Katalog produktów 2019

6 lat w branży!
Event to setki możliwości, obieramy kierunek i już poszukujemy
odpowiednich atrakcji do naszego wydarzenia. Impreza
integracyjna? Szkolenie? Ile wydarzeń tyle możliwości i atrakcji.
Dlatego oddajemy do Państwa dyspozycji nasz katalog produktów.
Mamy nadzieję, że atrakcje, które dostarczymy, na długo zostaną
w pamięci, wzbudzą zainteresowanie oraz stworzą niezapomniane
chwile.

Życzymy wielu owocnych inspiracji!

Zrealizujemy event w dowolnym miejscu!
Od ponad 6 lat dostarczamy niepowtarzalne atrakcje motoryzacyjne i rozrywkowe na terenie całej Polski! Zapewniamy pakiety
atrakcji dla najmłodszych, jak i dorosłych. Jesteśmy w stanie dojechać do każdego wskazanego przez Ciebie miejsca
i pracować w każdych warunkach. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Przyjedziemy do Ciebie z wybranym sprzętem,
zapewnimy jego logistykę, animację i obsługę – współpracując z nami, Ty masz się tylko bawić i oddać się emocją!
Z nami stworzysz event, który zostanie w pamięci uczestników na długi okres i wprawi ich w zaskoczenie niespotykanymi
atrakcjami. Jakie miejsce na event przychodzi Ci do głowy? Nas i tak nie zaskoczysz! Dojeżdżaliśmy już nad morze, jeziora,
góry, pracowaliśmy na piknikach, halach produkcyjnych, czy w galeriach handlowych! Tory wyścigowe, budynki firm,
restauracje, szkoły – damy radę!

Zrealizuj event na terenie Grupy CARGO!
Szukasz niesamowitego miejsca na organizację imprezy dla swoich pracowników albo klientów? Chcesz ich zaskoczyć
pomysłem i atrakcjami? Połącz przyjemne z pożytecznym! Wybierz Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Grupy CARGO
i zapewnij im coś, czego jeszcze nie przeżyli! Dzięki niepowtarzalnej infrastrukturze i grupie ludzi z pasją stworzysz event
marzeń! Szkolenie z bezpiecznej jazdy na płycie poślizgowej, symulacja dachowania, wyścigi w bolidzie formuły 1,
a może świat wirtualnej rzeczywistości? Połącz je z piknikiem i otrzymaj wybuchową mieszankę! Każdy event jest dla nas
wyjątkowy i tworzony zgodnie z indywidualny scenariuszem.

SYMULATOR JAZDY BOLID F1
Wsiądź do naszego bolidu Formuły 1 i poczuj się jak kierowca rajdowy! Wybierz tor,
który chcesz pokonać i osiągnij, jak najlepszy czas!
Nasz symulator prezentuje się niesamowicie – będzie fantastyczną atrakcją na każdej
imprezie czy stoisku! Jest on odtworzoną repliką bolidu F1, a 3 monitory w
konfiguracji panoramicznej odzwierciedlają obraz, najlepiej jak potrafią!

Istnieje możliwość konfiguracji Bolidu F1 w poniższych wariantach:
- z goglami wirtualnej rzeczywistości
- z platformą ruchu HEXAPOD (6DOF)
- w wersji statycznej
Wymagania:
szerokość: 3 m / 5 m
długość: 3 m / 5
zasilanie: 230 V, 1kW / 380 V, 16A
przepustowość: w zależności od harmonogramu
teren: równy, asfalt/kostka/beton

Bolid F1:
Jak to działa?

Wsiądź do bolidu i złap za kierownicę! Steruj bolid pedałami, by jak najszybciej
pokonać widzianą na ekranach trasę. Chcesz, żeby twój bolid poruszał się? Umieść go
na platformie Hexapod! Chcesz więcej? Dobierz okulary wirtualnej rzeczywistości, by
jeszcze realniej przenieść się na tory wyścigowe całego świata!

