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Мы гордимся тем что приносим радость и удовольствие детям и взрослым, !

Классная поездка!
Горки Тобогган компании это
конечно нечто необычное Тобогган доказанно
прибыльный аттракцион который окупается в
течение двух трех лет В среднем на наших
трассах совершается по спусков за
сезон а на некоторых сооружениях это число
достигает Это известно нам как из
собственного опыта так и от наших клиентов
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Когда Вы собираетесь открыть свою

собственную трассу Тобогган от Wiegand?

Спросите их наши клиенты наши лучшие
торговые агенты Мы будем рады направить
вамперечень их адресов
Все что нам нужно для подготовки нашего
предложения по дизайну трассы это Ваша
картаместности с контурнымилиниями
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Ślizgawki, zjeżdżalnie,
zjeżdżalnie wodne,
bobkart

Kolejka saneczkowa w niecce – kolejka
o nieporównywalnych zakrętach
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Spis tre ciś

Główna siedziba
i zakład produkcyjny
w Rasdorf/ Niemcy.

Zakład II

Zakład I

Landstraße 12, D-36169 Rasdorf

Josef Wiegand GmbH & Co. KG Freizeiteinrichtungen

Email: wiegandslide@t-online.de
Tel. 0 66 51/98 00 •   Fax 0 66 51/379 Internet: http://www.wiegandslide.com

Załoga Wiegand

O nas Dlatego opracowanie odpowiednio dopas
owanej koncepcji zgodnie z wyo
brażeniami i na podstawie naszych
doświadczeń wymaga ścisłej współpracy
pomiędzy producentema klientem.
Ważnym aspektem jest również eko
logiczna integracja naszych kolejek w
krajobraz otoczenia. Kolejki saneczkowe
WIEGAND nie muszą być kotwione w
podłożu i nie wymagają utwardzania
powierzchni. Ważną rolę odgrywa również
zastosowanie trwałego surowca, jakim jest
stal szlachetna (nierdzewna, można ją
powtórnie wykorzystać), która wytrzymuje
wiele lat bez konieczności napraw i
wykonywania prac konserwacyjnych.
Dla tego stosowanie ko le jek sa
neczkowychWIEGAND nie niesie ze sobą
żadnego obciążenia dla środowiska
naturalnego. Do powietrza i wody nie są
emitowane żadne niebezpieczne sub
stancje.
Ucieszymy się, jeśli zdecydujecie się
Państwo na zakup naszego produktu. Na
pewno możecie Państwo liczyć na udaną
współpracę.
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W 1975 roku nasza firma otworzyła
pierwszą letnią kolejkę saneczkową
ze stali szlachetnej w miejscowości
narciarskiej Wasserkuppe/ Rhön.
Kolejka stała się fundamentem nowej

sportowej rozrywki, która obecnie ma na
całym świecie wielu zwolenników - ponad 40
milionówzjazdówsaneczkowych rocznie.
Obecnie dostarczamy wiele różnych typów
kolejek na wszystkie kontynenty. Jesteśmy
dumni z faktu, że nasza rodzinna firma już od
wielu lat jest liderem na rynku letnich kolejek
saneczkowych. Codziennie zajmujemy się
problemami związanymi z ciągłymi mody
fikacjami, usprawnieniami oraz poprawą
komfortu, ekonomiki zastosowania i
bezpieczeństwa naszych produktów. Dzięki
temu zawsze wyprzedzamy naszą konku
rencję o kilka kroków.
Inne aspekty odgrywają dla nas również
bardzoważną rolę: klient jest dla nas zawsze
najważniejszy. Dla wielu naszych klientów
inwestycja w kolejkę saneczkową wyznacza
nowe kierunki na przyszłość oraz tworzy
fundamenty egzystencji.
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Karuzela Alpine- Coaster

Do wyboru: kolejka nieckowa i Alpine- Coaster

Sensowne wykorzystanie przecinki na słupy wysokiego napięcia.L
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Letnie kolejki saneczkowe Wiegand –
Obojętnie czy jedna kolejka saneczkowa,

czy Alpine-Coaster, czy też obie kolejki

obok siebie: kolejki saneczkowe Wie-

gand wzbogacają turystyczną ofertę

Twojego regionu; w połączeniu z innymi

atrakcjami, a także całkiem samod-

zielnie.

