
Alpine Disc Slope
Niet ieder land heeft bergen. Dit maakt skiën in deze landen onmogelijk.
Of toch niet? Door het installeren van bijvoorbeeld de revolutionaire Alpine 
Disc Slope is skiën zonder berg en zonder sneeuw binnen handbereik. 
Alpine Engineering haalt de bergen naar u toe, maar hoe werkt dit systeem
nu precies?

Afmetingen

Door het rondgaande kantelen van de ADS 
ontstaat een golfbeweging die de sporters 
voortstuwt (downhill) of juist tegenhoudt (uphill).
De ADS draait zelf niet rond maar de sporters
kunnen dus oneindig glijden richting het laagste
punt (downhill) of  klimmen richting het hoogste
punt (uphill).

1

Startpunt

Skiër staat
onderin de ADS

ADS kantelt en het hoogste
punt verschuift naar startpunt

Golfbeweging in gang gezet.
Skiër kan eindeloos skiën. 
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Afmetingen ADS160
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Er zijn 3 verschillende afmetingen, zo 
maakt Alpine Engineering het plaatsen 
van de ADS in bijna elke ruimte
mogelijk.
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Features

Volledig instelbare hellingshoek tussen 
0 en 20 graden. 

Volledig instelbare kantelsnelheid
 tussen 0 en 30 km/pu

De Alpine Disc Slope heeft de beschikking over een tweetal features 
die een volledig instelbare golfbeweging mogelijk maakt. De ADS is 
daarom geschikt voor elk niveau sporter. De eindeloze en voorwaartse 
beweging geven de sporter een realistische beleving van zijn of haar 
sportbeoefening.
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Safety Features
Veiligheid is enorm belangrijk. De Alpine Disc Slope beschikt 
daarom over een paar hightech safety features. 1 2 3 4 5 6
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Het trekkoord is een
extra beveiliging. Aanraking
van dit koord stopt de ADS.

Bij het openen van het toegangshek 
stopt de ADS. De ADS start alleen bij 
gesloten hek. 

Met alle bedieningsknoppen voor het 
veilig besturen van de ADS. Plus een 
snelstopknop voor als de sporter uit 
balans raakt en dreigt te vallen. 

Afstandbediening

Toegangshek
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Snowboarden

Tuben

SkiënDownhill Sporten

De sneeuwsporter kan zijn of haar skills geweldig verbeteren 
op de ADS. Daarbij is het natuurlijk uitermate vermakelijk om 
op deze manier je favoriete sport te beoefenen of gewoon met 
veel plezier rond te tuben!
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Uphill Sporten

Mountainbiken

Trailrunning

Langlaufen & 
Cross Country

Ook voor uphill sporten is de ADS inzetbaar.
De beginnende sporter kan zijn of haar skills 
trainen en de fanatieke sporter traint zijn of haar 
uithoudingsvermogen en kracht.
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De Leraar & Hulpmiddelen
De leraar kan de sporter op de ADS heel gericht 
en van dichtbij aansturen. Dat kan op verschillende 
manieren.

Meesportend

Vanaf het balkon bij 
het toegangshek

In het midden 
van de ADS

Met een sproei-installatie wordt 
de baan vochtig gehouden voor 
een optimaal glijvermogen.

De leraar heeft alle controle met de 
afstandbediening. Mocht de cursist uit 
balans raken dan drukt hij of zij direct de 
snelstopknop in.
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Racing8

Freestyle
Altijd al willen freestylen? Op de Alpine Disc Slope is 
het mogelijk om de nieuwste tricks te leren. In no time 
verandert de Alpine Disc Slope namelijk in het ultieme funpark. 

Door bijvoorbeeld een schans, box 
of rail op de ADS te plaatsen is het 
mogelijkeindeloos nieuwe tricks te 
oefenen.

Daag uzelf uit in het leren van nieuwe
tricks onder professionele begeleiding.
Zowel skiër als snowboarder kan op
de Alpine Disc Slope freestylen.

Moeite met de landing? Op de Alpine Disc 
Slope kunt u dit eindeloos oefenen.
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Het is mogelijk om een veelzijdig funpark na te 
bootsen op de ADS. Zo is elke freestyle-
discipline onder de knie te krijgen. 

Diversiteit4



Racing8
Racen vereist de juiste techniek. Op de Alpine Disc Slope
is het mogelijk een racetrack na te bootsen. Train totdat
u de perfecte techniek onder controle heeft!

Door het rondgaande kantelen van de
ADS kunnen zowel skiërs als snowboarders
een echte race-afdaling nabootsen.

Het is mogelijk om te variëren in 
steilte en snelheid. Hierdoor wordt 
het mogelijk om te leren racen als beginner
tot ver gevorderde. 


