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Pag   Diepte Hoogte Breedte Gewicht 

 3 Africa Adventure 104 cm 104 cm 93 cm 73 kg 

 3 Aqua Blasta Fire, 4-spelers 300 cm 200 cm 240 cm 350 kg 

 3 Bowling Champ, 2-spelers 170 cm 289 cm 242 cm 400 kg 

 4 Bowling Smart, 2-spelers 190 cm 237 cm 166 cm kg 

 4 Bunny Pond 111 cm 142 cm 65 cm 120 kg 

 4 Color Ball 50cm 100,5 cm 60 cm kg 

 5 Crazy Frog / Frog Frenzy 50 cm 100,5 cm 60 cm kg 

 5 Crazy Frog, 2-speelers 143 cm 155 cm 79 cm 100 kg 

 5 Driving License 70 cm 228 cm 80 cm kg 

 6 Hero Steel, 2-spelers 254 cm 228 cm 107 cm 280 kg 

 6 Hot Racers, 2-spelers 150 cm 208 cm 170 cm  kg 

 6 Jungle Around, 3-spelers 125 cm 232 cm 125 cm 180 kg 

 7 Monster Smash, 2-spelers 79 cm 87 cm 127 cm 70 kg 

 7 Moto 3 148 cm 101 cm 98 cm 95 kg 

 7 Moto-X 190 cm 130 cm 111 cm 98 kg 

 8 Police Car 176 cm 93 cm 98 cm 96 kg 

 8 Pumpkin Party 245 cm 230 cm 100 cm 300 kg 

 8 Racing Car 205 cm 96 cm 100 cm 115 kg 

 9 Ring Toss 250 cm 250 cm 100 cm 329 kg 

 9 Safari Hunting 171,4 cm 208,4 cm 107 cm 200 kg 

 9 Scooby Doo 173 cm 279 cm 81 cm 263 kg 

 10 Sea Fishing King, 8-spelers 226 cm 75 cm 209 cm kg 

 10 Soccer Party 116,5 cm 240 cm 188 cm 200 kg 

 10 Timberman 115 cm 294 cm 68 cm 150 kg 

 11 Wild West, 2-spelers 110 cm 252 cm 140 cm 195 kg 

 11 Zombie Outbreak, 2-spelers 264,2 cm 207,5 cm 112 cm 300 kg 

            

  Virtual Reality         

 12 Rifter, 2-zitter 280 cm 244 cm 210 cm kg 

 12 Riser, 1-zitter 200 cm 180 cm 170 cm kg 

 13 eMotion, 1-zitter 235 cm 244 cm 125 cm kg 

 13 Flyer, 1-zitter 160 cm 160 cm 120 cm kg 

Fotos: a) Ace Amusement, b) Baytek, c) Coastal, d) Guangzhou Funpark Animatiom, e) Icefun, g) MSky, h) Nitto Fun, i) Sega Amusement, j) Stereolife, k) Unis, l) WIK 
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Africa Adventure 

Africa Adventure is een spel voor 

jongere avonturiers. Het biedt vijf 

verschillende spellen op een moni-

tor. Je stuurt jezelf door het geko-

zen avontuur. Daarbij beweegt niet 

alleen je figuur op de monitor, maar 

ook de totale Africa Adventure, met 

jou in de zetel, passend bij de stuur-

bewegingen. Africa Adventure zal je 

zeker op veel avonturen meene-

men, met veel plezier. 

Africa Adventure 

Diepte : 104 cm 

Hoogte : 104 cm 

Breedte : 93 cm 

 

Gewicht :  73 kg 

Aqua Blasta  
4-spelers 

Aqua Blasta is een waterspuitspel 

voor vier spelers. De spelers richten 

een waterstraal op de themawand, 

die veel verrassingen voor de spuit-

meesters paraat heeft. De geraakte 

elementen zijn  kleppen of drijfsys-

temen, die eindeloos functioneren. 

De invalsrijkdom van de mogelijke 

doelen maakt de spelers enthousi-

ast. 

De Aqua Blasta is met verschillende 

thema’s verkrijgbaar: brandweer, 

jungle, piraten en ridders. 