Do naszych klientów zaliczają się w

zależności od produktu gminy, hotel-

arze, a przede wszystkim inwestorzy,

operatorzy wyciągów i kolejek linowych,

którzy chcą się rozwijać również w przys-

złości. Poza tym nasze instalacje znajd-

ują się w wielu wesołych miasteczkach.

Również instalacje zbudowane w pobliżu

ożywionych ulic lub atrakcyjnych celów

turystycznych są atrakcyjne.

Popularność, jaką cieszą się kolejki

saneczkowe u użytkowników, gwarantuje

operatorom krótkie okresy

amortyzacji oraz daje

wspaniałe zyski.

Coraz trudniej jest znaleźć

taką atrakcję, która syci

głód przeżyć wszystkich

grupwiekowych oraz budzi

chęć przeżycia atrakcji na

nowo. Koncepcje bazujące

na założeniach "coraz

szybciej, wyżej, dalej" nie

zawszewystarczają.

–

–
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Perfekcyjne umiejscowienie na niewielkich przestrzeniach.

Zawsze pełny: mostek dla publiki.

Prosty ustawienie bez konieczności stosowania betonu.–

Trasa zjazdowa zagłębiona w łące.

Letnie kolejki saneczkowe i Alpine-

Coaster to właściwe odpowiedzi.

Połączenie wrażeń sportowych i przyj-

emności sprawia, że kolejki saneczk-

owe Wiegand są tak bardzo atrakcyjne.

Saneczkarstwo to sport zawsze atrak-

cyjny, nie podlega on szybko zmieniający-

msię trendom.

Osoba prowadząca saneczki jest

zaangażowana w ich prowadzenie,

może ona o prędkości i

sposobie zjazdu. Osoba prowadząca

sama decyduje, czy zjazd ma być szybki

czy raczej spokojny, samodzielny czy w

towarzystwie innej osoby (dzieci od 8 lat).

Tak szeroki zakres indywidualnej kontroli

powoduje powstanie ryzyka, ponieważ

niewłaściwa obsługa i zachowanie nie

wykluczają ostatecznie wypadków.

Jednakże ilość wypadków zanotowanych

na naszych kolejkach saneczkowych jest

bardzo niewielka - szczególnie w

porównaniu z innymi rodzajami sportów

jak np. zjazdy narciarskie, jazda na

łyżwach, jazda na rowerze lub na rolkach.

aktywn-

ie

sama decydować
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atrakcja turystyczna Twojego regionu
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saneczkowe Wiegand
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O tym również nie można zapomnieć: obiekty gastronomiczne Ważny element składowy: taśma amująca
i transportowa również obszar wysiadania

h
–

Kolejka letnia Oberoderwitz otrzymała nagrodę
ekologiczną

Kolejka dopasowywana jest odpowiednio

do rzeźby terenu w formie wzniesień,

skoczni, elementów prostych i zakręc-

ających.

Segmenty są łączone ze sobą przez

spawanie. Specjalne elementy prze-

suwne zapewniają połączenia dylatacy-

jne. Boczne rury ochronne służą jako

pochwyt, chronią przed wykolejeniem się

sanek i przykrywają krawędzie blachy.

Cynkowana ogniowo konstrukcja

spodnia spoczywa na specjalnych łapach

stalowych, które mocowane są w

podłożu. Po montażu na trasie o

szerokości ok. 3 m przestrzenie boczne

kolejki wypełniane są ziemią.
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Kolejki letnie saneczkowe Wiegand to

instalacje sportowe, które wymagają od

użytkownika odpowiedzialności, kontroli

własnego zachowania, umiejętności

przewidywania i odpowiedniego spo-

sobu prowadzenia sanek.

Kolejki saneczkowe letnie oferowane są

w długościach od 250 m do 2 500 m na

terenach o spadku od 4 do 25%.

Kolejka taka zbudowana jest z rynny o

nieckowatej formie, w której poruszają

sięwdół sanki wyposażonewhamulec.