SYMULATOR JAZDY HEXAPOD (6DOF)
Jeden z najnowocześniejszych symulatorów jazdy w Polsce! Żadna osoba
nie przejdzie koło tej machiny obojętnie! Urządzenie zapewnia największą
dawkę emocji, adrenaliny oraz niesamowite możliwości. Gwałtowne
przeciążenia towarzyszące przyśpieszeniu oraz hamowaniu wraz z fotelem
kubełkowym i pasami 4 - punktowymi przeniosą uczestnika w nowy świat
symulatorów jazdy.

Hexapod Rally:

Jeżeli jesteś gotowy – zapnij pasy i przenieś się w nowy wymiar rozrywki!

Istnieje możliwość konfiguracji platformy w poniższych wariantach:
- 1 telewizor ustawiony poziomo
- z goglami wirtualnej rzeczywistości
- z bolidem F1
Wymagania:
szerokość: 3 m
długość: 3 m
zasilanie: 380 V, 16A
przepustowość: w zależności od przyjętego scenariusza
teren: równy, asfalt/kostka/beton

Jak to działa?

Zajmujesz miejsce w foteliku kubełkowy, zapinasz pasy
i przenosisz się w świat wyścigów lub kolejki górskiej! Siedzisz
na ruchomej platformie, dzięki czemu odczuwasz ogromny realizm
zabawy. Łącząc platformę z okularami wirtualnej rzeczywistości
zatracisz granicę między światem realnym a wirtualnym.

Hexapod Rollercoaster:

SYMULATOR JAZDY PLAYSEAT
Playseat to urządzenie, które zapewnia dawkę rozrywki, emocji
i rywalizacji sportowej. Kierując, odczujesz drgania pojazdu oraz opór
kierownicy - takie same jak te, które realnie towarzyszą kierowcą
podczas rajdów.
Animatorzy zadbają o zachowanie klimatu rywalizacji sportowej,
profesjonalnie przeprowadzając uczestników zabawy od instruktażu
do wyścigu, wyłaniającego mistrza kierownicy!

GOGLE VR
Gogle zakłada się na głowę i zakrywa się nimi całkowicie pole widzenia. Przed oczami
użytkownika na ekranie o wysokiej rozdzielczości i szybkim odświeżaniu generowany
jest wirtualny świat. Przenosimy się w nim do innej rzeczywistości, gdzie możemy
zostać kierowcą rajdowym, mistrzem w tenisie stołowym lub kimś zupełnie innym!
HTC Vive oraz Oculus Rift jest w pełni kompatybilny z naszymi symulatorami jazdy!

Istnieje możliwość konfiguracji platformy z goglami wirtualnej rzeczywistości
oraz jako symulator lotu.
Wymagania:
Szerokość: 2 m
długość: 3 m
zasilanie: 230 V, 1kW
przepustowość: 20 osób/h
teren: równy, utwardzony

SAMSUNG GEAR VR

Wymagania:
szerokość: 5 m
długość: 5 m
zasilanie: 230 V, 1kW
przepustowość: 40 osób/h
teren: równy, utwardzony

Samsung Gear VR to najnowsza odsłona okularów rozszerzonej rzeczywistości. W ciągu
kilkunastu sekund możemy przenieść cię w dowolne miejsce
na świecie. Z naszym urządzeniem to żaden problem. Okulary rozszerzonej rzeczywistości
świetnie spisują się wirtualnym świecie fantastyki, kosmosu
i niesamowitych krajobrazów. Sięgnij z nami szczytów Himalajów, zbadaj otchłanie kosmosu
i sprawdź jakie kolory dominują w Wielkiej Rafie Koralowej.

SYMULATOR JAZDY PORSCHE
Dajemy Ci możliwość ekstremalnej przejażdżki w Porsche GT3.
Symulator ten nie jest plastikową skorupą,
a oryginalną karoserią umieszczoną na platformie ruchu wraz
z fotelami kubełkowymi. Symulator jest wyposażony w trzy
monitory, które pozwolą Ci się cieszyć wyścigiem!

