ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Showmobile
Мобільна сцена
Ⓡ

Сцена Showmobile - універсальнa, надзвичайно зручна у транспортуванні і швидко встановлюється.
Будь-якi масовi захoди - концерти, політичні акції, демонстрації, спортивні події, танці, ярмарки,
випускні вечори та фестивалі, там де неможливо встановити великі сцени - стануть кращими із
Showmobile. Укомплектований функціоналом Showmobile настільки універсальний, настільки простий
у транспортуванні, настільки швидкий у налаштуванні, що його можна використовувати для будь-якої
події де завгодно.
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Стінові поверхні мають стійке до атмосферних впливів та звукопоглинаюче покриття.
Підлога має стійку до ковзання та атмосферних впливів поверхню Quadripple.
Алюмінієві канали на даху та навісі для відводу вологи та пилу під час транспортування.
Гідравлічна система з дротовим пультом та домкрати для розгортання сцени.
Живлення гідравлічної системи від акумулятора 12V.
Електрична розводка 220V для живлення світлових приладів.
Відсіки для зберігання комутації та допоміжного обладнання. Закриваються на замок.
Дах і навіс можна опустити в закрите положення, а бокові двері закрити і заблокувати, повністю
згорнувши сцену. Прибудови сцени, сходи, декоративні спідниці та сценічне обладнання можна
залишити на місці, захистивши від негоди та вандалів, і бути готовими до наступного виступу.
• Призначена для встановлення всередині або зовні практично за будь-яких погодних умов.
• Можна буксирувати на швидкісних магістралях на всіх дорогах і встановлювати на будь-якій рівній
поверхні.

Розміри у відкритому вигляді
Підлога основної сцени (Main stage)
Підлога гідравлічної сцени (Hydraulic stage)
Глибина сцени в сумі
Висота від землі до підлоги сцени
Висота куполу від підлоги сцени
Висота куполу від землі
Висота навісу сцени від поверхні підлоги
Загальна глибина навісу

8,5м х 2м
8,5м х 2,4м
4,4м
1,07м
5,3м
6,4м
2,8м
4м

Розміри у закритому вигляді для транспортування
Довжина разом із зчіпкою
Довжина
Ширина
Висота

10м
6,5м
2,6м
4м

Обладнання сцени:
Освітлення:
• 20 приладів типу PAR по 300W (6 ліній);
• 1 димер;
Додаткові подіуми для розширення підлоги сцени:
• 4 подіуми 1,2м х 2,4м
• 4 подіуми 0,6м х 2,4м

