعل ردود مع باألدوات المجهز h/p/cosmos مشي جهاز على متنوعة، صعوبة درجات ذات مشي وحدات خمس يشمل افتراضي، غابة طريق في المشي على تفاعلي تدريب  
(حامالت ودون تلفاز دون). المعززة

هرتز 240 إلى العينة معدل إجمالي ليصل أخرى هرتز 120 بـ القياسية هرتز 120 (!المشي جهاز طلب عند فقط ممكن) تمديد  

بالكابالت مدمج تثبيت مع اإلضاءة ونظام للكاميرا متحرك حامل  

منفصل بشكل طلبهم يجب بل والحامل، والشاشة الحاسوب يتضمن ال  

األولي، التجهيز على فقط يسري السعر هرتز، 120 مجس، 3432 سم، 49.5 × 111.8 االختيارية الضغط توزيع قياس لوحة  
المشي لتحليل zebris FDM برنامج تشمل  

 واجهة مع حاسوب وجود يلزم! تنبيه. الطاقة ومصدر USB وكابل المزامنة، وكابل التشغيل، برنامج تشمل قوية، LED مصابيح 10 بـ مزود إضاءة ونظام HS 120 فيديو كاميرا  
!حرة USB 3.0 استخدام

(Conconi اختبار القياسي؛ االختبار الالكتات؛ اختبار ؛PWC اختبار ؛Astrand اختبار ؛IPN اختبار) اختبار حزمة+  رياضية راحة حزمة من تتكون  

الديناميكية مقياس-لذراع (الجديد الجهاز خيار) كجم 200 أقصى بحد المستخدم وزن زيادة  

وإطار السالمة (Fz Fx Fy)عناصر لقياس القوة 3ثالثي األبعاد مع ®h/p/cosmos gaitwayالميكانيكا الحيوية -جهاز مشي التدريب االفتراضي على  / VR، و (جهاز عرض)والتحفيز البصري ،zebris® FDMالضغط /الطبي مع لوحة قياس القوة quasar® medجهاز مشي 
مع نظام منع السقوط
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يورو الصافي، السعرالقطعة رقمالمحلي للتوريد دعم، هيكل/نقالة منصة على والتغليف التعبئة  

cos10087نقالة منصة على (SB) 150/50 المشي جهاز وتغليف تعبئة  

pluto®cos102522-01va02 150/50 نقالة، منصة على (SB) 150/50 المشي جهاز وتغليف تعبئة  

cos10088الدعم هيكل على (SB) 150/50 المشي جهاز وتغليف تعبئة  

cos11378نقالة منصة على 170&190/65 (SB) المشي جهاز وتغليف تعبئة  

cos10083الدعم هيكل على 170&190/65 (SB) المشي جهاز وتغليف تعبئة  

cos102538-01va01نقالة منصة على h/p/cosmos airwalk® ap وتغليف تعبئة  

يورو الصافي، السعرالقطعة رقمللتصدير الكرتون، من وغطاء نقالة منصة على والتغليف التعبئة  

cos10084-01المركب ،150/50 المشي جهاز وتغليف تعبئة  

cos10085-01جزئيًا المركب ،150/50 المشي جهاز وتغليف تعبئة  

pluto®cos102522-01va01 جزئيًا، المركب ،150/50 المشي جهاز وتغليف تعبئة  

pluto®cos102522-01va03 جزئيًا، المركب ،150/50 المشي جهاز وتغليف تعبئة  

cos14795-01جزئيًا المركب ،150/50 المشي جهاز وتغليف تعبئة  

cos10177-01جزئيًا المركب ،170&190/65 المشي جهاز وتغليف تعبئة  

cos102538-01va02جزئيًا المركب ،h/p/cosmos airwalk® ap وتغليف تعبئة  

torqualizer® ef (med) 600cos30021-B-EF-AL-843 وتغليف تعبئة  

ef (med) 600cos30030-B-EF-AL-842 باستثناء" cos300xxef" لكل torqualizer® وتغليف تعبئة  