Wymagania:
szerokość: 3 m
wysokość: 3 m
długość: 7 m
waga: 1500 kg
zasilanie: 380 V, 32A
przepustowość: 20 osób/h
teren: równy

SYMULATOR JAZDY SAMOCHODEM
CIĘŻAROWYM ORAZ AUTOBUSEM S1 (3DOF)
Osoby, które nigdy nie prowadziły samochodu ciężarowego, poczują
się jak prawdziwi truckerzy. Nie masz prawa jazdy kat. C lub D?
To nie problem. Nie przewidujemy kontroli drogowej.
Symulator pozwala dowolnie dostosować poziom trudności trasy oraz
panujące warunki atmosferyczne. Istnieje dodatkowo możliwość
przeprowadzenia konkursu na najlepszego kierowcę.

SYMULATOR JAZDY HYPER (3DOF)
HYPER jest idealnym symulatorem dla pasjonatów F1!
Zasiadając za kierownicą kokpitu bolidu Formuły 1, możesz poczuć
się jak prawdziwy mistrz, przemierzając pełnowymiarowe trasy
wyścigowe. Podczas wyścigu poczujesz drgania platformy,
jak i kierownicy!

Istnieje możliwość konfiguracji platformy z goglami wirtualnej rzeczywistości.
Wymagania:
szerokość: 2 m
długość: 2 m
zasilanie: 230 V, 1kW
przepustowość: 20 osób/h
teren: równy, utwardzony

Symulator jazdy S1:

Wymagania:
szerokość: 3 m
wysokość: 4 m
waga: 12.000 kg
długość: 12 m
zasilanie: 230 V, 4kW
przepustowość: 20 osób/h
teren: równy oraz utwardzony

EASYDRIFT POLAND
Jest częścią pełnych emocji i adrenaliny eventów
motoryzacyjnych w trakcie, których każdy uczestnik będzie mógł
sprawdzić jak driftuje się samochodem przednionapędowym.
Przygotowujemy specjalny tor oraz kilka zadań do wykonania.

EASYDRIFT MAXI BOWLING jest najnowszą odsłoną gry w kręgle.

Zamiast kuli wykorzystujemy samochody z systemem nakładek EasyDrift.
Na terenie imprezy tworzymy tor, na którego końcu znajduje się sześć MAXI kręgli. Rozpędzony
samochód w kontrolowanym poślizgu wpada w kręgle bokiem - przewracając je.
EASYDRIFT TAXI zapewni niesamowite przeżycia driftowe w roli pasażera, które uczestnikom
naszych imprez gwarantują profesjonalni kierowcy.
EASYDRIFT SHOW podczas eventów wykonujemy szeroką gamę efektownych pokazów jazdy
w kontrolowanym poślizgu.

Wymagania:
szerokość: 50 m
długość: 100 m
zasilanie: 230 V, 1kW
przepustowość: w zależności od przyjętego
scenariusza
teren: równy, asfalt/kostka/beton
samochód: nasz lub Klienta spełniający wytyczne

SYMULATOR JAZDY SAMOCHODEM
CIĘŻAROWYM ORAZ AUTOBUSEM (6DOF)
Nasz najnowocześniejszy symulator jazdy w warunkach specjalnych
samochodem ciężarowym i autobusem pozwala na wygenerowanie
najbardziej wyszukanych scenariuszy mogących pojawić się w ruchu
drogowym. Dzięki pionierskiemu oprogramowaniu, zaawansowanej
technice audiowizualnej, istnieje możliwość wygenerowania niezliczonej
ilości kombinacji warunków drogowych i atmosferycznych.
Dodatkowo wnętrzem jest idealnie odwzorowany Mercedes-Benz Actros.
Symulator pozwala na stworzenie realistycznych odczuć związanych z jazdą dzięki
platformie ruchu o 6 stopniach swobody. Położenie urządzenia zmienia się wzdłuż
osi poziomej, pionowej oraz poprzecznej.

Symulator jazdy:

Wymagania:
szerokość: 3 m
wysokość: 4 m
waga: 12.000 kg
długość: 12 m
zasilanie: 360 V, 63A (lub niższe po sprawdzeniu), 20kW
przepustowość: 20 osób/h
teren: równy oraz utwardzony

MOBILNY TOR OFFROAD
W bezpieczny i zgodny z prawem sposób będziesz mógł zobaczyć,
jak wygląda Offroad. Instruktor zademonstruje, w jaki sposób
zachowuje się pojazd podczas przejażdżki po naszej mobilnej
rampie!
Kąt nachylenia największego podjazdu wynosi 41 stopni. Na ścieżce
składającej się z muld można sprawdzić skok zawieszenia oraz
współczynnik wykrzyżowania osi. Trawers ujawnia zdolność pojazdu
do jazdy przy znacznych wychyleniach bocznych. Na samym końcu
znajduje się waga, która sprawdza wyczucie samochodu.

