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ALPINE COASTER · SUSPENDED RIDES · ESCORREGAS SECOS
COASTERKART · PISTAS DE TOBOGÃ DE VERÃO · ESCORREGAS AQUÁTICOS

ESCORREGAS SECOS E NEGÓCIOS DE ENTRETENIMENTO

Seja qual for o produto que escolher da nossa gama - uma coisa 

é certa: vai encontrar aqui o que pretende para o seu espaço 

de lazer ou parque de aventura. Desde escorregas 

secos para crianças, passando por escorregas de 

eventos em centros comerciais ou em cruzeiros, 

até aos muitos outros negócios de entreteni-

mento da nossa gama - estamos lá para o 

acompanhar desde a ideia original até à 

popular atração no seu parque.

WIEGAND.WATERRIDES

Wiegand é um fabricante líder de escorregas

aquáticos e um parceiro de confiança em todo o mundo!

Diferentes combinações de material e uns fascinantes 

efeitos especiais tornam as nossas inovadoras criações 

de escorregas distintas e únicas - desde escorregas 

para crianças e aos espetaculares escorregas  gigantes 

em grandes parques aquáticos. Entre em contacto con-

nosco para lhe fazermos uma proposta adequada a si:  

+49 (0) 81 51.971-330  |  info@wiegandwaterrides.de

WWW.WIEGANDWATERRIDES.DE

ALPINE COASTERALPINE COASTER
E PISTA DE TOBOGÃ DE VERÃOE PISTA DE TOBOGÃ DE VERÃO

GRANDE NOVIDADE!
Snorkeling VR com 
     máscara inteira!

  O CoasterKart 

oferece diversão de 

condução elétrica 

para todas as gerações.

A Mystical 

Hex é adequada 

tanto a locais planos 

como inclinados.

NOVIDADE!

WWW.WIEGANDSLIDE.COM
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ALPINE COASTERALPINE COASTER

ALPINE COASTER 2.0ALPINE COASTER 2.0

PISTA DE TOBOGÃ PISTA DE TOBOGÃ 
DE VERÃODE VERÃO

Com o Alpine Coaster 2.0 tem agora em pista 

o mais recente desenvolvimento no campo dos 

tobogãs da Wiegand. Os cómodos veículos são 

ainda maiores, com um espaço confortável para 

dois adultos - mesmo com botas de esqui. Além 

disso, as carroçarias deste tipo podem ser con-

cebidas em várias cores.

A pista de tobogã de verão em forma de canal 

é a mãe de todas as nossas pistas. Continua a 

entusiasmar um grande número de fãs em todo 

o mundo.

Duplique a diversão com 

pistas paralelas

Elevador de 

trenó integrado 

em espirale 

Funciona todo o ano, mesmo com 

tempo húmido e baixas 

temperaturas

Faça um teste - vai ver como vai ficar entusiasmado!  

E quando é que poderemos vê-lo nas nossas fantásticas pistas de tobogã?

A descida por curvas acentuadas, os pequenos saltos, os 

segmentos curvados e retos da pista incorporada é como 

uma viagem rápida por um canal de gelo no bobsleigh, com 

pontes e rotundas a completar a experiência.

As nossas pistas de tobogã garantem uma ex-

periência incrível e a máxima segurança a to-

das as gerações. Os veículos bem concebidos 

estão equipados com dois cintos individuais e 

um fecho para manter as pessoas em seguran-

ça. Os passageiros é que decidem a sua própria 

velocidade.

Com mais de 270 pistas em mais de 40 países, o nos-

so Alpine Coaster é o tipo de pista de tobogã mais 

vendido. A enorme capacidade de transporte de 500 

pessoas/hora do Wiegand-AlpineCoaster, bem como 

a compatibilidade com todos os climas, permitem

gerar para o operador elevados rendimentos

durante todo o ano.

O Alpine Coaster 2.0 também apresenta algumas al-

terações técnicas em relação ao seu predecessor; por 

exemplo, a tecnologia dos travões foi atualizada para 

um travão por corrente Foucault absolutamente sem 

desgaste, que oferece uma vantagem significativa em 

relação a outros tobogãs. Para além da iluminação 

frontal, foi agora instalada uma luz traseira.

RECONHECIDA HÁ DÉCADAS - A CLÁSSICA PISTA EM FORMA DE CANAL

A MAIS RECENTE GERAÇÃO DO NOSSO TOP DE VENDAS

A CLASSE PREMIUM DE ENTRE AS PISTAS DE TOBOGÃ PARA TODOS OS CLIMAS

OS FACTOS
PISTA DE TOBOGÃ DE VERÃO

OS FACTOS 
ALPINECOASTER E ALPINECOASTER 2.0

BENEFÍCIOS ECONÓMICOS

•  Capacidade real de transporte: 
500 pph

• Pouca manutenção

• Amortização a partir de 2 anos

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

• Mín. 20 m de diferença de altura

• Máx. 50 % de inclinação

BENEFÍCIO ECONÓMICOS

•  Capacidade real de transporte: 500 pph

• Pouca manutenção

• Amortização a partir de 2 anos

  Armazenamento 

requerendo pouco espaço 

e um único operador

Uma visão desimpedida

 e de tirar o fôlego graças à 

redução significativa das 

redes de segurança.

Um sistema assistido à condução altamente 

complexo impede o congestionamento

 na pista, permitindo uma 

maior utilização.

SEGURANÇA E TECNOLOGIA

• Travão de mão e centrífugo

•  Travão por corrente Foucault sem desgaste

•  Controlo de distância assistido à condução

•  Transporte montanha acima (tobogã+pass-
ageiros) com sistema de elevador total-
mente automático

Mais opções para subir a montanha

•  Telecadeiras e tele-esquis, sistema de 
transporte de tobogã independente

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

• Mín. 30 m de diferença de altura

• Máx. 70 % de inclinação
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