يورو الصافي، السعرتصدير قيود أي توجد ال لذا-  الخشب من خالية/معالجة والتغليف التعبئة صناديق جميع  القطعة رقمللتصدير خشبي، صندوق في والتغليف التعبئة  

pluto®cos102522-01va04 جزئيًا، المركب ،150/50 المشي جهاز وتغليف تعبئة  

cos00197010001جزئيًا المركب ،150/50 المشي جهاز وتغليف تعبئة  

cos10003جزئيًا المركب ،150/50 المشي جهاز وتغليف تعبئة  

cos100730المركب ،150/50 المشي جهاز وتغليف تعبئة  

cos100004المركب ،150/50 المشي جهاز وتغليف تعبئة  

cos10004جزئيًا المركب ،170&190/65 المشي جهاز وتغليف تعبئة  

cos10006المركب ،170&190/65 المشي جهاز وتغليف تعبئة  

170&190/65cos10052 ،150/50 (اختيارية) البحر لماء مقاومة تعبئة  

comet®cos15822 السريع الجري مدرب وتغليف تعبئة  

comet®cos10054 السريع الجري لمدرب (اختيارية) البحر لماء مقاومة تعبئة  

discovery®cos10007 الديناميكية مقياس-  سلم وتغليف تعبئة  

يورو الصافي، السعرالقطعة رقمالتدريب وتكاليف النقل تكاليف  

cos16630الرسوم خالص النقل ألمانيا، داخل 150/50 المشي جهاز نقل  

cos15729ألمانيا داخل 150/50 المشي جهاز نقل  

cos15732ألمانيا داخل 150/50 المشي جهاز على والتدريب التثبيت  

cos16631الرسوم خالص النقل ألمانيا، داخل 170&190/65 المشي جهاز نقل  

cos15730ألمانيا داخل 170&190/65 المشي جهاز نقل  

cos15733ألمانيا داخل 170&190/65 المشي جهاز على والتدريب التثبيت  

cos15731ألمانيا داخل h/p/cosmos airwalk® 50/90 نقل  

cos15734ألمانيا داخل h/p/cosmos airwalk® 50/90 على والتدريب التثبيت  

cos100924ألمانيا داخل h/p/cosmos airwalk® ap نقل  

cos100925ألمانيا داخل h/p/cosmos airwalk® ap على والتدريب التثبيت  

discovery®cos15736 الديناميكية مقياس-  سلم نقل  

discovery®cos15739 الديناميكية مقياس-  سلم على والتدريب التثبيت  

cos300xxef"cos30021-D-EF-SL-010" لكل torqualizer®  نقل  

cos60098010001الفني عمل ساعة  

cos60098010003والبرامج األنظمة أخصائي عمل ساعة  

170&190/65cos16692 و 150/50 المشي لجهاز بمرفاع عربة/  ترولي عربة  

.الرافعة طريق عن اإلدخال أو الموقع في لألجهزة الجزئي التفكيك مثل الصعبة، والتثبيت التوريد عمليات في متخصصة h/p/cosmos® شركة

.األمد طويلة الخبرات أصحاب من وخدمة نقل بشركاء االستعانة طريق عن ألمانيا داخل النقل عمليات تتم

.األجهزة إلدخال مناسبة قياسية معدات تتضمن وهي الحساسة، البضائع لنقل الشاحنات تجهيز تم كما

.األجهزة على ومجاني احترافي تدريب على والحصول ،h/p/cosmos مصنع من بأنفسهم h/p/cosmos أجهزة استالم للعمالء يمكن المكلف التوريد عن كبديل

.المتخصصين أحد قِبل من والتوثيق، التثبيت، بعد بالسالمة المتعلق والتفتيش المتخصص، التثبيت يتم أن يجب

. ألمانيا داخل اإلدخال، مع-  االستخدام موقع إلى الرسوم خالص النقل  
.كجم×  يورو 1,50 سعر تطبيق يتم كجم 100 من أعلى اإلجمالي الوزن كان إذا أما يورو، 150,00 وهو للسعر األدنى الحد تطبيق يتم كجم 100 من أقل اإلجمالي الوزن كان إذا  
 مقياس× 1 كجم، 123: المتقاطع الديناميكية مقياس× 1 كجم، 125: الرقود وضع في الديناميكية مقياس× 1 كجم، 144: الديناميكية مقياس ذراع× 1 كجم، 83: الديناميكية مقياس× 1  