Wymagania:
szerokość: 30 m
długość: 40 m
przepustowość: 30 osób/h
teren: równy, utwardzony
zasilanie: 230 V, 1kW
samochód: nasz lub Klienta spełniający wytyczne

TEST STEWARTA
Otrzymałeś zadanie – podczas jazdy piłeczka musi pozostać na specjalnym
talerzu. Wydaje się proste, prawda? Jednak liczy się tutaj opanowanie
i całkowita kontrola nad pojazdem.
Sprawdź siebie w tym wymagającym ćwiczeniu - po jego zaliczeniu Twoja
jazda będzie więcej niż tylko płynna.

Wymagania:
szerokość: 20 m
długość: 40 m
przepustowość: 20 osób/h
teren: równy, utwardzony
samochód: nasz lub Klienta
spełniający wytyczne

TROLEJE NAJAZDOWE
Troleje – inaczej symulator poślizgu – to urządzenie dzięki któremu uczymy
kierowców jak zachować się podczas poślizgu nadsterownego.
Instruktor czuwa nad bezpieczeństwem uczestników oraz pokazuje jak
wyprowadzić samochód z kontrolowanego poślizgu.
Przejażdżkę na trolejach polecamy każdemu kierowcy!

Wymagania:
szerokość: 20 m
długość: 40 m
przepustowość: 20 osób/h
teren: równy, utwardzony
samochód: nasz lub Klienta
spełniający wytyczne

SYMULATOR PIT STOP

FOTOBUDKA

Symulator PIT STOP to urządzenie, które pozwoli poczuć prawdziwą
presję, jaka towarzyszy mechanikom na torze wyścigowym. To od ich
wyszkolenia i umiejętności zależy czas, który osiągnie zawodnik
w trakcie przejazdu! Zadanie jest bardzo proste - ale tylko właściwa
kolejność wykonywanych czynności oraz precyzja pozwolą
na osiągnięcie zadowalających rezultatów.

Wymagania:
szerokość: 1 m
długość: 3 m
przepustowość: 30 osób/h
teren: równy
zasilanie: 230 V, 1kW

Dostajecie do dyspozycji fotobudkę – urządzenie - które umożliwi Wam
wykonanie nielimitowanej liczby zdjęć bez fotografa. Brzmi zachęcająco?
Klikając przycisk START, urządzenie wykona zdjęcie lub serię zdjęć, które
będą do odbioru po około 10 sekundach! Rozmiar zdjęć jest standardowy –
10x15cm. Możesz dowolnie spersonalizować nasze urządzenie!

Wymagania:
zasilanie: 230 V, 1kW
teren: równy

SYMULATOR AIRBAG
Czy wiesz, jak działa poduszka powietrzna? Jeżeli nie, zapraszamy
na nasze stanowisko, jest dla Ciebie. Nasze pokazy przedstawią
Ci zasady funkcjonowania tego systemu. AIR BAG to świetne
rozwiązanie, które jest lekceważone przez wielu kierowców.
Uświadomimy Ci, jak wiele od niej zależy!

Wymagania:
szerokość: 3 m
długość: 3 m
zasilanie: 230 V, 1kW
teren: równy, utwardzony

SYMULATOR DACHOWANIA
VOLVO/SMART

SYMULATOR ZDERZENIA CZOŁOWEGO
Jeżeli komuś wydaje się, że 10 km/h przy zderzeniu ze stałą
prędkością to żadna prędkość, to po wizycie w symulatorze zderzeń
zmieni zdanie wraz ze swoim podejściem do prawidłowego
zapinania pasów. Nie musimy przypominać, że zapięcie pasów
bezpieczeństwa jest obowiązkowe?

