Action Equipment & Services

BUNGY Katapult
De “lancering”:
De deelnemer wordt d.m.v. een speciale veiligheidsgordel door een deskundig instructeur via een karabiner aan een
grondanker vastgehaakt. Aan weerszijden is het harnas verbonden met elastische koorden die weer verbonden zijn met de
elektrische lier zijn. Het elastiek wordt opgespannen, de instructeur trekt de verbindingskarabiner los en de deelnemer
wordt “gelanceerd” tot een hoogte van maximaal 20 meter in 1½ seconde met een kracht van 3,5G!
Sensatie:
Het sensationele gevoel van enorme versnelling en hoogte, totale
gewichtloosheid op het hoogste punt, gevolgd door een kort gevoel van
vallen tijdens de eerste “afdaling”.
De totale ervaring is indrukwekkend, maar niet beangstigend.
Montage:
De Bungy Katapult is eenvoudig te monteren. De attractie bestaat uit een
demontabel metalen frame (40 m²) met aan weerszijde twee masten van
15 meter elk in drie delen (6 m, 6 m en 3m demontabel). Het frame is
bedekt met een vloer met in het midden een grote bevestigingshaak.
Onder de vloer staat een speciale elektrische lier voor het opspannen van
de elastieken. De masten worden handmatig geïnstalleerd m.b.t. van een
“tire fort”. Hierdoor is het gebruik van een lader niet nodig. Het geheel
bestaat uit 19 delen, waarvan een groot aantal dubbel. Door een
uitgekiend montagesysteem is de installatie met 2 personen in 2.30 uur
klaar voor gebruik. Om veiligheidsredenen zijn alle bewegende onderdelen
(touwen, katrollen, karabijnhaken, etc) dubbel uitgevoerd met een
veiligheidsfactoren tot 15 keer groter dan de vereist. De complete
installatie is zeer solide en extreem duurzaam.
De hoogte van de constructie is 15 meter, de maximale “lanceer hoogte” is
18 meter.
Onderhoud:
Door het relatief eenvoudige ontwerp vergt de Bungy Katapult weinig
onderhoud. Het disciplinair en strikt vervangen van de verschillende
onderdelen moet worden gerespecteerd. De kosten van onderhoud
vertegenwoordigen gemiddeld 5-7% van de omzet. Natuurlijk is dit afhankelijk
van de prijs per deelnemer.
Veiligheid:
Maximale veiligheid van de deelnemer staat centraal bij de Maxi Bungy.
Hoewel er geen veiligheidsstandaard of norm is voor dit type attractie is het
hele systeem dat de deelnemer ondersteunt dubbel uitgevoerd. Een veilig
gevoel voor zowel de deelnemer als de aanbieder.
ROI:
Return On Investment is afhankelijk van de gehanteerde prijs per “sprong” en
kan variëren. In bijv. Frankrijk zijn deze:
€ 7 tot € 9 voor 1 “sprong”; gemiddelde tijdsduur 3.30 minuten
€ 9 tot € 14 voor 2 opeenvolgende “sprongen”; gemiddelde tijdsduur 5
minuten
 Gemiddelde inkomsten per uur € 140,00
 Gehanteerde verhuur tarieven: € 1.800 per dag inclusief één operator
(excl. kosten) en voor 2 opeenvolgende dagen € 2.900
Specificaties:
Montage tijd:
Oppervlakte:
Hoogte:
Jump hoogte:
Vloerhoogte:

2u30 met 2 technici
42m² (6x7m
15 meter
18 meter
0,60 meter

Zwaarste onderdeel:
Langste onderdeel:
Eenheid Gewicht:
Volume compleet:
Elektrische lier:

90 Kg
6.20 meter
900 Kg
12m3
230 volt of 400 volt /7.5Kw
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