كجم 88: السائر وضع     في الديناميكية

 ،(سم 175 / 86 / 126) الكرتون من غطاء مع النقالة المنصة على المركبة الديناميكية مقياس-ذراع وتغليف تعبئة  
(سم 175 / 86 / 126) السائر وضع في الديناميكية مقياس ،(سم 187 / 84 / 218) المتقاطع الديناميكية مقياس ،(سم 160 / 84 / 177) الرقود وضع في الديناميكية مقياس  

نقالة منصة على والتغليف التعبئة رسوم  

سم 94 / 122 / 274 (pluto® مع فقط) السالمة إطار شامالً الكرتون، من غطاء مع النقالة المنصة على جزئيًا المركب الجهاز وتغليف تعبئة  

سم 169 / 109 / 230

(متخصصة نقل شركة طريق عن النقل الهوائية؛ الفقاعات برقائق الحماية مع فقط) المحلي للتوريد والتغليف التعبئة  

سم 87 / 109 / 230

نقالة منصة على والتغليف التعبئة رسوم  

ارتفاع/  عرض/  طول األبعاد

سم 70< - سم 121: العرض: خاص حمل جهاز الدعم، هيكل على والتغليف التعبئة رسوم  

للتصدير والتغليف التعبئة  

سم 60< - سم 95: العرض: خاص حمل جهاز الدعم، هيكل على والتغليف التعبئة رسوم  

الكرتون من غطاء مع النقالة المنصة على المركب الجهاز وتغليف تعبئة  

(عمل ساعة 2 تشمل) الطبية المنتجات لقانون وفقًا الموقع في النظام تشغيل كيفية على قصيرة تدريبية دورة/والتدريب والتثبيت التركيب  

سم 175 / 84 / 139الكرتون من غطاء مع النقالة المنصة على المركبة الديناميكية مقياس-دراجة وتغليف تعبئة  

سم 163 / 122 / 274 السالمة إطار شامالً خشبي، صندوق في المركب الجهاز وتغليف تعبئة  

والبرامج األنظمة وإصالح وصيانة تثبيت عن المسؤول الفني  

.اإلدخال مع-  االستخدام موقع إلى الرسوم خالص النقل  

.اإلدخال مع-  االستخدام موقع إلى الرسوم خالص النقل  

(عمل ساعات 4 تشمل) الطبية المنتجات لقانون وفقًا الموقع في النظام تشغيل كيفية على قصيرة تدريبية دورة/والتدريب والتثبيت التركيب  

(سم 170&190/65 مشي سطح مع المشي جهاز) المشي جهاز إدخال دون-  الرسوم خالص النقل  

(pluto® مع فقط) الكرتون من غطاء مع النقالة المنصة على جزئيًا المركب الجهاز وتغليف تعبئة  

سم 103 / 122 / 274 السالمة إطار شامالً خشبي، صندوق في جزئيًا المركب الجهاز وتغليف تعبئة  

ارتفاع/  عرض/  طول الصناديق أبعاد

سم 87 / 109 / 230

الكرتون من غطاء مع النقالة المنصة على جزئيًا المركب الجهاز وتغليف تعبئة  

البحر لماء مقاوم وتغليف لتعبئة إضافية تكلفة  

خشبي صندوق في جزئيًا المركب الجهاز وتغليف تعبئة  

سم 94 / 122 / 274

واإلصالح والصيانة التثبيت عن المسؤول الفني  

.الطلب عند التكاليف. المبذول للمجهود وفقًا الرافعة تكاليف أو الصعبة التوريد وعمليات األجهزة، من وغيرها الضخمة المشي أجهزة على والتدريب التثبيت وتكاليف النقل، تكاليف احتساب يتم  

(عمل ساعة 2 تشمل) الطبية المنتجات لقانون وفقًا الموقع في المشي جهاز تشغيل كيفية على قصيرة تدريبية دورة/والتدريب والتثبيت التركيب  

(عمل ساعة 2 تشمل) الموقع في النظام تشغيل كيفية على قصيرة تدريبية دورة/والتدريب والتثبيت التركيب  

