MODEL:

A-3

Mała scena o eleganckim wyglądzie. Dzięki zainstalowanej hydraulice w
wersji standard scenę zainstalują dwie osoby by była gotowa do użycia w zaledwie 45 min. Idealna pod występy artystyczne, małe koncerty i
oprawy didżejsko – oświetleniowe. A-3 to doskonała oprawa dla przemówień i małych występów. Wyrafinowane i innowacyjne rozwiązania gwarantują szybki, łatwy i bezpieczny montaż w kilka chwil.

www.ScenyMobile.pl
1

MODEL:

A-3

- 45 min

- 2 osoby
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A-3

typ: TANDEM

min. 1900 kg
max. 2700 kg

Długość przyczepy:

7,5 metra

Szerokość przyczepy:

2,5 metra

Wysokość przyczepy:

2,8 metra
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WYMIARY SCENY

Wysokość maksymalna sceny:

4,6 metra

Szerokość maksymalna sceny:

8,4 metra

Szerokość podium sceny:

6 metrów

Głębokość podium sceny:

5 metrów

Wysokość podium sceny:

1 - 1,3 metra

Prześwit sceny:

3,3 metra
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Obciążenia Atmosferyczne

Zakres temperatur:

-20—40 st.C

Grubość pokrywy śnierznej:

Max. 6 cm

Gęstość opadów deszczu:

Bez limitu.

Dopuszczalne zakresy wiatrowe:

Max.70 km/h
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NOŚNOŚCI UŻYTKOWE

Max. obciążenie dachu:
Max. obciążenie dźwigarów dachu:

1040 kg
2x 200 kg
2x 100 kg

Max. obciążenie wierz nagłośnie.:

2x 120 kg

Max. obciążenie słupów wew.:

4x 100 kg

Max. obciążenie słupów zewnętrznych.

2x 50 kg

Max. obciążenie podestów zewnętrznych:

2x 200 kg

Max. obciążenie podestu sceny:

350 kg/m2

www.ScenyMobile.pl
6

MODEL:

A-3

Skrót CE pochodzi od francuskich słów Conformité Européenne, co po polsku
oznacza zgodny z dyrektywami UE. Założenia, jakie legły u podstaw Unii Europejskiej opierały się na 3 podstawowych zasadach: swobodnego przepływu towarów, osób i kapitału. Państwa członkowskie UE zdecydowały się na zniesienie
wszelkich barier w handlu między sobą. W ten sposób powstał obszar, w którym
przepływ towarów odbywa się, jak niegdyś na rynku krajowym, tyle że w skali
Wspólnoty. Obszar ten nazwano Jednolitym Rynkiem Europejskim (Wspólnym
Rynkiem).
Jedną z barier w handlu między państwami są krajowe wymagania dotyczące
np. jakości i bezpieczeństwa wyrobów. Każdy kraj tworzył przez lata własny system przepisów i norm, często znacznie różniący się od innych. Oznaczało to, iż
producent chcąc sprzedawać swój produkt w innych krajach, musiał za każdym
razem spełniać inne wymagania. Tak więc, by osiągnąć ideał swobodnego przepływu towarów znieść te różnice. Nie można było jednak, ze względu na bezpieczeństwo konsumentów, zlikwidować norm. Należało zatem tak zharmonizować
systemy krajowe, aby na obszarze całej Wspólnoty towary podlegały takim samym wymaganiom. Na szczeblu UE postanowiono stworzyć europejskie akty
prawne, zwane DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA określające zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla różnych grup wyrobów, które należy spełnić
przed ich wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku na Jednolitym Rynku Europejskim.

Poddaliśmy naszą Szybką Mobilną Scenę A-3 ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami Dyrektyw Nowego Podejścia, i po uzyskaniu pozytywnego wyniku tej oceny nasz
produkt oznaczyliśmy znakiem CE. SpeedMobileStage nanosząc oznakowanie CE deklaruje, iż wyrób (SMS A-3),
który wprowadza do obrotu jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw, które go dotyczą.
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NORMY KRAJOWE I EUROPEJSKIE

W każdym kraju członkowskim UE i EFTA teksty norm
krajowych wprowadzających Normy Europejskie są takie
same. Polska Norma wprowadzająca Normę Europejską
ma oznaczenie PN-EN, niemiecka DIN-EN itd. Ma to decydujące znaczenie przy swobodnym przepływie towarów
na rynku europejskim. Jako producent Estrad, posługujący
się swoją normą krajową PN-EN, mamy pewność, że wypełniając jej postanowienia spełniamy jednocześnie postanowienia norm pozostałych krajów UE i EFTA. Mimo iż
stosowanie się do norm jest dobrowolne, podjęliśmy ocenę
zgodności A-3 dla europejskich normy EN- 13782 oraz
EN-13814 z pozytywnym skutkiem.
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KLASYFIKACJA OGNIOWA WG EN 13501-1

Właściwości pożarowe poszczególnych komponentów mają ogromny
znaczenie szczególnie w pierwszej fazie rozwoju ewentualnego pożaru.
Ich odpowiedni dobór może zapewnić bezpieczeństwo ludziom, umożliwiając skuteczną ewakuację, a także zmniejszyć prędkość rozprzestrzeniania się pożaru i tym samym zmniejszyć wielkość strat związanych z
niszczycielskim działaniem ognia. Pożar może rozprzestrzeniać się w
bardzo szybkim tempie, powodując ogromne straty materialne i stwarzając zagrożenie dla przebywających osób. Stąd też wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej są dla nas najwyższym priorytetem.
W procesie projektowania SMS A-3 jak i produkcji wykorzystaliśmy europejską normę EN 13501-1, która została przygotowana na
potrzeby dyrektywy 89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych , a
w szczególności Dokumentu Interpretacyjnego numer
2:Bezpieczeństwo pożarowe (OJC62Vol.37). Podaje ona zasady klasyfikacji wspólne dla krajów Unii Europejskiej w zakresie reakcji na ogień
dla wszystkich wyrobów budowlanych.
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EUROPEJSKIE ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI

