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Specificaties Podiumwagen
Type
Afmetingen aanwagen, excl. dissel
Afmetingen aanwagen, incl. dissel
Podium oppervlakte, zonder voorbouw
Podium oppervlakte, met voorbouw
Clearance (vrije hoogte podium)
Vloerhoogte (vanaf de grond)

: Mobiele podium aanhanger, schamelwagen, 2-assig.
: 6.00m
: 7.85m
: 6.00 x 2.00m
: 6.00 / 5.00 x 4.00m
: 2.25m wagen / 2.60m voorbouw
: ca. 0,80 m

De opbouw bestaat uit een metalen frame met verstevigingsbalken, rondom bedekt met een aluminium beplating.
De buitenzijde en binnen zijde zijn zwart van kleur. Het dak bevat een de buitenzijde een extra (zwart) dekzijl.
De wagen wordt gestabiliseerd, waar mogelijk waterpas geplaatst, met 4 (handmatige) cilinderpoten.
De rechter zijkant van de wagen wordt (elektrisch) hydrolyse naar boven geopend tot een hoek van 110 graden en dient als dak
voor de eventuele aanbouw (nader te noemen; de klep). Openen en sluiten kan geschieden op de aanwezige accu.
De accu wordt in werking gesteld met het stroomslot/sleutel welke zich in de podiumwagen, voorin, bevind.
De achterzijde van de wagen is voorzien van een handmatig scharnierende stalen klep die in zijn geheel aan de bovenzijde
scharniert.
De vloer is een afgewerkte met een (bruine) houten vloer, met antislip profiel.
Een voorbouw van het podiumoppervlak kan naadloos worden gekoppeld met 5 podiumdelen van 2.00 x 1.00m, type Prolyte
Stagedeck Topline, met elke een draagkracht van 500kg/m2. Één zijde van de podiumdelen rust aan het chassis van de
podiumwagen, de andere zijde van de podiumdelen hebben eigen stelpoten.
De delen worden ook onderling met elkaar gekoppeld met dex-to-dex klemmen.
Aan de achterzijde en voorzijde van het podium is, bovenin, een bevestigingsbalk (ronde pijp) aangebracht voor het ophangen
van verlichting en/of decoratie materialen. Totaal maximaal belastbaar gewicht van de klep is 70kg.
In de podiumwagen is een elektravoorziening aanwezig. De invoer aansluiting betreft een 380V/16A 5 pins kracht-aansluiting
en wordt verdeeld over 3 groepen met zekeringautomaten van 16A/230V, inclusief aardlek schakelaar.
De randaarde stopcontacten bevinden zich:
- Linkerzijde podium vloerhoogte (groep 1)
- Rechterzijde podium vloerhoogte (groep 2)
- Achterzijde podium rechts boven (groep 2)
- Op de beide zijde van de het uiteinde van de klep (groep 3)
Links en rechts van het podium zijn 2 signaalkabels afgemonteerd met zowel male als female-aansluiting, die met elkaar zijn
verbonden, alsmede 1 signaal kabel van podium-rechts naar de klep, voor audio of lichtsturing (3 pins XLR-aansluiting).
De zekeringautomaten, de hydrolyse pomp, accu-lader en accu bevinden zich in de windbreker aan de voorzijde van de wagen.
Deze is van binnenuit bereikbaar, achter 2 schanier deurtjes.

SCHROEVEN, NIETEN EN/OF PLAKKEN IN OF AAN DE PODIUMWAGEN IS NIET TOEGESTAAN
NA GEBRUIK SCHOON OPLEVEREN
PLAATSING OP GRAS- OF GRIND-ONDERGROND IN OVERLEG, PLAATSEN OP ZAND IS NIET MOGELIJK
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xx - xx - xx

Zijkant (achterzijde podium)
Trekker-zijde

Zijkant (voorzijde podium)
Klep open, zonder aanbouw

Achterzijde

Zijkant (voorzijde podium)
Klep gesloten

xx - xx - xx

5.00 meter
Zijkant (voorzijde podium)
Klep geopend, met aanbouw

2.60 meter

2.25 meter

110 graden

2.00 meter
Achterzijde – podium geopend
(zonder uitbouw)

xx - xx - xx

Verstelbaar
ca. 80cm

4.00 meter
Achterzijde – podium geopend
(met uitbouw podiumdelen)
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