الكرتون من غطاء مع النقالة المنصة على جزئيًا المركب الجهاز وتغليف تعبئة  

(مفكك  h/p/cosmos airwalk® 50/90 نظام) اإلدخال دون-  الرسوم خالص النقل  

سم 103 / 122 / 274

سم 163 / 122 / 274

السالمة إطار شامالً الكرتون، من غطاء مع النقالة المنصة على جزئيًا المركب الجهاز وتغليف تعبئة  

خشبي صندوق في المركب الجهاز وتغليف تعبئة  

السالمة إطار شامالً خشبي، صندوق في جزئيًا المركب الجهاز وتغليف تعبئة  

السالمة إطار شامالً خشبي، صندوق في المركب الجهاز وتغليف تعبئة  

سم 98 / 109 / 230

(h/p/cosmos pluto® لـ فقط) نقالة منصة على والتغليف التعبئة رسوم  

(سم 170&190/65 مشي سطح مع المشي جهاز) المشي جهاز إدخال مع-  االستخدام موقع إلى الرسوم خالص النقل  

نقالة منصة على والتغليف التعبئة رسوم  

المشي لجهاز السلس للتحريك رفع ومساعد بعجلتين رافعة: النقل وسيلة  

قل
الن

 
بئة

لتع
وا

(عمل ساعة 2 تشمل) الطبية المنتجات لقانون وفقًا الموقع في المشي جهاز تشغيل كيفية على قصيرة تدريبية دورة/والتدريب والتثبيت التركيب  

سم 98 / 109 / 230 (pluto® مع فقط) خشبي صندوق في جزئيًا المركب الجهاز وتغليف تعبئة  

(سم 150/50 مشي سطح مع المشي جهاز) المشي جهاز إدخال مع-  االستخدام موقع إلى الرسوم خالص النقل  

!(كاٍف باب عرض مع) األرضي، الطابق مستوى على التوريد/األلمانية األراضي في فقط تسري  

السالمة إطار شامالً الكرتون، من غطاء مع النقالة المنصة على جزئيًا المركب الجهاز وتغليف تعبئة  

(سم 150/50 مشي سطح مع المشي جهاز) المشي جهاز إدخال دون-  الرسوم خالص النقل  

سم 94 / 122 / 274

خشبي صندوق في المركب الجهاز وتغليف تعبئة  

سم 90 / 109 / 230

البحر لماء مقاوم وتغليف لتعبئة إضافية تكلفة  

سم 163 / 122 / 274

سم 175 / 109 / 230

سم 110 / 80 / 120 خشبي صندوق في المركب الجهاز وتغليف تعبئة  

واألغلفة العبوات من التخلص ويتم المطلوب، المحدد الزمن في التوريد ويتم مجانًا، الجهاز إلدخال واحدة ساعة إلى تصل لمدة (رجلين) متخصصين موظفين توفير يتم االستخدام موقع إلى الرسوم خالصة النقل عمليات مع
.ذلك في الرغبة عند 

 ،h/p/cosmos شركة من المعتمدين الطبية األجهزة مستشاري قِبل من حصري بشكل الالزمة، والصيانة اآلمن، والتشغيل الطبية، المنتجات لقانون وفقًا الجهاز تشغيل كيفية على والتدريب بالتثبيت القيام يتم
.بالسالمة المتعلقة الالزمة التفتيش عمليات جميع ذلك ويشمل

صفحة11
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:المعتمد h/p/cosmos تاجر  :الديناميكية مقياس-  المشي لجهاز المصنعة الشركة

h/p/cosmos sports & medical gmbh

Am Sportplatz 8

DE 83365 Nussdorf-Traunstein / Germany

*01805 167667 أو 08669 86420 هاتف

*01805 167669 أو 08669 864249 فاكس

(والفاكس المحمول الهاتف استخدام عند الرسوم تختلف وربما األلمانية، األرضية الشبكة من) دقيقة/يورو 0,14*

sales@h-p-cosmos.com، www.h-p-cosmos.com  األسعار قائمة طلب رقم :[cos10157-201801de]

ات
حظ

مال
 

مة
عا

DE 42594388 القديمة واإللكترونية الكهربائية المعدات نفايات تسجيل رقم  /  DE4958381 الجمركي الرقم / 163/128/70278 الضريبي الرقم  /  DE131557846 المضافة القيمة ضريبة تعريف رقم/    تراونشتاين 7563 التجاري السجل رقم/    ألمانيا تراونشتاين، 83278: المختصة المحكمة