Aqua Blasta Fire 

4-spelers 

Diepte : 300 cm 

Hoogte : 200 cm 

Breedte : 240 cm 

 

Gewicht :  350 kg 

Bowling Champ 

2-spelers 

Bowling Champ biedt veel amuse-

ment, ook voor volwassenen. Bij 

Bowling Champ kunnen tot twee 

spelers tegelijkertijd spelen. Zoals 

bij een echte bowling bepalen de 

richting en de worp het resultaat. 

Bowling Champ herkent deze op de 

gekozen baan en toont het verloop 

van de worp op een grote monitor. 

De waarderingen/punten worden 

ook hierop getoond. 

Bowling Champ 

2-spelers 

Diepte : 170 cm 

Hoogte : 289 cm 

Breedte : 242 cm 

 

Gewicht :  400 kg 

a) 
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Bowling Champ Smart 

2-spelers 

Bowling Smart is een bowlingbaan 

voor kinderen vanaf ca. 4 jaar. Net 

als bij de grotere banen gooit de 

speler de bowlingbal op een sterk 

verkorte baan naar de kegels die op 

Bowling Smart op een beeldscherm 

zeer realistisch worden weergege-

ven. De zwaai en de richting van de 

worp worden herkend aan het einde 

van de baan, waarbij het resultaat 

van de worp op het scherm wordt 

Bowling Champ Smart 

2-spelers 

Diepte : 190 cm 

Hoogte : 237 cm 

Breedte : 166 cm 

 

Gewicht :   kg 

weergegeven, door vallende kegels en digitale weergave. Met de Bowling Smart krijgen zelfs kleinere bowlingfans 

de kans op een strike. 

a) 

Color Ball 

Color Ball is geweldig voor kinderen 

met een gecombineerde 32 mm 

stuiter-ballen-uitgang. Springende 

kikkers moeten door de kinderen 

(vanaf ca. 4 jaar) met een plastic 

hamer omlaag worden geslagen. Dit 

bekende en populaire reactiespel 

wordt met de Color Ball gecombine-

erd met de uitgifte van stuiter-

ballen. De kinderen krijgen een klein 

geschenk en zullen dit zich nog lang 

herinneren, met misschien zelfs het 

Color Ball 

Diepte : 50 cm 

Hoogte : 100,5 cm 

Breedte : 60 cm 

 

Gewicht :   kg 

verlangen naar meer flummis, met een diameter van 32 mm. Color Ball heeft zeker meer, mooie kleurrijke flummis 

op voorraad. 

e) 

Bunny Pond 

Bunny Pond is een watersproeispel 

voor een enkele speler van 5 tot 12 

jaar. De spelers moeten zwevende 

plastic konijnen door een portaal 

navigeren met een waterstraal. Het 

succes wordt gemeten in punten, 

weergegeven op een digitaal dis-

play, en kan worden beloond met 

een ticketuitgifte. 

Bunny Pond 

Diepte : 111 cm 

Hoogte : 142 cm 

Breedte : 65 cm 

 

Gewicht :  120 kg 

k) 
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Crazy Frog 

2-spelers 

Crazy Frog is een hamerspel tot voor 

2 jongere spelers. Test je reactie 

met de hamer. De kikkers komen 

steeds weer omhoog, soms meerde-

re ineens. Daarom is een snelle 

reactie nodig, om de brutale vrien-

den duidelijk te maken wie er hier 

de baas is. Het spel wordt met een 

puntenaanduiding en resttijdaandui-

ding ondersteund. 

Crazy Frog 

2-spelers 

Diepte : 143 cm 

Hoogte : 155 cm 

Breedte : 79 cm 

 

Gewicht :  100 kg 

Frog Frenzy / Crazy Frog 

Diepte : 50 cm 

Hoogte : 100,5 cm 

Breedte : 60 cm 

 

Gewicht :   kg 

Crazy Frog / Frog Frenzy 

Crazy Frog is een hamerspel voor 

jongere spelers. Test je reactie met 

de hamer. De kikkers komen steeds 

weer omhoog, soms meerdere i-

neens. Daarom is een snelle reactie 

nodig, om de brutale vrienden dui-

delijk te maken wie er hier de baas 

is. Het spel wordt met een pun-

tenaanduiding en resttijdaanduiding 

ondersteund 

Driving License 

Driving License, de rijbewijzen- au-

tomaat voor iedereen die net een 

spannende rit achter zich heeft of 

juist wil maken. Maak een foto van 

jezelf, voeg je naam en je  geboorte-

datum toe, en meteen wordt je 

rijbewijs afgedrukt, in kleur, in bank-

pasformaat. Je ouders, broers en 

zussen, familieleden, vrienden en 

schoolkameraden, iedereen zal je 

nieuwe rijbewijs bewonderen. Dat 

moet je niet missen. 

