
Z A I M O ®  A P S  
EUROTRUSS SCENE PRZ10



Zaimo’s scene PRZ10 er en forstærket og udbygget udgave af en Eurotruss PR10 scene.  
Den er certificeret til 7000 kg i hver PA vinge, og 34000 kg i selve taget jævnt fordelt.  

Zaimo leverer turnkey solutions, så du skal som arrangør kun sætte en streg på jorden hvor scenen skal stå, så klarer vi resten.

Scenens tekniske specifikationer:

Grundmål: 16 m bred x 18 m dyb
Ishuse: 6 m bred x 12 m dyb
Scenens total mål: 30 m bred x 21 m dyb incl. barriers 
ex.loading dock
Bæreevne: ca 34000 kg i taget jævnt fordelt, samt. 2000 kg i 
hvert PA vinge (2 m). Alternativt kan PA vingen udbygges til en 
bæreevne på 7000 kg (6 m).
Rullepodier: 5 stk. a 2,4 m bred x 2,4 m dyb
Gulvets bæreevne: 750 kg pr m2 (standard Nordic gulv)
Gulvets højde: 190-220 cm
Barriers: medfølger 23 m. fra Nordic Staging
Loading dock: 12 m lang x 3,6 m dyb
FOH: 6 m bred x 6 m lang med fast gulv.
Følgespot tårn: Overdækket med plads til 3 følgespot, 
gulvhøjde 4 m.
Clearance: 11 m
Ballast: Ballast er inklusiv i leveringen (ingen pløkker!)
Scenen er naturligvis jordet.

Byggetiden på scenen er 72 timer (3 dage) og 48 timer (2 
dage) til nedpakning - kan reduceres væsentligt mod en 
merpris, opbygning på 24 timer (2 dage), og 12 timer (1 dag) 
til nedpakning.

- Scenens størrelse og bæreevne kan øges mod en merpris.Vi sørger for:

• Scene, jvf. overstående specifikationer incl. op- og 
nedtagning.

• 1 x CO2 brandslukker til scenen, 1 x CO2 brandslukker til 
FOH.

• At fremsende kopi af certificering af scenen (der skal ikke 
søges bygge tilladelse).

• Al transport af scene- og udstyr samt personale til bro faste 
øer i DK.

• Overnatning til personale i form af beboelsesvogn.

• Catering af personale indtil lokal catering er oppe at køre.

• Scenetekniker under show. ( dette er ikke en rigger for 
bands, PA/Lys firmaer - det skal de selv gøre! )

• 1 stk teleskoplæsser.

Du sørger for:

• At ind-og udkørsel er tilladt, muligt og forsvarligt på det aftalte 
leveringsted.

• Vagt på scenen når der ikke arbejdes på den. Vi forbeholder os 
retten til at have vagt på 24/7 når der bygges i risiko områder.

• Strøm til kørsel af tag 1x3x63 CEE max 10 m fra scenen.

• Plads i umiddelbar nærhed af scenen til personalets 
beboelsesvogn.

• Inden for 100 m skal der være strøm 1x3x16 CEE + vand 
tilslutning til beboelsesvogn, som skal være klar inden scenens 
ankomst.

• Beboelsesvognen skal placeres et roligt sted, og må ikke flyttes 
fra først aftalte sted.
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Kontakt os på 

zaimo.dk 

Thomas Peter Hansen 
31 33 31 60 

Eller på mail 

tph@zaimo.dk
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