 والرسوم االستيراد، وضرائب والتغليف، والتعبئة النقل،. اإلضافية التكاليف بسبب كبيرة بدرجة تختلف أن فيمكن الخارج في األسعار أما. فقط األلمانية األراضي على مطبقة وهي 31.12.2018 حتى 01.01.2018 من اعتباًرا تسري األسعار قائمة. اليورو بعملة ألمانيا، في h/p/cosmos مصنع من (المصنع تسليم) EXW الصافية، األسعار هي األسعار كافة
-http://www.h-p: اإلنترنت على ومتوفرة الطلب عند متاحة العامة واألحكام الشروط. اإلجمالي للمبلغ h/p/cosmos البائع استالم بعد إال المشتري إلى تنتقل وال البائع، لدى والملكية الحيازة تبقى. التجارة/  البيع إعادة/  للبيع عرض أي يمثل ال هذه األسعار قائمة حيازة إن. السعر في مدرجة غير والتدريب والتثبيت، الجمركية،

cosmos.com/de/content/unternehmen/agb.htm 2018 - 1988 والنشر الطبع حقوق. الطلب عند إرسالها يمكن كما h/p/cosmos sports & medical gmbh / تعديالت وإلجراء لألخطاء عرضة. ألمانيا.

األسعار

 6 إلى 3 وحوالي أيام، 7 إلى 2 حوالي يبلغ أوروبا داخل النقل زمن. الطلب عند األخرى واألجهزة والموديالت الخاصة والتصميمات الخاصة األلوان تنفيذ يتم. ذلك على االتفاق عند المقدم استالم بعد أو الطلب تأكيد من بدًءا أسابيع 3 - 2 حوالي إجماالً يبلغ سم 190/65 الحجم حتى h/p/cosmos من الديناميكية مقياس-  المشي لجهاز (اإلنتاج زمن) التوريد زمن
. خاصة تأهيل متطلبات تطبيق يتم والبرامج الخاصة واألجهزة سم 200/75 < الضخمة المشي أجهزة مع. والمعتمدين المدربين h/p/cosmos موظفي قبل من إال تتم ال واإلصالح والصيانة والتدريب والتشغيل التثبيت! تحذير. عالية إضافية بتكاليف الصعبة المكانية الظروف ذات والغرف المباني في اإلدخال يرتبط أن يمكن. الخارج إلى البحري الشحن عند أسابيع

!(الصدر حزام مع السالمة إطار مثل) السقوط من حماية نظام استخدام يلزم خطيرة، إصابات أو خطيًرا حادثًا سقوطهم يمثل أن يمكن الذين المرضى/المستخدمين مع أو األعلى، والسرعات الخاصة، التطبيقات ومع سم، 200/75 من بدًءا المشي أجهزة مع أما

والتثبيت التوريد

.المرحلة أحادية الطاقة إمدادات مع القدرة لفقدان االنتباه يُرجى  

.(أمبير 32 مصهر هرتز، AC3~/N/PE، 50/60 فولت 400) المراحل ثالثية كهربائية شبكة وصلة ذات المشي أجهزة باستخدام ننصح الثقيلة، األوزان ذوي والعدائين الخاصة، واالستخدامات العالية، والتسارعات العالية، للسرعات  

.أمبير 15 و فولت 240 أو 220 مع تشغيلها أيًضا يمكن أمبير 16 فولت 230 ذات األجهزة. مشي جهاز لكل منفصل مصهر مع منفصل توصيل خط استخدام يُرجى الديناميكية مقاييس-  المشي أجهزة كافة مع الطاقة إمدادات على للحصول  *

9018 1910:  الطبية المشي أجهزة: الجمركية التعريفة رقم  /  9110 9506: الرياضية المشي أجهزة: الجمركية التعريفة رقم  

"اإلجهاد تمارين عربة: "17895 أو" المشي جهاز الديناميكية، مقياس: "36679 أو" المشي جهاز التمرين، جهاز: "35406: المشي ألجهزة (GMDN) العالمية الطبية األجهزة تسمية أكواد/  الديناميكية مقياس-  المشي جهاز 14-141 :(UMDNS) العالمية الطبية األجهزة تسمية نظام كود  