Driving License 

Diepte : 70 cm 

Hoogte : 228 cm 

Breedte : 80 cm 

 

Gewicht :   kg 
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Hero Steel 

2-spelers 

Alleen helden kunnen helpen als het 

echt spannend wordt: 1 of 2 spelers 

brengen redding met een wa-

terspuitinrichting bij een revolutio-

naire aanval, waarin opstandige ro-

botachtige hordes moeten worden 

uitgeschakeld voordat er verdere 

aanvallen plaatsvinden. De hordes 

zijn echter vindingrijk en komen al-

tijd met nieuwe trucs en strategieën 

Hero Steel 

2-spelers 

Diepte : 254 cm 

Hoogte : 228 cm 

Breedte : 107 cm 

 

Gewicht :  280 kg 

het succes bereikt de speler meer niveaus met nieuwe scènes, al zal het niet eenvoudig zijn. Alleen een ware held 

heeft echt succes. 

a) 

Jungle Around 
3-spelers 

Jungle Around is een draaimolen 

voor drie kinderen, met drie led 

doorlichte paarden met handgrepen 

en voetsteunen. Voor de veiligheid 

is er een noodknop. Het begin van 

de rit wordt akoestisch met aftellen  

aangekondigd. Na het langzaam op 

gang komen van de draaimolen be-

wegen de paarden zich ritmisch om-

hoog en omlaag. Bij het langzaam 

stoppen is er begeleidende muziek.  

Jungle Around 

3-spelers 

Diepte : 125 cm 

Hoogte : 232 cm 

Breedte : 125 cm 

 

Gewicht :  180 kg 

g) 

Hot Racers 
2-spelers 

Hot Racers is een video-

entertainmentgame voor maximaal 

2 kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 

jaar. De ene helft van de simulator 

wordt weergegeven als een motor-

fiets, de andere als een auto. Als 

beide snel na elkaar worden gestart, 

dan kunnen de spelers ook tegen 

elkaar rijden. Het spelverloop is erg 

vermakelijk, vergelijkbaar met de 

bekende game Mario Kart. Bestuur-

ders kunnen op versnellingsstroken 

rijden, slippen, tegen andere voertuigen botsen, virtuele munten verzamelen, in de mist geraken ... gewoon opwin-

dend. Het succes kan samengaan met een ticketuitgifte. 

Hot Racers 

2-spelers 

Diepte : 150 cm 

Hoogte : 208 cm 

Breedte : 170 cm 

 

Gewicht :   kg 

i) 
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Moto-X 

Is een motorfietsvideogame met 

een grote monitor voor kinderen 

vanaf 8 jaar. De videogame biedt 

interessante routes waar renners 

ook samen kunnen rijden. Moto-X 

kan worden bestuurd door naar 

links of rechts te kantelen. Gashen-

del, remhendel en boostknop zijn de 

vertrouwde bedieningselementen 

die kunnen worden gebruikt om het 

avontuur te winnen. Bouwstenen en 

klimtorens zijn van vroeger. 

Moto-X 

Diepte : 120 cm 

Hoogte : 188 cm 

Breedte : 188 cm 

 

Gewicht :  98 kg 

g) 

Moto 3 

Is een motorfietsvideogame met 

een grote monitor voor kinderen 

vanaf 5 jaar. De videogame biedt 

interessante routes waar renners 

ook samen kunnen rijden. Moto 3 

kan worden bestuurd door naar 

links of rechts te kantelen. Gashen-

del, remhendel en boostknop zijn de 

vertrouwde bedieningselementen 

die kunnen worden gebruikt om het 

avontuur te winnen. Bouwstenen en 

klimtorens zijn ouderwets van vroe-

ger. 

