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Met het concept Hurricane spreekt u een grote doelgroep aan. De ronde voertuigen zijn zeer gemakkelijk
te bedienen en te besturen. De Hurrican is extreem wendbaar en kan vrijwel op de plaats draaien- dat
geeft maximale rijplezier.

De grote zitplaats biedt voldoende ruimte voor
jonge en oude bestuurders. De positie van de
zitplaats is zo gepositioneerd, dat de bestuurder
gemakkelijk in en uit kan stappen. De instap is
niet zo hoog, zodat ook oudere bestuurders
gemakkelijk kunnen instappen.
Voor het besturen van het voertuig gebruik je
links en rechts een hendel.

Voor de “Neutraal” positie staan de gashendels
gericht naar boven. De bediening van de rechter hendel beinvloed de rechter motor, de bediening van de linker hendel de linker motor.
Door de hendel naar voren te bewegen rijdt het
voertuig de gewenste tijd naar voren. Hoe verder de hendel naar voren gedrukt wordt, hoe
harder het voertuig naar voren rijdt. Achteruit
werkt hetzelfde. Zowel vooruit als achteruit
rijden is met beide hendels mogelijk.
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Inzicht in de techniek:
Duidelijk in beeld: de aandrijfwielen, aparte
controle-eenheden en motoren voor beide kanten en 2 batterijen voor de 24V aandrijving.
Gasschokdempers vangen de klappen voor het
lichaam op.

De Hurrican heeft verlichting van voren en achteren.
Dat is veiliger …- het is een meerwaarde voor
het produkt …
…en verhoogt het plezier.
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De Hurricane kan uitsluitend op een geschikte
ondergrond gebruikt . Als omheining wordt de
Flextrack aanbevolen. Daarmee zijn de voertuigen veilig en flexibel te bedienen.

De Flextrack kan zoals u wenst opgesteld worden.
De vormbare elementen van een meter zijn eindeloos aan elkaar te schakelen en kunnen ook
in bochten geplaatst worden.

Vanzelfsprekend hebben de Hurricane (en Twister) een munt inwerp mogelijkheid en een
laadstekker aan de buitenkant.
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De afmetingen van de Hurricane:
Doornsnede 170cm, hoogte 90 cm
Gewicht 115 kg + accu's van ca. 25 kg = gebruiksklaar ca. 165 kg.

*)

De Hurricanes hebben aan de buitenkant van
het stootkussen ter versterking een rand met
impact tape.
De rand is ca. 15 cm hoog en begint op ca. 25
cm hoogte (24 – 39 cm).

Oppervlakte – aantallen:
Hier een voorbeeld met 6 Twisters op een baan
van 100 m² met 36 meter Flextrack als omranding. Deze oppervlakte is ideaal, hier kunnen
ook ca. 5 – 6 Hurricanes rijden.
Bij een kleinere baan van 45 m² voor 3 Hurricanes (of 3 tot 4 Twisters) heeft men 24 meter
Flextrack nodig.
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Hurricane – Twister noodstopschakelaar:
Om aan internationale veiligheidseisen te voldoen, zullen de Hurricane- en Twister-modellen
per
direct
worden
uitgerust
met
noodstopschakelaars. Als de noodstopschakelaars worden ingedrukt, wordt de
aandrijving onmiddellijk onderbroken (het
elektrische circuit wordt losgekoppeld). Verder
gebruik is niet mogelijk. Voor het opnieuw starten moet de noodstopschakelaar worden gedeactiveerd. Voor een volgende rit moet een
tegoed worden ingegeven.
Twister
De Twister is het kleine broertje van de Hurricane voor uitsluitend jonge bestuurders van circa 5 - 12 jaar
voor een gunstige prijs.

Je moet goed kijken om hem te herkennen: De
Twister is in vergelijking met de Hurricane kleiner in doorsnede, evenals de zitplaats.

Inzicht in de techniek:
Ook hier zijn 2 hendels en 2 motoren beschikbaar. Als batterij is een 12V gebruikt. De
aandrijving van de Twister is 12V (Hurricane
24V). Daarmee wordt de snelheid aangepast
aan de jongere bestuurders. De aandrijfwielen
zijn in vergelijking met de Hurricane smaller.
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De afmetingen van de Twister:
Doorsnede 130 cm, hoogte 64 cm
Gewicht 60 kg + 1 accu van ca. 25 kg = gebruiksklaar ca. 85 kg

*)

De Twisters hebben aan de buitenkant van het
stootkussen ter versterking een rand met impact tape.
De rand is ca. 10 cm hoog en begint op ca. 20
cm hoogte (19 – 29 cm).

Oppervlakte – aantallen:
Hier een voorbeeld met 6 Twisters op een baan
van 100 m² met 36 meter Flextrack als omranding. Deze oppervlakte is ideaal, hier kunnen
ook ca. 5 – 6 Hurricanes rijden.
Bij een kleinere baan van 45 m² voor 3 tot 4
Twisters (of 3 Hurricanes) heeft men 24 meter
Flextrack nodig.

*) Grafiken SELA Group
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Hurricane
Foto’s in de praktijk

Twister Foto’s in de praktijk
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