Nieckowe kolejki
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Zakręt 500 : karuzela
0

Czysta przyjemność z pokonywania zakrętów

Estetyczne wpasowanie w krajobraz

Kolejka o nieporównywalnych

zakrętach
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Nieckowe kolejki saneczkowe Wiegand
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fantastyczna radość zjazdowa i wysoki
standard bezpieczeństwa

znakomity stosunek ceny do osiąganych
korzyści; szybka amortyzacja

możl iwość użycia również przy
deszczowej pogodzie dzięki specjalnym
nakładkomhamującym

nierdzewny materiał, brak koniecznych
prac konserwacyjnych, niewielki stopień
zużycia

niewielkie zapotrzebowanie na części
zamienne

wysoka wydajność rzędu 500 osób na
godzinę (dzięki sankom z dwoma
siedzeniami)

do wyboru wyposażenie w sanki
ślizgowe, rolkowe lub twinbob

specjalne elementy wyposażenia sanek
twinbob (oparcie, kołpak ochronny,
światła przednie, światła hamowania)

krótka droga hamowania (6 - 10m)

instalacja ogrzewanawczasie zimy

gładka powierzchnia eliminuje ryzyko
zranienia się

minimalizacja ryzyka zderzeń dzięki
taśmie hamulcowej wiegand i hamulcom
selektywnym.

wypróbowane rozwiązania w zakresie
życzeń specjalnych jak zadaszenia,
oświetlenie, przenośniki, systemy
kasowe,monitoring video

regulowana prędkość do 40 km/h dzięki
hamulcomautomatycznym

optymalne projektowanie instalacji na
miejscu - doświadczeni konstruktorzy

własna produkcja

nadzór nadmontażemnamiejscu - przez
naszychmonterów

montaż bez fundamentów

eleganckie prowadzenie trasy zjazdowej
dopasowanedo rzeźby terenu

również na stokach narciarskich
(ułożenie na poziomie terenu)

międzynarodowa ochrona patentowa i
gwarancja odbioru przezTDT

Zalety na pierwszy rzut oka:

Bezpieczeństwo jest

najważniejsze

hamulce selektywne:

tylko najszybsze sanki

są wyhamowywane.

–

Różne systemy
zadaszeń

Oświetlenie specjalnych imprez oraz w półroczu zimowym.
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Wersja z rolkami najczęściej sprzedawane sanki.
Przyjemność bez końca również w „mokrych" warunkach.

–
–

Wersja ślizgowa - perfekcyjny zjazd.

Sanie

dla kolejek nieckowych

W zależności od nachylenia trasy zjazdowej i
innych specjalnych kryteriów kolejki niec-
kowe wyposażonemogą być w różne rodzaje
sanek zjazdowych:

nadaje się najlepiej dla tras
pochyłych (12-60 %) a idealny stopień spad-
ku terenu wynosi 15%. Sanie wyposażone są
w dwa koła i cztery sztuki płóz, które pozw-
alają saniom na automatyczne dopasowanie
się do przebiegu najbardziej optymalnej trasy
zjazdowej (dobra przyczepność na zakr-
ętach). Pojedyncze lub podwójne sanie są
dosyć lekkie i można ja składać celem prze-
chowywania i transportuwyciągiem.

nadaje się najlepiej dla
terenu o spadku w zakresie 4 do 30%. Średni
spadek kolejki saneczkowej sanek rolkowych
wynosi ok. 7 %. Sanki te wyposażone są w
cztery sztuki kółek gumowych, co pozwala im
na osiągnięcie znacznej prędkości 40 km/h
nawet na dosyć płaskich odcinkach. Sanki
oferowane są jako jedno- lub dwuosobowe.
W celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa
użytkowników na sanki takie założyć można
na życzenie podwyższenie oparcia pleców.
Część przednia i kadłubowa wykonane są w
kształcie pochłaniającym energię zderzania.
Dźwignia hamulca znajduje się po środku.

Wersja ślizgowa

Wersja z rolkami

Całkiem nowy komfort jazdy oferują sanie
Jak sama nazwa wskazuje

sanki takie są najbardziej wygodne dla
dwóch użytkowników, mogą być one równ-
ież bez problemu stosowane przez pojed-
ynczego użytkownika. Sanki takie dostępne
sąw różnych kolorach.
Zalety sanekTwinbob:
Szeroki model, dzięki temu małe ryzyko
przechylenia się i wygoda.
Z obu stron na bokach znajdują się
dźwignie hamulcowa i jezdna.
Bufor przedni i kadłubowy pochłania
energię zderzenia.
Możliwe użycie przy deszczowej pogod-
zie; przy użyciu nakładek hamujących na
obuwie i zadaszenia.
Wysokie oparcie - komfort podczas
wjazdu pod górę i dodatkowa ochrona
przed zderzeniami.