Moto 3 

Diepte : 148 cm 

Hoogte : 101 cm 

Breedte : 98 cm 

 

Gewicht :  95 kg 

g) 

Monster Smash 
2-spelers 

Monster Smash is een reactiespel 

voor maximaal 2 spelers. Het wordt 

op een grote monitor gespeeld. In 

gedeelten worden steeds vier afbe-

eldingen naar beneden gespeeld. 

Met kleuren gekenmerkte beelden 

worden door een speler per knop-

druk bevestigd. Na afloop van de tijd 

wordt het resultaat in punten weer-

gegeven. 

Monster Smash 

2-spelers 

Diepte : 79 cm 

Hoogte : 87 cm 

Breedte : 127 cm 

 

Gewicht :  70 kg 

l) 
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Pumpkin Party 

Pumpkin Party is een zeer populair 

spel voor het gooien van ballen. Na 

geldinworp krijgt de speler automa-

tisch ballen die binnen een tijdvens-

ter op de doelwitten (verspreid over 

drie verdiepingen) moeten worden 

gegooid. Getroffen figuren kantelen, 

waarbij het resultaat digitaal wordt 

weergegeven en kan worden be-

loond met ticketbetaling. 

Pumpkin Party 

Diepte : 245 cm 

Hoogte : 230 cm 

Breedte : 100 cm 

 

Gewicht : 300  kg 

d) 

Police Car 

Kiddie Ride was vroeger, nu is het 

Police Car. Jongere ’racers’ kunnen 

hier hun eerste gesimuleerde rijpo-

gingen laten zien, met een stuur in 

hun hand. Daarbij beweegt het vo-

ertuig met de neus van links naar 

rechts. Bij Police Car staat het alge-

mene plezier op de voorgrond, niet 

het resultaat. 

Police Car 

Diepte : 176 cm 

Hoogte : 93 cm 

Breedte : 98 cm 

 

Gewicht :  96 kg 

g) 

Racing Car 

Kiddie Ride was er vroeger, nu is het 

Racing Car. Jongere ’racers’ kunnen 

hier hun eerste gesimuleerde rijpo-

gingen laten zien, met een stuur in 

hun hand. Daarbij beweegt het vo-

ertuig met de neus van links naar 

rechts. Bij Racing Car staat het alge-

mene plezier op de voorgrond, niet 

het resultaat. 

Racing Car 

Diepte : 205 cm 

Hoogte : 96 cm 

Breedte : 100 cm 

 

Gewicht :  115 kg 
g) 
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Safari Hunting 

Safari Hunting is een video-

entertainmentgame voor kinderen 

vanaf 5 jaar oud. Bij de avonturen 

kunnen bedreigde dieren worden 

gered, waarbij het succes kan wor-

den gecombineerd met een ticke-

tuitgifte. 

Safari Hunting 

Diepte : 171,4 cm 

Hoogte : 208,4 cm 

Breedte : 107 cm 

 

Gewicht :  200 kg 

h) 

Scooby Doo 

Scooby Doo is een behendigheidss-

pel met een groot scorebord. Scoo-

by Doo is natuurlijk niet zo gemak-

kelijk te overtuigen, alleen met de 

juiste schwung ontvang je de maxi-

male score. Het is een makkelijk te 

begrijpen spel voor jong en oud, 

vooral interessant met ticketuitgifte. 

Scooby Doo 

Diepte : 173 cm 

Hoogte : 279 cm 

Breedte : 81 cm 

 

Gewicht :  263 kg 

b) 

Ring Toss 

De speler werpt ringen die op flessen 

moeten blijven hangen. Hoe verder weg 

de flessen staan, des te hoger is de pun-

tenwaardering als het lukt. Per spel kan 

een fles maar eenmaal punten opleve-

ren. De ringen (steeds drie per keer) 

worden automatisch klaargelegd. Het 

resultaat wordt gevolgd met een came-

ra en wordt begeleid met het aantal 

gescoorde punten. Aan het einde van 

het spel worden de ringen automatisch 

verzameld.  