.البروزات ذات واألحذية التزلج مع تصلح وكذلك متحرك وكرسي دراجة = rs متحرك، وكرسي دراجة = r ،(مفاتيح ولوحة شاشة دون) طرفية وحدة دون = lt: المشي أجهزة لموديالت المختصرة األسماء  

.  األمر لزم إذا الملحقات استيراد ويمكن. بألمانيا تراونشتاين نوسدورف مصنع في h/p/cosmos بشركة الخاصة الديناميكية مقياس-  المشي أجهزة كافة تصنيع يتم   

المعلومات

 يجب. األجهزة تشغيل قبل التحذيرية، واإلرشادات (االستخدام دليل) االستخدام تعليمات واتباع وفهم قراءة مستخدم كل على يجب. األجهزة وأداء وموثوقية سالمة عن ضمان أو مسؤولية أي h/p/cosmos sports & medical gmbh شركة تتحمل فال التحذيرية واإلرشادات االستخدام تعليمات كافة وفي الصفحة هذه في الواردة بالشروط االلتزام عدم حالة في
 التثبيت عمليات. األجهزة تشغيل قبل المعتمدين شركائها أحد أو h/p/cosmos قِبل من مفصل تدريب على الحصول والمستخدم المشغل على يجب. االستخدام لتعليمات وفقًا إال األجهزة استخدام عدم ينبغي. والوطنية المحلية المتطلبات مع لألجهزة والكهربائي الميكانيكي التثبيت يتوافق أن يجب. وللملحقات لألجهزة الصحيح االستخدام كيفية إلى المستخدم إرشاد

 أعمال إلى باإلضافة تعديالت، أي إجراء. (المناسب الكتيب في موصوف هو كما بها، المسموح البرمجة باستثناء) الملحقات أو البرامج أو األجهزة تكوينات أو التسميات أو الملصقات أو الفنية المواصفات أو التقني التصميم على تعديالت أو تمديدات أي إجراء باتًا منعًا يُمنع.  h/p/cosmos من معتمدين موظفين قِبل من إال تتم ال والصيانة والتدريب
.للمنتج المصنعة الشركة ضمان وإلغاء المادية العيوب عن المسؤولية إلغاء إلى تؤدي بها المصرح غير أو الناقصة أو المنفذة غير الصيانة/الخدمة

الضمان

 (الخاصة األجهزة على وال" pluto" موديالت على ينطبق ال) القياسية المشي أجهزة لكافة الصيانة وعقد العميل تسجيل طريق عن المادية العيوب عن المسؤولية تمديد يمكن. ألمانيا داخل المعتمدين الشركاء أحد أو h/p/cosmos شركة قِبل من التوريد تاريخ من عام أول خالل مجانًا االستبدال أو اإلصالح يتم h/p/cosmos منتجات بأحد عيوب أي وجود حالة في
 h/p/cosmos وإلى من النقل تكاليف العميل يتحمل. النصائح بهذه االلتزام عدم حالة في المادية العيوب عن المسؤولية مطالبات رفض في بالحق h/p/cosmos وتحتفظ. أخرى مرة الظهور من المشكلة منع بكيفية كتابةً h/p/cosmos تنصحك قد اإلصالح أو االستبدال حالة في. اإلطار وكسور الرئيسية للمحركات عاًما 20 و الغيار قطع لكافة إجماالً أعوام 3 لمدة

