INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ č. 1/2014
NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY
Nedestruktivní zkoušky jsou pevnou součástí přepisů mezinárodních norem pro lanové dráhy.
Včasným odhalením chyb v materiálech a součástkách se lze vyvarovat těžkých a často drahých škod
na věcech a škod na životním prostředí nebo nehod s ohrožením lidských životů. Pro zajištění kvality
a kontroly jsou nedestruktivní zkoušky nepostradatelným nástrojem.
Více se o nabídce BMF dozvíte zde:
http://www.bmf-seilbahnen.ch/fileadmin/user_upload/customers/Seilbahnen/Dokumente/E-BE040_-_Broschuere_ZFP-Pruefungen_BMF_-_Ohne_Kopfzeile_-_C.pdf

MAMUTÍ STROM – BLÁZNIVÝ A STRAŠIDLENÝ
Connyland ve švýcarském Lipperswil je zábavní park pro dětské i dospělé návštěvníky. Se svou
atrakcí „Kobra“ má mimo jiné největší horskou dráhu v Evropě. Začátkem roku 2013 vznikl nápad
na realizaci zábavní lanové dráhy zvláštního typu. Kabinka má 16 míst pro sezení. Na své cestě tak
něco zažijete. Jedno je jisté: kabina, která velmi připomíná sedačku Porsche, nebyla postavena jen pro
to, aby vašim zákazníkům nabídla příjemnou projížďku gondolou s krásným výhledem.
Více informaci o Connylandu a k nové lanovce najdete zde:
http://www.connyland.ch/index.php/de/attraktionen-de-de-8/mammut-tree

ITALSKÝ TRH
V italském San Domenico se nyní rozšiřuje lyžařské středisko. Novou turistickou atrakcí v této oblasti
má být nová 6tisedačková lanová dráha s designem od Porsche. Sedačky budou vybaveny ochranným
krytem proti větru (bublinou) a lze je natáčet o 45° od směru jízdy. Takto si hosté mohou komfortním
způsobem naplno vychutnávat okolní horské panorama. San Domenico bude jako první lyžařské
středisko v Itálii používat tuto technologii natáčení sedaček o 45°. Stavba lanové dráhy začne na jaře
2014. Zde najdete informace o lyžařském středisku: http://www.sandomenicoski.com

LYŽAŘSKÝ VLEK DOUBLE MAX NA ŠUMAVSKÝ ŠPIČÁK
Na šumavském Špičáku postavila firma MICHÁLEK s.r.o. v roce 2013 dvoumístný kotvový lyžařský
vlek dlouhý 590m s převýšením 106m a s kapacitou max. 1200osob/hod. Mírná spodní část jinak
černé sjezdovky „Spodní šance“ je od letošní zimy také využívána pro příjemné rodinné lyžování.
Sjezdovka je osvětlená pro noční lyžování a zdarma si zde můžete zajet měřený slalom.
Zde najdete další informace o středisku: http://lyzovani.spicak.cz

LYŽAŘSKÝ VLEK SINGLE DO LITVY
V litevském lyžařském středisku Anykščia jsme v roce 2013 vybudovali jednomístný talířový lyžařský
vlek o délce 200m, s převýšením 42m a s kapacitou max. 720 osob/hod. Zde najdete další informace o
středisku: http://www.kalitoskalnas.lt/index.php/2/lt/news/index

DALŠÍ VLEK DOUBLE MAX V DO JESENÍKŮ
Již druhý dvoumístný kotvový vlek jsme postavili ve SKI ARÉNĚ Vrbno pod Pradědem na
prodloužené sjezdovce. Délka vleku je 615 m, převýšení 135m a kapacita max. 1200osob/hod
Zde najdete další informace o středisku http://skiarealvrbno.cz

VÝROBA LV DOUBLE PRO DALŠÍ ZIMNÍ SEZÓNU
V současné době probíhá ve firmě MICHÁLEK s.r.o. výroba dalšího lyžařského vleku. Tentokrát se
jedná o dvoumístný lyžařský vlek DOUBLE, který se bude na jaře 2014 stavět v Krušných horách.
Parametry kotvového vleku: délka 460m, převýšení 50m a kapacita max 1200osob/hod.
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