Ring Toss 

Diepte : 250 cm 

Hoogte : 250 cm 

Breedte : 100 cm 

 

Gewicht : 329  kg 

Dit traditionele jaarmarktspel maakt jong en oud vrolijk. We hebben lang op een kenmerkend vaardigheidsspel als dit ge-

wacht, en nu is het er. Ring Toss, de nieuwe trend. 

c) 
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Sea Fishing King 

8-spelers 

Sea Fishing King is een virtueel viss-

pel voor maximaal 8 spelers op een 

zeer grote monitor. Met het krachti-

ge uitwerpen van de haak 

(interactieve presentatie) begint het 

spel. Wanneer een vis bijt, kan deze 

met de ‘rol’ worden binnengehaald. 

Grotere vissen hebben meer kracht 

nodig, sommige vissen zijn slim en 

schudden de haak van zich af. 

Sea Fishing King 

8-spelers 

Diepte : 226 cm 

Hoogte : 75 cm 

Breedte : 209 cm 

 

Gewicht :   kg 

Het proces van bijten tot vangen is steeds anders. Het succes van elke speler wordt weergegeven in punten en kan 

worden gekoppeld aan een ticketuitgifte. 

Timberman 

Timberman is een video-

entertainmentgame voor kinderen 

van 5 tot 12 jaar. Op de grote moni-

tor wordt een houthakker getoond, 

die een grote boom moet inkorten 

door slagen aan de rechter- of lin-

kerkant. Bij de inkorting moet ech-

ter rekening worden gehouden met 

het risico dat de houthakker geraakt 

kan worden door een uitstekende 

tak. Het spel is gemakkelijk te leren 

en vereist een goede reactie van de 

speler. Het succes kan worden be-

loond met een ticketuitgifte. 

Timberman 

Diepte : 115 cm 

Hoogte : 294 cm 

Breedte : 66 cm8 

 

Gewicht :  150 kg 

f) 

Soccer Party 

Dit is een voetbalvermaak-game 

met een aanraakgevoelige videomo-

nitor. De speler schiet met een bal 

naar figuren die op de monitor wor-

den getoond. De resultaten worden 

geteld, het resultaat kan worden 

gecombineerd met een ticketuit-

gifte. De speler kan kiezen uit 5 ver-

schillende spellen. De bal wordt aan 

het einde van het spel beveiligd 

door een omhoog gaande slagboom. 

Soccer Party 

Diepte : 88 cm 

Hoogte : 240 cm 

Breedte : 116,5 cm 

 

Gewicht :  200 kg 

h) 
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Wild West 

2-spelers 

Welkom in het Wilde Westen. Een-

maal daar is er genoeg te doen voor 

maximaal 2 spelers, aangezien 

kwaadaardige schurken met siniste-

re plannen de stad omcirkelen. Toe-

gang voor deze figuren moet wor-

den voorkomen, ook al is dit niet 

altijd eenvoudig. Digitale displays 

evalueren de prestaties, een munitie

-aanduiding informeert de speler 

over de resterende mogelijkheden 

Wild West 

2-spelers 

Diepte : 110 cm 

Hoogte : 252 cm 

Breedte : 140 cm 

 

Gewicht :  195 kg 

tot de volgende herlaadbeurt. Mooie, eigentijdse graphics met zorgvuldig geïntegreerde details brengen de speler/s 

direct in de actie. 

a) 

Zombie Outbreak 
2-spelers 

Zombie Outbreak, de naam  zegt het 

al. Een of twee spelers redden met 

een balschiet-inrichting de situatie 

waarin uitbrekende zombies voor 

verdere acties en aanvallen uitge-

schakeld moeten worden. De hor-

des zijn echter vindingrijk en beden-

ken steeds weer nieuwe trucs en 

strategieën om aan te kunnen val-

len. Afhankelijk van de resultaten 

bereikt een speler nieuwe levels 

met andere scenes, waarbij het noo-

it eenvoudiger wordt. 

Zombie Outbreak 

2-spelers 

Diepte : 264,2 cm 

Hoogte : 207,5 cm 

Breedte : 112 cm 

 

Gewicht :  300 kg 

a) 
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Riser 
2-zitter 

De Riser biedt VR-entertainment 

voor twee personen in zeer goede 

kwaliteit met de VR Ocolus-bril, met 

een mechanisch bewegende stoel, 

grote voorventilator en krachtige 

luidsprekers. De perfecte interactie 

tussen hardware en software is de 

sleutel tot een uitgebalanceerd ge-

voel bij het kijken naar films.  

