


GravityLine™ mobile horse power system är ett helt 
nytt tränings- och behandlingssystem för hästar. 

Varför GravityLine
Hästar är ofta utsatta för skador och överbelastningar, 
samtidigt som de har ett högt värde såväl emotio-
nellt som finansiellt för sina ägare. Det finns därför 
ett behov av säkra, snabba och effektiva metoder att 
förebygga skador och påskynda rehabilitering.

Hur fungerar GravityLine
Gravity Lines patenterade plattformar genererar stöt-
vågor i gravitationsriktningen, som snabbt ökar blod-
cirkulationen i hela kroppen. Den påtagliga ökningen 
av cirkulation i vävnaderna bidrar till att förebygga 
skador, påskynda läkningsprocesser, effektivisera 
uppvärmning samt påskynda återhämtning efter 
arbete och tävling. Eftersom arbetet är aktiverande 
räcker det normalt med behandling i 15–30 minuter.

Därför fungerar GravityLine 
Människor och djur är byggda för att övervinna 
gravitationskraften. Stötvågorna från GravityLine är 
100% vertikala och ger därmed en effekt genom hela 
kroppen. Detta aktiverar nerv-muskelreflexen och 
sprider sig ända upp i ryggen. De korta, men snabba 
nerv-muskelinteraktionerna gör att cirkulationen och 
temperaturen snabbt ökar i vävnaderna. Det ger gynn-
samma effekter på leder, sen- och muskelfästen, 
bidrar till ökad rörlighet och lösgör muskulaturen. 
Behandlingsformen har både en lugnande inverkan 
och stor lösgörande effekt på hästen, som slappnar 
av och tydligt ser ut att uppskatta behandlingen.

GravityLine™ 
mobile horse power system

Bilderna t.h. togs med värmekamera för att  
undersöka effekten av behandling på GravityLine™.
Bilder A resp. B visar uppmätt temperatur, strax 
 ovanför kotled mot skenbenet, före och efter ca 15 
minuter behandling. 
Bilder C resp. D visar uppmätt temperatur på 
 ryggen under samma tid och tyder på en utjämnad 
utstrålningstemperatur, vilket i sin tur visar på en 
 uttalad effekt i hela kroppen.  



• ökar blodcirkulation utan extern belastning 
• ger helkroppsmassage med effekt ända upp i ryggen 
• förebygger skador 
• påskyndar läkning av skador 
• tränar hästens muskulatur 
• ger effektiv avslappning och snabbare återhämtning 
 efter arbete och tävling 
• hjälper och förbättrar hästens matsmältningssystem 
• ökar hästens allmänna välbefinnande 
• lättmonterat mobilt system i flera delar gör det möjligt 
 att ta med till tävlingar etc.
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Fördelar med GravityLine™ stötvågsträning



 Specifikationer
Frekvens: 5–30 Hz (steglöst eller sju fasta lägen) 
Amplitud: 1 mm 
Program: tre automatprogram eller manuell inställning 
Tid: 15 min kontinuerligt eller manuellt stopp 
Dimension: alt 1: 4000 x 1100 x 290/1800 
  alt 2: 3500 x 1100 x 290/1800 
  alt 3: kundanpassat 
Totalvikt: 275 kg
Ström: 2 st eluttag 220 V, 10 A
Belastningsvikt: kan belastas med max. 1200 kg fördelad vikt 
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