Za pomocą hamulcy siły odśrodkowej, które
zawsze mogą być zamontowane na sanka-
ch, ograniczyć można w sposób dowolny
prędkośćmaksymalną (standard 40 km/h).

"Twinbob".

TWINBOB - pełne wyposażenie.
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Uzupełniające hamulce automatyczne

ograniczają prędkość zjazdu do ok. 40

km/h. Na życzenie klienta ustawić

można również niższą wartość. Pasy

b e z p i e c z e ń s t w a z a p ew n i a j ą

dodatkowe bezpieczeństwo. Hamulec

selektywny Wiegand zabudowany na

końcu trasy zjazdowej wyhamowuje

tylko zbyt szybkie sanki, reszta zjeżdża

bez zatrzymywania.

Użytkownik może cieszyć się pełną

napięcia i zmienną trasą zjazdową,

częściowo "szybując w powietrzu"

ponieważ trasa zjazdowa montowana

jest w części nawet do 8 m powyżej

poziomu terenu. Zabudowane skocznie

i odcinki falowane jeszcze zwiększają

dawkęadrenaliny.

–

Proste ustawienie, a gwarantuje stabilność.

Skok w radość.

Również w konwoju zjazd jest bardzo przyjemny.

Hamulec selek
tywny Wiegand.

-

dla szybkich zjazd w na ka d pogodó ż ą ęAlpine-Coaster – kolejka sportowa
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oparciu o sprawdzone rozwiązanie

kolejki saneczkowej w roku 1997

rozbudowaliśmy naszą ofertę przez

wprowadzenie kolejki o nazwie "Alpine-

Coaster". Kolejka ta - nadająca się na

każdą pogodę może być używana o

każdej porze, jak mówi zresztą jej nazwa.

Obojętnie czy świeci słońce, pada deszcz,

śnieg lub trzyma mróz Alpine-Coaster

zawsze spełnia oczekiwania.

Podobnie jak kolejka saneczkowa

nieckowa Alpine-Coaster również oferuje

użytkownikowi intensywne doznania i

możliwość regulacji prędkości zjazdu na

własną rękę. Stabilne komfortowe sanki,

które wykonane są dla jednej lub dwóch

osób, zjeżdżają cicho z górki po

niewymagającej konserwacji trasie ze stali

szlachetnej.
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Długi odcinek parkowania z zadaszeniem
oszczędność miejsca garażowania.–

Trasa zjazdowa o długości 3,2 km w szwajcarskiej miejscowości
Churwalden zimą.
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Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki:

Najważniejsze:

specjalna prowadnica sanek zmniejszająca
ryzyko ich wykolejenia, eliminacja ryzyka
przewrócenia się sanek dzięki szerokości
pasa ruchu
gwarancja robocza dla każdej pogody
optymalizacja promieni zakrętów i spadków
zakrętów
bufory przednie i kadłubowe w wykonaniu
absorbującymenergię
zoptymalizowane siedzenie
oparcie pleców zapewnia komfort i bezpie-
czeństwo
dwie boczne dźwignie hamujące zapewniają
wysoką skuteczność hamowania
pas bezpieczeństwa (trójpunktowy)
hamulec selektywny Wiegand krok milowy
w zakresie bezpieczeństwa (zgłoszony
patent).
siatki ochronne i rampy piesze od wysokości
1m
na końcu trasy taśma hamująca z załącz-
onym wyregulowanym hamulcem selekt-
ywnym
zasada wymuszonego załączenia: nawet
przy braku uruchomienia dźwigni hamulcowej
sanie samesię zatrzymują
obliczenia statyczne dla wytrzymałości
zmęczeniowej (klasaK4/B6)
gwarancja odbioru przezTDT (TÜV).

–

Kolejka Alpine-Coaster Wiegand projektowana
jest na podstawie życzeń klienta i lokalnych
warunków:
wydajność 500 osób/ godz. - wysokie zyski
brak fundamentów, niewiele prac ziemnych
konstrukcje wyrównujące rzeźbę terenu,
łatwe projektowanie skrzyżowańprzejazdów
konstrukcja z rur ze stali szlachetnej nie
wymagawielu zabiegówkonserwacyjnych
niema konieczności utwardzania podłoża
cicha praca
możliwa praca przez cały rok
łatwy demontaż na stokach narciarskich
sprawdzony system wyciągów do przewo-
żenia gości
sanie bardzo stabilne, niewymagające
konserwacji i nie zużywające się szybko

Alpine-Coaster – kolejka saneczkowa

na ka d pogodż ą ę

Przy wysokości zamontowania trasy powyżej 1 m nad poziomem
terenu montowane są boczne pomosty i siatki ochronne.