 تتحمل وال. المنتج شراء لسعر األقصى الحد على المسؤولية تقتصر. معين الستخدام المالءمة ضمان محل وكذلك ضمنية أو شفهية أو مكتوبة كانت سواء األخرى، المطالبات محل وتحل حصري، بشكل المادية العيوب عن المسؤولية مطالبة تطبيق يتم. الممتدة المادية العيوب عن المسؤولية فترة خالل اإلصالح عند العمل وتكاليف السفر تكاليف وكذلك
h/p/cosmos تحتفظ. المنتج استخدام أو بيع بسبب تنشأ أن يمكن عرضية، أضرار أو الحقة أضرار أو مباشرة غير أضرار كانت سواء أخرى، أضرار أي مسؤولية h/p/cosmos أو الفنية المواصفات أو التقني التصميم على تعديالت أو تمديدات أي إجراء باتًا منعًا يُمنع. مكتوبة اتفاقيات خالل من المادية العيوب عن المسؤولية على تعديالت إجراء في بالحق 
.للمنتج المصنعة الشركة ضمان وإلغاء المادية العيوب عن المسؤولية إلغاء إلى تؤدي بها المصرح غير أو الناقصة أو المنفذة غير الصيانة/الخدمة أعمال إلى باإلضافة تعديالت، أي إجراء. (المناسب الكتيب في موصوف هو كما بها، المسموح البرمجة باستثناء) الملحقات أو البرامج أو األجهزة تكوينات أو التسميات أو الملصقات

المادية العيوب عن المسؤولية

 قبل بالسالمة المتعلقة المتطلبات واتباع وفهم قراءة من تأكد. األجهزة استخدام قبل بالتفصيل لمرضاه األمر توضيح سريرية أغراض في المنتَج مستخدم على ويجب. والصيانة الخدمة ومعلومات المخاطر وإرشادات التشغيل إرشادات تتضمن فهي. h/p/cosmos منتَج تشغيل قبل بالتفصيل التحذيرية واإلرشادات االستخدام تعليمات كافة واتباع وفهم قراءة يُرجى
 التطبيقات في الرياضية الفئة أجهزة استخدام عدم ينبغي: الطبية المنتجات قانون/الطبية األجهزة وتوجيهات األوروبي االتحاد معلومات. (السقوط منع ووظيفة الصدر حزام مع السالمة إطار مثل) السقوط من وقاية نظام استخدام ينبغي خطيرة، إصابات أو خطيًرا حادثًا سقوطهم يمثل أن يمكن ممن غيرهم، أو المرضى مع بتطبيقات القيام عند. األجهزة تشغيل
 الرقمية، أو التناظرية االستخدام واجهة عبر بنظام ربطها يتم التي اإلضافية، والبرامج األجهزة. الطاقة اإلمداد عند الكهربائي الجهد عزل مع جلفانيًا، معزولة استخدام واجهات طريق عن إال (وغيرها العضل، كهربائية تخطيط الحاسوب، القلب، كهربائية تخطيط) أخرى بأجهزة توصيلها عدم وينبغي IIb الخطر فئة من أجهزة هي الطبية المشي أجهزة. الطبية
 واجهة مخرج أو مدخل عبر اإلضافية األجهزة بتوصيل يقوم من. ISO 14971 و IEC 62304 و IEC 60601-1-1 النظام لمعيار الساري اإلصدار مع تتوافق أن يجب البعض، ببعضها متصلة أجهزة عدة من تتكون التي الكاملة األنظمة كافة. الطبية لألجهزة IEC 60601-1 و البيانات معالجة ألجهزة IEC 950 مثل ،IEC معايير ألحد وفقًا معتمدة تكون أن يجب

 الطبية المنتجات تشغيل والئحة (MPSV) الطبية للمنتجات السالمة مخطط الئحة تطبيق يجب. وغيرها (MPG) الطبية المنتجات قانون/(MDD) الطبية األجهزة وتوجيهات IEC 60601-1 و IEC 60601-1-1 مثل واللوائح، النظام لمعايير الساري اإلصدار متطلبات مع النظام توافق عن مسؤول فهو ولذا طبي، نظام بتكوين يقوم أخرى، رابطة عبر أو استخدام
(MPBetreibV) للمعيار وفقًا المخاطر وإدارة ISO 14971 .طبيًا المستخدمة بالغرفة الجهد معادلة بدبابيس توصيلها ثم نجمي، شكل على الجهد معادلة بكابالت توصيلها يتم أن يجب طبيًا، نظاًما تشكل التي المعدني، الغالف ذات األجهزة كافة.

السالمة

pulsar® 3p  (تدريب السرعة)مع إطار السالمة ومسند قدم عريض يساًراpluto® med  مع®robowalk،وإطار السالمة، ومساند الذراعpluto® med  مع®robowalk،وإطار السالمة، وعوارض طويلة

صفحة12


