Orientační rozměry překážek pro dráhu 4x4 Land Rover
Není uvedeno přesné rozměrové kótování jako u výkresů,
jde o orientační změření hotových tvarových překážek .
Entry ramp _nájezdová rampa

Celková délka
130 cm
Šířka
25cm
Vzdálenost vrcholů vlny (jsou celkem 3) od začátku rampy je 41cm a 41 cm,
poslední vlna je upravena tak,aby se překážka opřela o stůl a je o něco nižší než
první dvě, stoly jsou vždy cca 50cm vysoko.
Výška vrcholu vlny od základny 8 cm
Okraje „mantinelů“ překážek jsou vždy cca 2 cm
Není-li uvedeno jinak, jsou protiskluzné pásy šířky 4 cm, vzdálenost je určena
roztečí kol aut a umístění pásek je symetrické podle osy překážky. Materiál
pruhů se dá dost těžko identifikovat, hodně to připomíná černé hrubé brusné
papíry.

CAMBER - půlválec

Délka 55 cm, šířka 31 cm, výška ve vrcholu 9,5cm

Délka jednoho pásu 59 cm, posunutí pásů o 16 cm, šířka pásu 11 cm, mezera
mezi pásy 4 cm.
Délka jedné vlny 28 cm, mezera 3 cm, druhá vlna opět 28 cm, výška rovné části
vlny 6 cm, délka rovné horní části vlny 3 cm, vlna je symetrická podle osy

Dvě svařené trubky o průměru 1 cm, délka tvarované trubky 120 cm (měřeno
od začátku ke konci – není to původní délka před tvarováním) .
Ohnutí tvaru – 18 cm od okraje, vzdálenosti 12cm šikmo – 18 cm rovně a opět
12 šikmo, hloubka měřená od pomyslné rovné spojnice 6 cm.
Nájezdové rampy – 2cm okraj, 20 cm šikmá rovina, 6,5 cm ohnutá kolmice, 3cm
okraj, šířka rampy 25 cm
Tyče jsou v rampě uchyceny v otvorech viz obrázek: šířka otvorů cca 1,5 cm
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Upevnění tyčí do rampy – rampy jsou proti sobě tak, aby proti „malému“
otvoru byl na druhé straně otvor větší. Tyč se dá do kraje malého otvoru a na
druhé straně se pak s pomocí příruby, která se navlékne pod rampou na tyč.
zajistí na pevno. To samé s druhou tyčí. To je z toho důvodu aby bylo možno
korigovat stranově rozteč tyčí podle konkrétních roztečí kol jednotlivých aut.
Upevňovací příruba musí zajistit neposunutí tyče do strany při přejezdu auta.

Délka tunelu 100 cm, průměr tunelu 30 cm, výška nejnižší části tunelu nad zemí
2 cm.
Nájezdová rampa (z obou stran) šířka 30 cm výška rampy v kolmém ohybu cca 6
cm, délka rampy 20 cm

Elipsa , rozměry 79 x 37 měřeno v osách, výška osy otáčení 15 cm

Rovné desky délka 100 cm, šířka 30 cm. Délka spojovacích tyčí 78 cm
Otvory s válečky – pravý 85cm od začátku, levý 42 cm, délka otvoru 20cm, šířka
16cm, cca 1cm od okraje „mantinelu“
Oblouk – délka oblouku cca 37 cm (měřeno po povrchu), výška vrcholu od
základny 7,5 cm. Desky s obloukem jsou spojeny šrouby, spojovací tyče určují
„stoupání „ kopce, podle toho, do kterých otvorů „mantinelu“ desky je
přišroubujete. Otvory jsou celkem čtyři, měřeno od horního konce je první 21
cm a pak další vždy o 1 cm dále (celkem 4 otvory). Matice pro šrouby se vždy
dávají z vnější strany, aby neomezovaly vnitřní rozměry.

Třiprvkový most, spojený šrouby s možností upravovat výšku prostřední části a
tím pádem i strmost nájezdu a výjezdu z mostové rampy.
Délka jednotlivých částí je vždy 40 cm, šířka 21 cm, nejčastěji používaná výška
prostřední části je okolo 20 cm. Válečkové pruhy jsou široké 8 cm mezera mezi
nimi 5 cm.

Překážka pro boční náklon – prostřední obdélník 30 x 25 cm, krajní trojúhelníky
mají délku stran 41 cm. Náklon prostřední desky je určen její horní hranou ve
výšce 13 cm od základny.

Vana pro uložení kamenů, auto musí přejet překážku po kamenech, nesmí sjet
mimo.
Velikost vany 58 x 25cm, hloubka 2,5 cm, vlnový mantinel má vrcholy 6 cm od
dna vany.
Celkový tvar překážky je protáhlý šestiúhelník, dlouhá část 45 cm, délka
skosené hrany 22,5 cm, vzdálenost od hrany vany k hraně nájezdové rampy cca
13 cm, nájezdová rampa je dlouhá 10 cm

Vana pro průjezd auta vodním příkopem
Celková délka vany 102 cm, šířka vany 25 cm.
Profil je „uříznutý šestiúhelník“:

Šikmý vjezd 35 cm, rovná část 35 cm , šikmý výjezd 35 cm, hloubka rovné
plochy od okraje 10 cm
Nájezdové a výjezdové rampy, délka 31,5 cm výška vjezdu do vany 10 cm od
základny.
Voda se dává do cca 2/3 hloubky vany

Tvarově asi nejsložitější překážka „V“ do mírné zatáčky.
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Délka strany „véčka“ 24 cm
Velikost „žlabu“ :
vzdálenější horní hrany 47 a 47 cm, bližší horní hrany 36 a 36 cm
vzdušná vzdálenost mezi koncovými body na vzdálenější horní hraně 99cm
vzdušná vzdálenost mezi koncovými body na bližší horní hraně 69cm
Nájezdové rampy – šířka 25 cm, délka cca 30 cm, výška hrany cca 9 cm

Mírná dvojvlnovka – délka 81 cm, šířka 30cm, prohnutí vlny proti rovině 3 cm
(platí pro obě vlny, horní je nahoru, dolní je dolu).
Zakončené schodištěm – 4 schody, délka schodu 4cm , výška schodu 2,5 cm,
půdorysná délka schodiště je cca 20 cm, výška horního schodu začíná cca 10 cm
nad zemí.
Jedná se o rampu, po které se sjíždí ze stolů, na kterých je dráha umístěná, zpět
na zem.

