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MAXI BUNGY
De Maxi Bungy is een budgetvriendelijk concept dat kan worden gerealiseerd tussen 2 bestaande bomen.
Als alleenstaande attractie of complementair aan een bestaande activiteit (bijv. een klimpark) is de Maxi Bungy is een
avontuurlijk en spectaculair element.
Om voldoende uitdaging te bieden dient een minimale hoogte van 12 meter en een maximum van 20 meter voorhanden te
zijn. Tussen 14 en 16 meter is de ideale hoogte (dit om technische redenen en functionaliteit).
Een geschikte site voor het installeren van een Maxi Bungy heeft 2 bomen op voldoende afstand van elkaar en van
voldoende diameter om de vereiste krachten te kunnen weerstaan. De afstand tussen twee bomen bepaald de hoogte van
de Maxi Bungy. Als vuistregel geld: de hoogte is gelijk aan de breedte (met een tolerantie van 10%). Ook dient er plaats te
zijn voor het installeren van de lier. De lier wordt geïnstalleerd op dezelfde afstand als de afstand tussen de twee
geselecteerde bomen.
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.
Uitvoering:
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 18 meter!
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.
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 2-5% van de omzet. Natuurlijk is dit afhankelijk
van de prijs per deelnemer.
Hoogte:
Hoogte van de Jump: 15mtr. – benodigde vrij hoogte 18mtr.
Materialen:
Gegalvaniseerd staal (basis)
Geschikt voor personen van 35 tot 110kg
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