Wchodząc do symulatora, pamiętaj o tym, żeby zapiąć
prawidłowo pasy bezpieczeństwa. Pytasz dlaczego? Otóż nasze
urządzenie jest w stanie wykonać obrót o 360 stopni wokół
własnej osi, a osoby będące w środku przez moment oglądają
świat do góry nogami! Symulator w bezpieczny sposób pokazuje,
co dzieje się z pasażerami podczas dachowania pojazdu oraz jak
zachowują się standardowe 3 – punktowe pasy bezpieczeństwa.

Wymagania:
szerokość: 4 m
wysokość: 3 m
długość: 7 m
waga: 1500 kg
zasilanie: 230 V, 1kW
przepustowość: 60 osób/h
teren: równy, utwardzony

Wymagania:
szerokość: 3 m
długość: 4 m
przepustowość: 40 osób/h
teren: równy, utwardzony,
stały punkt zaparcia

ALKOGOGLE
Cieszymy się, że większość kierowców nie wsiada za kierownicę na tzw. „podwójnym
gazie”. Przygotowaliśmy dla Ciebie tor przeszkód, który należy pokonać jak najszybciej.
Najważniejsza jest jak najmniejsza liczba błędów. Każde potknięcie działa na Twoją
niekorzyść. Przekonaj się, że odległość to nie sprawa względna – nawet krótkie trasy
pokonujmy tylko na trzeźwo.

REFLEKSOMIERZ

VIRTUAL ZONE
Daj się ponieść wirtualnej rzeczywistości! Niesamowita zabawa, szeroki wybór
scenariuszy, wirtualny świat, który zawróci wam w głowach. Ty decydujesz jaką
broń weźmiesz do ręki: miecz czy karabin! Wybieraj scenariusze z gier
zręcznościowych lub „strzelanek”.

Nasze urządzenie pozwala sprawdzić swoją koordynację wzrokowo-ruchową,
zdolność koncentracji oraz szybkość reakcji. Chcesz się zmierzyć i wystawić
swój refleks na próbę? To urządzenie sprawdzi się idealnie!

Istnieje możliwość konfiguracji strefy wirtualnej rzeczywistości w
dwóch wariantach:
- dynamicznym,
- statycznym.

Wymagania:
szerokość: 2 m
długość: 2 m
zasilanie: 230 V, 1kW
teren: równy, utwardzony

O tematyce gier:
- zręcznościowych,
- strzelanek,
- akcji.

Refleksomierz:

Virtual Zone

TRENAŻER GASZENIA POŻARU

KOMORA DYMOWA

Pokaz oraz trening użycia i zastosowania różnych rodzajów
gaśnic. Nasi instruktorzy wyjaśnią zasady posługiwania się
gaśnicami śniegowymi, proszkowymi typu z i x, gaszenie
gaśnicami samochodowymi, wodno-pianowymi oraz kocem
gaśniczym. Dodatkowo każdy uczestnik przejdzie trening
gaszenia pod czujnym okiem instruktora.

Zadanie jest bardzo proste – musimy ewakuować nieprzytomną
osobę z zadymionego pomieszczenia. Niestety gęsty dym
skutecznie będzie uniemożliwiał nam wykonanie tego zadania.
Dzięki pomocy instruktora wszystko zakończy się happy endem.

Wymagania:
szerokość: 5 m
długość: 5 m
przepustowość: w zależności od scenariusza
teren: umożliwiający użycie otwartego ognia

PIERWSZA POMOC – RKO
Głównym celem organizowanych przez nas pokazów jest
uświadomienie uczestników imprez, jak bezcenną umiejętnością
jest resuscytacja krążeniowo – oddechowa.
Nasi instruktorzy medyczni są profesjonalistami w niesieniu
pomocy poszkodowanym i z chęcią podzielą się swoją wiedzą
z uczestnikami!

