Yksi frisbeegolfratojen tärkeimmistä yksittäisistä pelikokemukseen ja radan laadukkuuteen
liittyvistä hankinnoista on maalikori. Pelaajien arvostamat korit näkyvät hyvin radalla, ovat
rakenteeltaan jämäköitä ja pysäyttävät kiekot korin ketjualueella hyvin. Hankintoja tekevät
tahot arvostavat edellisten näkökulmien lisäksi korien kestävyyttä ja huoltovapautta.
Obsidian Discs Oy:n valmistamat Crater-korit ovat markkinoiden ykköslaatua ja suunniteltu
alusta alkaen kestämään Suomen säätä ja kovaa käyttöä.
Crater on useista syistä pelaajille ja hankintoja tekeville erinomainen valinta:

Pulverimaalattu kori ja
ketjukiinnitinosio.
Korit erottuvat hyvin
maastosta myös uusille
radalla kävijöille. Monissa
kilpailijoiden valmistamissa
koreissa vain
ketjukiinnittimen osa on
maalattu ja joillakin koko
kori on pelkästään
harmaaksi sinkitty. Ne
erottuvat huonommin ja
pelaajilla on vaikeuksia
löytää koreja.

Tasainen koriosan
yläreuna.
Kiekolla on joka suunnasta
identtinen mahdollisuus
mennä koriin. Ei häiritseviä
ulokkeita.

Syvä koriosa.
Craterin kori on 3-5 cm
syvempi kuin muissa
korkeimman luokituksen
koreissa. Tällä varmistetaan,
että koriin osuneet kiekot
pysyvät paremmin sisällä.

Kolme rengasta koriosassa.
Kilpailevissa malleissa
renkaita on yleensä kaksi,
mutta kolmen renkaan
ansiosta pehmeimmätkään
kiekot eivät mahdu
ahtautumaan koriseinämän
läpi koriin. Näin vältytään
tulkintatilanteilta kisoissa.
Samalla kori on
rakenteellisesti kestävämpi.

Vahvat ketjukiinnittimet
Kestävyyden lisäämiseksi yläpannan ja
keskiputken yhdistävissä metallitangoissa on
ylimääräiset taitokset, jolloin liitokset ovat
tukevampia. Ulkoketjut pääsevät liukumaan
ketjukiinnittimen kolmio-osassa lähelle
sisäketjuja pysäyttäen kiekon liikkeen lähellä
korin keskiosaa.

Uniikki ketjuripustus.
Ketjut on kiinnitetty alhaalla kahteen eri
renkaaseen. Sisäketjujen suurempi rengas
auttaa ketjuja pysymään irti keskiputkesta,
jotta kiekot eivät kimpoa ulos putkiosuman
takia. Ulkoketjut kiinnittyvät pienempään
renkaaseen sisäketjujen renkaan yläpuolelle.
Vaikka kiekko osuisi hieman sivuun korin
keskiosasta, ristikkäin olevat ketjut tarttuvat
toisiinsa ja pysäyttävät kiekon tehokkaasti.

Muokkausmahdollisuudet
Craterin väritys on muokattavissa monipuolisesti. Asiakas voi valita lisähintaan haluamansa
värit koriin, keskiputkeen, irtojalkaan, kanto- tai kalliokiinnitysjalkaan sekä ketjukiinnitinosioon
ja jopa ketjuihin. Kantokiinnitykseen tarkoitetun jalan koko on myös sovittavissa tarpeen
mukaan.
Tekniset tiedot







Galvanoitu runkoputki (Ø 54 mm)
Galvanoitu korkeussäätöputki (Ø 60 mm) kiinteisiin asennuksiin liikennemerkkijalkaan
Pulverimaalattu yläpanta ja ketjukiinnittimet (Ø 8 mm)
Pulverimaalattu koriosa (runko ja ylärengas Ø 10 mm, muut Ø 6 mm)
28 galvanoitua ketjua kahdessa rivissä (14 + 14)
Saatavana myös pulverimaalatulla irtojalalla ja kanto- tai kalliokiinnitysjalalla

Pyydä tarjous lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@obsidiandiscs.com tai soittamalla
joko 050 362 3162 (Ville) tai 0400 935 893 (Vesa).

Obsidian Discs Oy on Joensuussa toimiva nuori frisbeegolf-alan yritys, joka tekee
ratasuunnitteluja ja valmistaa frisbeegolfkiekkoja sekä -varusteita. Obsidian Discsin Crater-korit
ovat täysin kotimaista tuotantoa. Ne valmistetaan alihankkijamme tekemänä käsityönä
Pohjois-Karjalassa, Kontiolahden Lehmossa.