Nasze Szybkie Sceny Mobilne, zgodnie z dyrektywą ramową UE
2007/46/WE, posiadają europejskie świadectwo homologacji
które jest niezbędne do zarejestrowania pojazdu w każdym kraju
UE.
Homologacja to proces, w wynikuktórego nowy typ pojazdu zostaje
dopuszczony do ruchu. Władza homologacyjna na podstawie pozytywnych wyników badań uprawnionej jednostki technicznej, wydaje świadectwo homologacji typu pojazdu, uprawniające do jego rejestracji.
Świadectwo to jest potwierdzeniem spełnienia wymagań technicznych
określonych w odpowiednich aktach prawnych. Homologacja europejska wydawana jest w jednym z państw członkowskich UE zgodnie z
Dyrektywą 2007/46/WE i obowiązuje na terenie całej Unii. Innymi słowy
pojazd posiadający europejskie świadectwo homologacji można sprzedać i zarejestrować w każdym państwie UE.
Świadectwo zgodności WE wystawiane jest w orginale dla każdej naszej przyczepy o indywidualnym numerze VIN umożliwiającym prawidłową identyfikację każdego pojazdu.
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WYPOSAŻENIE SMS A-3
DODATKOWE (OPCJA)

POKROWIEC
Przechowywanie sceny mobilnej to prosty i niekłopotliwy zabieg. Dopuszcza
się przechowywanie przyczepy bezpośrednio „pod gołym niebem” lecz zalecamy aby na czas dłuższego postoju (np. okres zimowy) , kiedy urządzenie nie
jest użytkowane trzymać je pod zadaszeniem. Z naszego doświadczenia wynika, iż wydłuża to znacząco żywotność sceny. W przypadku braku możliwości
zadaszenia urządzenia proponujemy okrycie przyczepy pokrowcem, który jest
dostępny w naszej ofercie.

Y
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WYPOSAŻENIE SMS A-3
DODATKOWE (OPCJA)
ETS - ELEKTRONICZNY SYSTEM
STABILIZACJI TORU JAZDY PRZYCZEPY
A-3 może zostać wyposażona w nowoczesny system ETS. Nowe rozwiązanie zapewnia
bezpieczeństwo przez zwiększenie skuteczności hamowania i stabilizację toru jazdy przyczepy. Zasada działania systemu wykorzystuje ciśnienie hydrauliczne wytworzone przez
zasilaną elektrycznie pompę. W celu stworzenia takiego systemu przebudowano najazdowy
układ hamulcowy. Wzbogacono go o czujniki przyspieszenia, zespół zaworów, pompę i
amortyzator hydrauliczny, komputer oraz zaczep stabilizacyjny z urządzeniem dociskowym.
Mała pompa stale zapewnia ciśnienie wystarczające do szybkiego zadziałania hamulca,
zmniejsza też zapotrzebowanie na energię. Dlatego systemowi wystarcza zasilanie prądem z
instalacji samochodu osobowego. System Knott stabilizuje wahania wzdłużne przez szybkie
wytworzenie ciśnienia i monitorowanie go w układzie hamulcowym. Jeżeli czujniki w przyczepie rozpoznają początek ruchu wahadłowego, układ hydrauliczny natychmiast przekazuje
ciśnienie na hamulce i w ten sposób stabilizuje zespół samochód-przyczepa. Układ monitoruje prędkość wszystkich kół przyczepy.Jeżeli grozi zablokowanie któregoś koła, ETS zmniejsza ciśnienie hamowania i w razie potrzeby ponownie je zwiększa, podobnie jak ABS w samochodzie. ETS pomaga także podczas jazdy wstecz. Jeżeli system wykryje ruch kół wstecz,
automatycznie odblokowuje hamulce, przy ruchu kół wprzód system jest ponownie gotowy
do hamowania. System ETS umożliwia automatyczne przestawianie i regulację hamulca. W
układzie jest elektronicznie sterowany zaczep stabilizujący, co zmniejsza zużycie sprzęgu i
zapobiega powstawaniu hałasu (stukania kuli), również z powodu zastosowania elementów
ciernych o zmiennym docisku kuli. Kierowca kontroluje wszystkie funkcje urządzenia
(również usterki) dzięki małemu wskaźnikowi, który drogą radiową odbiera sygnały z układu
elektronicznego przyczepy.

Y

www.ScenyMobile.pl

12

MODEL:

A-3

WYPOSAŻENIE SMS A-3
DODATKOWE (OPCJA)

SYSTEM EASYDRIVER
System EasyDriver to funkcjonalne urządzenie , dzięki któremu przestawianie
przyczepy nigdy nie było tak proste. Dzięki EasyDriver przyczepa zyskała
własny napęd co sprawia iż dostęp do ciasnych i wąskich miejsc stał się możliwy.
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KONTAKT Z NAMI

Y
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Cennik dla SMS A-3

100 000 zł

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

4 100 zł

SYSTEM ETS
12 200 zł

Ceny netto (vat 23%)

EASYDRIVER
18 400 zł
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