trail coaster
Dağ kızağı, eğimli araziye inşa edilmiş
raylar üzerinde hareket eden iki kişilik
kızaklarla doğa ile iç içe ve heyecan dolu
bir maceradır. Yamaçtan aşağı, sadece
yerçekimi ile saatte 40 km’ye kadar
hızlanabilen sistemin tasarımında heyecan
ve güvenlik ön plandadır. Her tesis kendine
özgü kayma izi ile projelendirilir. Bu şekilde
kullanıcılar farklı virajlarda sıra dışı bir
sürüş deneyimi yaşarlar.

™

raylar
Arazi büyüklüğüne ve eğimine göre uzunluğu
700 ile 4000 metre arasında
projelendirilebilir. Gerekli ortalama arazi
eğimi, en az %7 (4°) olmalıdır. Rayların
kurulumu, mümkün olduğunca arazinin
topografik yapısına uygun olarak yapılır.
Gerekli yerlerde arazi yeniden düzenlenebilir.
Viraj dönüş yarıçapları standartlara ve hıza
uygun olarak 4 ile 9 metre arasında değişir.
Hesaplanan uygun açı ile sürüş performansı
en üst düzeyde tutulur. Tepe ve çukur ray
tasarımı ile de farklı deneyimler ortaya çıkarılır.
Tasarım yapılırken arazi üzerindeki doğal
güzellikler var olduğu şekilde korunmaya
çalışılır. Gerekli yerlerde tüneller ve köprüler de
projelendirilebilmektedir.

Trail Coaster™ Dağ Kızağı Sistemi; raylar, araçlar,
çıkış konveyörü, sinyalizasyon sistemi (otomasyon)
ve istasyon binasından oluşur.

Paslanmaz çelikten imal edilen ray
sisteminde her türlü yorulma ve termal
şekil değişiklik hesapları tasarıma dahil edilir.
Kullanıcı güvenliğinin en önemli kriter olduğu
eğlence araçları sektöründe rayların mühendislik
hesapları en ince detaylarına kadar projelendirilir.
Sadece kullanıcıların değil, çevre güvenliğinin
de ön planda tutulması için gerekli önlemler
büyük bir titizlikle hesaplanır.

araçlar

Ergonomik tasarıma sahip araçlar, tek başına veya 2
kişi olarak kullanılabilir. 3 yaşına kadar olan çocuklar
bir yetişkin ile birlikte, 8 yaşından itibaren çocuklar
tek başlarına kullanabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Özel fren sistemi ile kullanıcıların sistemi istediği
hızda kullanmasına olanak sağlanır. Fren sistemine
dokunulmadığında otomatik olarak fren pozisyonuna
geçen özel fren sistemi ile araçlar ancak bilinçli
müdahale ile hızlandırılabilir. Araçlar 4 ve 2 noktalı
özel emniyet kemeri sistemi ile donatılmıştır. Araç
hareket halinde iken emniyet kemerinin açılması
mümkün değildir. Otomatik kavrama ile standartlarda
tanımlanan en yüksek saatte 40 km hızı aşmaları
önlenir. Enerji emici şık tamponlar ile tasarımı
tamamlanan Trail Coaster™ araçları istenilen
renklerde sipariş edilebilir.
trailcoaster.com

Araçların ray üzerinde ayrımını sağlayan
otomatik fren sistemi opsiyoneldir.
Otomatik fren sistemi ile araçlar ray
üzerinde birbirlerine 40 metreden fazla
yaklaşamazlar.

Çıkış Konveyörü
ve/veya araç lifti
Araçların kullanıcılarla beraber veya kullanıcı
olmadan askıda olarak üst kota taşınmasını
sağlar. %40 (22°) eğime kadar projelendirilebilir.
Yukarı çıkış hızı istenen çalışma kapasitesine
göre ayarlanabilmektedir.

Sinyalizasyon Sistemi
(Otomasyon Sistemi)
Ray üzerinde hareket eden araçların kontrolü,
operatöre araçlar hakkında anlık bilgi verilmesi,
kullanıcıların fren yapmayı ihmal etmesi
durumunda araçların birbirlerine düşük hızda
yaklaşmalarını sağlayan sistemdir. Otomasyon
sistemi maksimum çalışma kapasitesinin en
güvenli şekilde sürdürülmesini sağlar.
S

İstasyon Binası
Proje büyüklüğüne uygun boyutlarda tasarlanan
istasyon binası, kullanıcıların araçlara binişi
ve inişini sağlayan platform ve operatör
konveyörünü içerir. Ayrıca bir depolama alanı,
araç vinci ve bakım alanına da yer verilmiştir.
trailcoaster.com

Teknik Bilgiler
Min Hat Uzunluğu
Min Arazi Eğimi
Maks Kapasite
Araç Sayısı
Konveyör Hızı
Maks Hız
Araç Boyutları
İstasyon Binası Boyutları
Araç Kullanıcı Sayısı
Kullanıcı Min Yaş
Toplam Güç Tüketimi
Otomatik Fren Sistemi
Operatör Sayısı
Teknik Bakım Personeli

1000m (700-4000m)
7% (4°)
480 kişi/saat
Hat uzunluğuna bağlı değişmektedir
12 km/h
40 km/h
800 x 2000 x 1400mm
6x4x3m
1 veya 2
3-8 (yetişkin ile birlikte)
8 yaş üstü yalnız kullanabilir.
20 kW (Tahmini)
Var
1
1

S

ISO 19202-1

ISO 19202-2

ISO 13857

Summer Toboggan Runs
Part-1

Summer Toboggan Runs
Part-2
Safety Requirements
for Operations

Safety distances to prevent hazard
zones being reached by upper and
lower limbs

EN 1090

EN 1091

EN 1093

Execution of steel structures
and aluminum structures

Eurocode 1
Actions on structures

Eurocode 3
Design of steel structures

Safety Requirements
and Test Methods

All Parts

EN 12930

Safety Requirements

All Parts

EN 60204-1

for cableway installations designed
to carry persons - Calculations

Safety of Machinery

Safety of Machinery

Electrical equipment of machines
Part 1 General requirements

All Parts

EN 60529

Degrees of Protection
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