Riser 

2-zitter 

Diepte : 200 cm 

Hoogte : 180 cm 

Breedte : 170 cm 

 

Gewicht :   kg 

De Riser is eenvoudig te gebruiken en vermaakt zowel gebruikers als diegenen die geïnteresseerd zijn of tegelijker-

tijd wachten op een grote monitor met de film die momenteel wordt afgespeeld. In rust worden filmclips getoond. 

De Riser moet met bediening worden gebruikt. 

Rifter - VIRTUAL REALITY 
2-zitter 

Meer ervaring is niet mogelijk. Meer 

gevoel is niet mogelijk. Meer trend 

is niet mogelijk. Meer hightech is 

niet mogelijk. Met Rifter, als duide-

lijke opvatting, wordt entertainment 

een beleving. 

Rifter - VIRTUAL REALITY 

2-zitter 

Diepte : 280 cm 

Hoogte : 244 cm 

Breedte : 210 cm 

 

Gewicht :   kg 

Twee mensen zitten op een beweegbare dubbele fauteuil en bekijken met een Oculus-bril een VR-scène van onge-

veer 3 minuten. De plot wordt ondersteund door bijpassende bewegingen van de fauteuils. Bovendien brengt een 

ventilator op passende momenten de benodigde hoeveelheid wind om de VR-illusie perfect te maken. Je kunt 

rondkijken in de scène, de presentatie eindigt niet aan de rand van het beeld, maar de omgeving is overal. 

De selectie van 15 titels bestrijkt een breed publiek. Kies tussen avontuur, beleving, horror, entertainment, vliegen, 

kermisattracties zoals achtbaan en gigantische schommel en, en, en ... Bekijk hoe deze intense indrukken de gasten 

vermaken. 

Tijdens de vertoning toont een grote monitor de film. Kijkers en wachtende mensen begrijpen zo het verband tus-

sen film, beweging en reactie van de huidige gebruikers, en zullen waarschijnlijk de volgende gebruikers zijn. 

VIRTUAL REALITY 

j) 
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eMotion 

VR-entertainment voor één persoon 

in zeer goede kwaliteit wordt gele-

verd door de eMotion met de VR 

Ocolus-bril, met mechanisch bewe-

gende basisplaat, grote voorventila-

tor en krachtige luidsprekers. De 

perfecte interactie tussen hardware 

en software is de sleutel tot een uit-

gebalanceerde ervaring bij het 

kijken naar films. 

eMotion 

Diepte : 235 cm 

Hoogte : 244 cm 

Breedte : 125 cm 

 

Gewicht :   kg 

De eMotion is eenvoudig te gebruiken en vermaakt tegelijkertijd gebruikers, evenals geïnteresseerden of wachten-

den, via een grote monitor met de huidige film. In rust worden filmclips getoond. De eMotion moet tijdens gebruik 

worden bediend. 

j) 

Flyer 

De Flyer met de VR Ocolus-bril, met 

mechanisch bewegende stoel, een 

front ventilator en krachtige lu-

idsprekers, biedt VR-entertainment 

voor 1 persoon van zeer goede kwa-

liteit. De perfecte interactie tussen 

hardware en software is de sleutel 

tot een uitgebalanceerde ervaring 

bij het beleven van films. Naast de 

films kan de gebruiker ook kiezen 

tussen 2 actieve VR-games.  

Flyer 

Diepte : 160 cm 

Hoogte : 160 cm 

Breedte : 120 cm 

 

Gewicht :   kg 

De Flyer is eenvoudig te gebruiken en vereist weinig ruimte om op te stellen. 

j) 
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Praktijkbeelden 

Foto: Stereolife 
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Praktijkbeelden 
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Gack Spiel– und Freizeitgeräte GmbH 

 Brüsseler Straße 28, D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus 

 Telefon: 05924/ 7897– 0 

 Fax: 05924/ 7897– 11 

 Internet: www.gack.de 

 E-Mail: F.ter.Horst@gack.de 


