WALIBI HOLLAND – UNTAMED

FACTBOOK EN TERMINOLOGIE
UNTAMED & FESTIVALIZATION 2019
FACTS
Naam:
Opent op:
Type:
Baanlengte:
Baankleur:
Hoogte:
Snelheid:
First drop:
Lengte first drop:
Lifthill:
Motor lifthill:
Duur van de rit:
Inversies:

G-krachten:
Capaciteit :
Aantal treinen:
Aantal personen:
Leverancier:
Minimumlengte:
Fast Lane:
Singel rider:
Plaats in park:
Elementen:

UNTAMED
1 juli 2019, 13.30 uur
Hybride: combinatie hout en staal
1085m
Lichtbruin
36,5m
92 km/u
80°
35,4m
40°
300pk
106 seconden
5
1 &2. Double Inverting 270 Degree Corner Stall (Wereld Primeur)
3.Step-Up under flip
4. 140 Degree Stall
5. Uphill Barrel Roll
3,75
900 personen per uur
2
24 per trein
Rocky Mountain Construction
1.20 meter
Ja
Ja
Wilderness
45 Degree Outside Banked Corner
40 Degree Lift
80 Degree Downdrop
Micro bunny
Double up
Twisted Airtime Hill
100+ Overbank
Straight Airtime Hill
Outside Banked Curved Airtime Hill

WALIBI HOLLAND – UNTAMED
Outside Stall 97 degrees
Double up
Double down
100+ Overbank
Straight Airtime Hills
Outside Bank Airtime
Drop n Pop

NIEUWE ZONE:
Reden:
Naam:
Inhoud:

Onderdeel van Festivalization
Sherwood Forest is Wilderness geworden
De treinen van de ‘oude’ Robin Hood zijn herbruikt in de
thematisering. Ook het uiterlijk van Excalibur en Merlin’s Magic Castle
zijn aangepast.

TERMINOLOGIE
Wat is een hybride achtbaan?
Combinatie van hout en staal. De achtbaan heeft een houten skelet en een stalen track.
Technisch gezien spreken wij van een hybride coaster wanneer die bestaat uit een houten
constructie met een stalen track, en daar zijn er meer van in Europa. Echter, bij een aantal
banen is de houten constructie ter decoratie of niet helemaal van hout en is staal
noodzakelijk, of is de track niet helemaal van staal en bestaat deze deels uit hout. Untamed
heeft een 100% houten constructie en een 100% stalen track.
Wat betekent I-box track?
Een staaltechnologie die de levensduur van de track verhoogt én zorgt voor minder
onderhoud. Dankzij deze track kunnen er nieuwe thrill elementen toegevoegd worden aan
de ride. Deze vorm is de enige in Europa.
Wat is een inversie?
Een inversie is een achtbaanelement waarbij de bezoeker voor korte tijd ondersteboven
hangt. Dit geldt vanaf 135° tot 225°.
Wat is een element?
Een element is een stuk baandeel waarbij je niet ondersteboven hangt. Dit kan een scherpe
bocht zijn met een bepaalde draai, maar het kan ook een (airtime)heuvel zijn. In een
element van een achtbaan hangt de bezoeker niet ondersteboven. En tijdens airtime kom je
even uit je stoel.
Wat is een kettinglift?
Het middel waarmee de treinen omhoog getrokken worden.
Wie is RMC?

WALIBI HOLLAND – UNTAMED
Afkorting voor Rocky Mountain Construction, de bouwer van de achtbaan. Een Amerikaans
bedrijf, gespecialiseerd in het bouwen van achtbanen met houten skelet en stalen track.

ACHTERGROND INFORMATIE
Wat heeft Walibi gebouwd de afgelopen 8 maanden?
De eerste hybride achtbaan van RMC in Europa. Robin Hood is verbouwd tot een achtbaan
bestaande uit een combinatie van puur hout en staal.
Hoe lang heeft de bouw plaatsgevonden?
De bouw is gestart op 29 oktober 2018 tot en met begin juni 2019.
Hoe is het bouwproces verlopen?
Tot de opening van UNTAMED hebben we een video serie opgenomen.
Making Of: UNTAMED gemaakt.
Deze is terug te kijken op YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCXIVhWsAUO8cTCD3mAo33Qw?view_as=subscriber
Ook is er veel te lezen op onze social kanalen:
Facebook www.facebook.com/walibiholland/,
Twitter @walibiholland
Instagram @walibihollandofficial.

Storyline Wilderness & UNTAMED
Wilderness:
Aan de rand van Walibi Holland ligt Wilderness, een ongerept gebied aan het meer waar de
natuur de vrije hand heeft. Door de mens gemaakte structuren en bouwwerken worden
langzaam overgenomen door de wilde begroeiing en weer één met de natuur.
Kom en ontdek deze rauwe plek vol verwondering, verbeelding, ruige rides en begroeide
chill zones.

UNTAMED
Ongetemd en niet te stoppen!
Met zijn felgroene ogen schiet dit wezen in een woeste vlucht door de ongetemde
Wilderness. Bizarre manoeuvres door een hybride wirwar van hout en staal. Ervaar de kracht
van de natuur en doorbreek alle remmingen.

