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Follo Diem Pulley –vetolaitteet ovat kehitetty vastaamaan 

kaiken ikäisten kuntoutujien ja kuntoutusalan ammattilaisten 

tarpeita. Kehitystyössä on otettu huomioon harjoitusterapian 

lähtökohdat sekä kuntoutusalan ammattilaisten näkemykset. 

Tuloksena on syntynyt mm. Explosive –toiminolla varustet-

tu 50 kg painopakallinen vetolaite, jolla pystytään tekemään 

nopeita/räjähtäviä liikeharjoituksia turvallisesti ja tarkoituk-

senmukaisesti. Vetolaitteet ovat hyvin tukevat sekä toiminta-

varmat. 

Vetolaitteet toimitetaan valmiiksi koottuina ja ne kiinnitetään 

seinään. Kiinnitystarvikkeet eivät sisälly toimitukseen. Kiinni-

tystarvikkeet (ruuvit+ruuvitulpat) on valittava aina seinäma-

teriaalin mukaan. Tilausvaiheessa on mahdollista valita myös 

liikuteltava kehikko, jonka avulla vetolaitetta voi liikutella ja 

asettaa haluttuun paikkaan terapiatilassa. 

 Tuotekoodi 130-0120S 130-0120D 130-0121S 130-0121D 30-0122S 130-0122D

Painopakka 20 kg 20 kg 40 kg 40 kg 50 kg 50 kg

Painovälit
0,5 kg (4 ensim-

mäistä) / 2 kg

0,5 kg (4 ensim-

mäistä) / 2 kg

0,5 kg (4 ensim-

mäistä) / 2 kg

0,5 kg (4 ensim-

mäistä) / 2 kg
2 kg 2 kg

Mitat (syv x lev x kork) 37 x 33 x 216 cm 37 x 33 x 216 cm 37 x 33 x 216 cm 37 x 33 x 216 cm 37 x 33 x 216 cm 37 x 33 x 216 cm

Vetokahvat 1 kpl 2 kpl 1 kpl 2 kpl 1 kpl 2 kpl

Vetokorkeuden säätö Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Explosive-toiminto EI Ei Ei Ei Kyllä Kyllä

Vetolaitteisiin on saatavilla myös runsaasti lisävarusteita. Kaik-

ki laitteet voidaan varustaa mm. alasvetoharjoittelun mahdol-

listavalla välineistöllä (tukitanko/alasvetorissa + alasvetokah-

va). Alasvetoharjoittelu soveltuu vain harjoitusterapeuttiseen 

käyttöön, ei kovaan voimaharjoitteluun.Lisävarusteena liikuteltava kehikko (uusiin tilauksiin, ei jälkiasennusta).



Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa

Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi

www.haltija.fi

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.
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LISÄVARUSTEET
Valikoimamme Follo Diem Pulley -vetolaitteen lisävarusteista. Kuuntelemme toiveitanne mahdollisista muista lisävarusteista.

Tukitanko/alasvetorissa Alasvetokahva 
(alumiini)

Vetokahva 
(standard)

Soutukahva Tricepskahvat 
(pyörivä/ei pyörivä)

Erilaiset vetohihnat 
(nilkka, ranne ym.)