Wymagania:
szerokość: 3 m
wysokość: 4 m
długość: 12m
zasilanie: 230 V, 1kW
przepustowość: 20 osób/h
teren: równy oraz utwardzony

Komora Dymowa:

PLUSZOWE MIASTECZKO
RUCHU DROGOWEGO

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
Mobilne miasteczko ruchu drogowego to wspaniała okazja do tego, aby
najmłodsi użytkownicy dróg poznali znaki i podstawowe zasady
poruszania się po drogach publicznych. Miasteczko idealnie nadaje się
do przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową. Zakręty, ronda,
skrzyżowania, sygnalizatory świetlne, przejazdy kolejowe i wiele innych
elementów infrastruktury drogowej świetnie się do tego nadaje!

Pluszowe mini miasteczko bezpieczeństwa ruchu drogowego to idealne
rozwiązanie dla najmniejszych uczestników naszych imprez. Trzy pluszowe
pojazdy uprzywilejowane, znaki drogowe, elementy infrastruktury drogowej
są odpowiednie do przeprowadzenia akademii jazdy dla dzieci.

W zestawie 3 rowery!

Wymagania:
szerokość: 15 m
długość: 15 m
zasilanie: 230 V, 1kW
przepustowość: 40 osób/h
teren: równy, utwardzony

Wymagania:
szerokość: 6 m
wysokość: 6 m

STREFA EDUKACYJNA GIER I ZABAW
W strefie edukacyjnej najmłodsi uczestnicy Akademii Drogowej uczą się
znaków oraz przepisów ruchu drogowego poprzez gry i zabawy – jest to
najlepszy sposób na edukację wśród tej grupy odbiorców.

KOMPLEKSOWE USŁUGI BARISTYCZNE
Nasze usługi baristyczne świadczymy przede wszystkim na targach,
kongresach, konferencjach oraz galach.
Mobilne bary kawowe pozwolą wyróżnić Państwa stoisko na tle innych,
a aromat świeżo mielonej kawy przyciągnie niejednych spragnionych
włoskiego espresso czy cappuccino. Parzymy kawę z zamiłowania,
a w połączeniu ze sztuką latte art sprawiamy, że w naszych rękach
powstają nie tylko wyśmienite, ale również wzorzyste kawy.
Na Państwa życzenie oferujemy, by kawa serwowana była z logiem firmy –
co z pewnością podkreśli Państwa obecność na targach i wszelakich
imprezach. Mobilność naszych profesjonalnych usług baristycznych
pozwoli nam dostosować się niemal do każdych warunków. Wygląd barów
dopasowujemy do państwa wymagań. Na życzenie serwujemy również
alternatywy kawowe, świeżą, orzeźwiającą lemoniadę. Kawy oferujemy
zarówno w kubkach papierowych, jak i w filiżankach porcelanowych
w zależności od wymagań klienta.

OBSŁUGA VIDEO
Wierzymy, że każdy event ma swoją historię do opowiedzenia.
Specjalizujemy się w video relacjach z najróżniejszych wydarzeń. Targi,
konferencje, szkolenia oraz imprezy firmowe to tylko niektóre eventy,
które nagrywamy. Efektem końcowym naszej pracy będzie wysokiej
jakości kilkuminutowy materiał, który będzie idealną pamiątką dla
uczestników, lub świetnym materiałem marketingowym.
Dysponujemy szerokim zapleczem sprzętowym, jesteśmy w stanie
zrealizować profesjonalne ujęcia zarówno z powietrza jak i z ziemi.

Zaufali nam między innymi:

Najczęściej zadawane pytania:
Czy działają Państwo na terenie całej Polski?
- Tak, realizujemy usługi na terenie naszego kraju
oraz na terenie Unii Europejskiej.
Czy do każdej atrakcji przewidziana jest obsługa?
- Zapewniamy personel do obsługi atrakcji w kwocie
wynajmu.

Jaki jest średni czas wynajęcia atrakcji?
- Atrakcje zazwyczaj wynajmujemy na dzień eventowy
(8 godzin trwania imprezy z uwzględnieniem
dodatkowych godzin na montaż/demontaż).
Istnieje możliwość brandingu Państwa atrakcji?
- Tak, możemy dokonać personalizacji atrakcji
pod Państwa barwy firmowe.
Czy w kwocie wynajmu dostarczają Państwo
namioty?
- Tak, do każdej atrakcji przewidujemy namiot podczas
realizacji zewnętrznych.
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