Konieczność również dla Alpine-Coaster:
taśma hamująca i transportowa na końcu trasy.

Bez problemu zjazd przez las.–
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dla kolejkiAlpine-Coaster

Sanie dla kolejki Alpine-Coaster podobne

są do sanek Twinbob. Sanki oferowane

są przez nas w wielu różnych kolorach

(czerwony, żółty, niebieski) i wyposażone

są w pakiet bezpieczeństwa, który za-

pewnia spełnienie wartości granicznych

określonych przez stowarzyszenia pr-

zemysłu samochodowego dla zderzeń

bez hamulców.

Pakiet bezpieczeństwa zawiera następ-

ujące elementy:

Pas trójpunktowy.

Oparcie pleców (składane).

Ochrona nosa.

Dodatkowo sanie mogą być wyposażone

w światło przednie, światła hamowania i

zadaszenie.

Taśma hamująca, hamulec selektywny i

wyciąg funkcjonują w ten sam sposób, jak

dla kolejki nieckowej.

Nasza najnowsza konstrukcja:

WIEGAND PENDELINO

Dzięki naszej nowej konstrukcji każdy

saneczkarz może wybrać optymalną

trasę zjazdową na Alpine-Coaster.

Dzięki zawieszonej na amortyzator-

ach karoserii ciało użytkownika lepiej

odbiera działanie sił odśrodkowych -

szczególnie na zakrętach.

Nawet istniejące kolejki można

przezbroić na ten typ sanek.
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Sanie

Pełna osłona dzięki opcji wyposażenia
w zadaszenie.

Pełny test wypadkowy wykonany przez TÜV Bahn.
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Zakres sprzęgania się z zapadką wyciągu.

Wciągany przez niewidzialną rękę.

wyciągi Wiegand

Zalety na pierwszy rzut oka:

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

najbardziej ekonomiczne rozwiązanie
wyciągania pasażerów i sanek pod górę

dzięki wyciągowi można wybudować trasę
zjazdową całkowicie niezależnie odwyciąg-
óworczykowych i linowychwokolicy

wyciąg jest zadziwiająco tani i nie wymaga
dodatkowego personelu do obsługi

wydajność transportowa wynosi ponad 600
osób na godzinę

wyciąg można wpisać w krajobraz, nie
wymaga zakłócających harmonię masztów
lub dobudówek

wyciąg wykorzystuje tylko 8 - 18 kW prądu
(przy wielkogabarytowej trasie do 30 kW od
90m różnicywysokości)

obserwacja stacji przez kamery monitori-
ngowe

taśmy przyspieszające w celu optymalizacji
ruchu (systemzabieraków)

elektryczna pętla bezpieczeństwa do
monitoringu prowadzenia liny

przetwornica częstotliwości umożliwia
płynną regulację prędkości

blokady zjazdowe w kołach sanek i zasuwy
zjazdowe na trasie wjazdowej wyciągu nie
pozwalają na niekontrolowane stoczenie
się sanekwdół

Równolegle: zjazd saneczkowy z sankami Twinbob i
kolejka Alpine-Coaster.
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Miejsce wysprzęglenia sanek rolkowych.

Ogromna wydajność.

Transport –pod górę
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Rzeczywiście optymalne rozwiązanie

Wyciąg Wiegand to system transportowy

skonstruowany specjalnie dla kolejek

saneczkowych nieckowych (w wersji z

rolkami) oraz dla kolejki Alpine-Coaster.

Wyciąg przewozi gości w pełni automaty-

cznie ze stacji w dolinie na górę.

Podczas wjazdu goście siedzą na san-

kach. Pod saniami przebiega lina pleciona

z drutów ze stali szlachetnej. Bezstopn-

iowy regulowany napęd elektryczny

wyciągu może być zamontowany na stacji

górnej lub dolnej w zależności od różnicy

wysokości w terenie. Sanie podpinają się

do liny wyciągu w stacji dolnej, a po osi-

ągnięciu stacji górnej są one niedos-

trzegalnie wysprzęglane. W zależności od

zakresu zastosowania oferujemy dwa

systemy sprzęgania: z zabierakiem

widełkowym liny ze złączkami lub zacisk

uruchamianywzależności od obciążenia.

–
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Sanie rolkowe skierowane do przodu. Kolejka wyciągu wpuszczona
jest w podłoże i nie przeszkadza w zimowym wykorzystaniu stoku.

Sanie Alpine-Coaster podwieszane są automatycznie
pod krzesełka kolejki.

Stacja górna magazyn systemu wyciągu sanek.–

Sanie ślizgowe wciągane są w kierunku do tyłu.
Dzięki temu można rozkoszować się widokami.

Wyciąg orczykowy z kolejką

Kolejka krzesełkowa

Również wyciągi orczykowe świetnie nadają się
do transportu pasażerów do stacji górnej. Pod
liną przenośną układana jest w podłożu taśma
wyciągowa, na której ciągnięte są sanki rolkowe
lub ślizgowe. Uchwyty orczykowe wyciągu
zamienia się na haki z uszkiem, które
podwieszane są ręcznie do sanek. Po
osiągnięciu stacji górnej hak jest automatycznie
odczepiany. Specjalne blokady zjazdu nie
pozwalają na stoczenie się sanekwdół.
Zalety orczyka:
wydajność 500 osób na godzinę i więcej
wykorzystać można istniejący już system
(ułatwienie procesów uzyskania zezwolenia)
nie ma konieczności demontażu taśmy
wyciągu zimą niewielki koszt dopasowania
orczyka w momencie zmiany sezonu
automatyczne odczepienie haka w stacji
górnej - jeśli pasażerowie siedzą przodem w
kierunku jazdy to możliwe jest stworzenie
zamkniętej pętli
kolejka orczykowa ze stali szlachetnej brak
konieczności zabiegów konserwacyjnych na
dziesięciolecia

Jeśli nachylenie stoku jest mniejsze, niż 30 %, to
pasażerowie wciągani są w kierunku twarzą do
góry a przy większych spadkach twarzą w dół.
(Sanie ślizgowe wciągane są zawsze w kierunku
do tyłu tzn. pasażer zawsze skierowany jest
twarząwdół).

Inną możliwością zapewnienia transportu pod
górę jest wykorzystanie istniejących wyciągów
krzesełkowych. Zaletą tego systemu jest brak
konieczności nowych inwestycji, a w miesiącach
letnich kolejka krzesełkowa jest również osobną
atrakcją.
Sanki mogą być podpięte bezpośrednio do
kolejki linowej. Rozwiązanie takie wymaga
jednak zatrudnienia osoby do obsługi.
Tańsza alternatywa polega na montażu
specjalnego systemu wyciągu dla sanek
Wiegand wyposażonego w niezależny wyciąg,
który zabiera sanki automatycznie ze stacji
dolnej i przenosi domagazynuwstacji górnej.
Jeśli spełnione są odpowiednie wymagania, to
sanki mogą być podwieszane za pomocą
specjalnego sprzęgła Wiegand do krzesełek, a
następnie ściąganewstacji górnej.

-
-

-
–

-

- –

Inne rozwiązania wyciągowe
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Firma Wiegand jako pierwsza użyła wyciągu narciarskiego w sezonie letnim
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Sanie podwieszane są na haku i podnoszone
z trasy przez ramię podnośnika.

Jeśli nie uwzględnimy tras komunikacyjnych, to dla jednej sztuki sanek potrzeba nam ok. 0,5 m .
2

Garażowanie sanek Wiegand
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System garażowania Wiegand stwo-
rzony został dla sanek typu Twinbob i
Alpine- Coaster. Pozwala on na podnos-
zenie ciężkich sanek prosto z trasy
zjazdowej i na składowanie ich w
odpowiednim pomieszczeniu, co chroni
sanki przed wpływami klimatycznymi i
użyciem przez osoby niepowołane.
Pomieszczenie magazynowe może być
wyposażone również w mały warsztat,
umożliwiający wykonanie prac kon-
serwacyjnych.

Również dzięki systemowi sanki, kiedy
są potrzebne, umieszczane są na trasie
zjazdowej.

Sanki podnoszone są przez dźwig
sterowany elektrycznie i przenoszone
przez specjalny systemszynwałkowych
do samego pomieszczenia magazyno-
wego. Dzięki temu, że sanki skład-
owane są w pozycji podwieszonej i
pionowej namagazyn nie potrzebne jest
wiele przestrzeni. Pomimo tego można
wykonać bez problemu wszystkie
kontrole i naprawy.

Zalety:
−

−

−

−

−

−

jedna osoba może bezproblemowo obsługiwać
układ garażowania sanek, które ważą nawet i 80
kg

szybkie zakładanie i podnoszenie sanek z toru
(elementważny dla krótkich stacji postojowych)

niewielkie zapotrzebowanie na miejsce (sanki są
podwieszane, jedne przy drugich, na kilku
odcinkachmagazynowych)

3 poziomy komfortu funkcjonowania systemu i
stopnie automatyzacji działania

niewielkie zapotrzebowanie na moc (tylko 1,5 kW
podczas podnoszenia)

statycznie obliczona konstrukcja nośna ze stali
zapewnia pełne bezpieczeństwo
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Dobra sprawa
Letnia kolejka saneczkowa Wiegand to pewna
gwarancja niesamowitych przeżyć. Nie trzeba
jednak czuć się pionierem, aby zdecydować się na
jej zastosowanie. Opłacalność po prostu widać.
Okres amortyzacji kolejki wynosi około 3 - 4 lat.
Średnia liczba przewożonych użytkowników kolej-
ek saneczkowych letnich Wiegand waha się w
granicach od 150.000 do 200.000 osób na sezon.
Najbardziej wydajne kolejki przewożą nawet do

Kiedy i Ty otworzysz swoją pierwszą
kolejkę Wiegand?

Wielostronny system
transportowy i rozrywkowy dla
saneczkarzy, narciarzy,
snowboardzistów, rowerzystów
i spacerowiczów.

Latać jak wiedźma dzięki
działaniu grawitacji i systemu
linowego, pod i z górki, z
zakrętami, i skoczniami do
samego celu.

–

–

Napęd elektryczny z
samodzielnym ogranicznikiem
prędkości. Wie- Flyer
gwarantuje fantastyczne
wrażenia.

Inne produkty Wiegand
Wie-Li

Wie-Hex

Wie-Flyer

Zwróć się do naszej firmy z

zapytaniem o prospekty

dotyczące produktów specjalnych.

300.000 pasażerów. Liczby te znane są nam z wł-
asnego doświadczenia, jak i oczywiście z relacji
użytkowników kolejek. Spytajcie Państwo sami uż-
ytkowników naszych kolejek, ponieważ nasi klienci
to dla nas najlepsza reklama. Rozejrzycie się Państ-
wo w okolicy i sami wypróbujcie nasze kolejki. Bar-
dzo chętnie prześlemy również listę referencji.

Nasza firma konstruuje instalacje do spędzania wolnego czasu i transportowe. Wyłącznie. Dlatego
możemy całkowicie skoncentrować nasze myśli i działania na tej branży. To dla nas prawdziwe spełnienie
–mócprodukować elementy, które sprawiają przyjemność.
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terenów płaskich.
Każde sanki posiadają własny
napęd elektryczny. Kontrolki
odstępów zapobiegają
zderzeniom.

Bobkart

Raj zjeżdżalni nowy wymiar
zabawy, ustawiany na podłożu
lub kotwionyw fundamentach.

–

Nasze ślizgawki dziecięce
radość dla dużych imałych.

–

Mają liczne zalety zarówno na
pływalniach krytych jak i
basenach otwartych
oferujemy wiele kombinacji i
wariantów wyposażenia.

–

Ślizgawki dziecięce

ze stali szlachetnej

Zjeżdżalnie wodne
Wiegand
ze stali szlachetnej

Raj zjeżdżalni
ze stali szlachetnej

Inne produkty Wiegand



Landstraße 12
D-36169 Rasdorf

Josef                                           GmbH  &  Co. KG     Freizeiteinrichtungen

Email: wiegandslide t-online.de@
Tel. 0 66 51/98 00 • Fax 0 66 51/379

Internet: http://www.wiegandslide.com

Kolejka saneczkowa letnia z wyciągiem - wbudowana w niecki dawnego wyrobiska piasku.


