Velomobilis „Virgo“

Pavadinimas

Velomobilis „Virgo“

Muziejus

Šiaulių „Aušros“ muziejus

Fondas

pagrindinis

Tipas

velomobilis

Sritys

technika, poilsis / sportas

Pirminės apskaitos
numeris

ŠAM GEK 116041

Inventorinis numeris

ŠAM Dv–T 863

Matmenys

ilgis – 177 cm
plotis – 70 cm
aukštis – 58 cm
skersmuo – 20 ir 52 cm

Medžiagos

metalas, dirbtinė oda, guma, porolonas, plastikas

Gamintojas (-jai)

Rimantas Martinkėnas

Pagaminimo data

2003 m.

Pagaminimo vieta

Šiauliai, Lietuva

Eksponato aprašymas

Velomobilis su priekaba, 3 ratų, 7 pavarų, violetinės spalvos. Rėmas žemas,
tiesus, suvirintas iš 2 stačiakampių plieninių vamzdžių, užpakalinė dalis – iš
apvalių vamzdelių. Priekinėje dalyje įvirintas vamzdelis, į kurį įsuktas
kasetinis velenas su balto metalo varančiąja žvaigžde ir švaistikliais su
paminomis. Tarp jo ir pagrindinio rėmo vamzdžio įmontuota priekinė šakė su
dideliu vairu. Vairas aptrauktas juodu porolonu. Prie jo pritvirtintos stabdžio ir
pavarų perjungimo rankenėlės. Prie pagrindinių rėmo vamzdžių primontuota
sėdynė su ilgu nuožulniu atlošu, išlenkta iš balto metalo (aliuminio) skardos,
aptraukta porolonu ir šviesiai mėlynos spalvos dirbtine oda. Užpakalinėje
rėmo dalyje įvirintos 2 guoliavietės su įmontuotais guoliais, pro kuriuos
perverta balto metalo ašis su galuose prisuktais ratais. Ratlankiai ir įvorės
balto metalo (aliuminio), užmautos juodos ir geltonos spalvų gumos padangos.
Dešiniojo rato įvorė fiksuota prie ašies (sukasi kartu su ašimi), o kairiojo rato
įvorė yra laisvosios eigos. Reduktorinę velomobilio važiuoklę sudaro įvorė
„SACH 7“ su 7 pavarų mechanizmu. Iš abiejų įvorės pusių įmontuotos
varomosios žvaigždutės. Dešiniąją žvaigždutę ir varančiąją žvaigždę, esančią
rėmo priekyje, juosia ilgoji dviračio grandinė, o kairiąją varomąją žvaigždutę
ir žvaigždutę, įmontuotą užpakalinės ašies centrinėje dalyje, juosia grandinės
fragmentas. Ilgajai grandinei įtempti prie pagrindinio vamzdžio įmontuotas
grandinės įtempiklis. Už sėdynės pritvirtinta keturkampė, suapvalintais
kampais violetinės ir juodos spalvų plastiko dėžė įrankiams sudėti. Ant
pagrindinių vamzdžių užrašai lietuvių k.: „MR 17 VIRGO SPECIALIAI“.
Prie velomobilio specialiu lankstu prikabinta 2 ratų priekaba, pagaminta iš
balto metalo (aliuminio) kampuočio ir mėlynos spalvos plastiko. Ovali
priekaba uždengiama išgaubtu dangčiu. Ratai prisukti priekabos šonuose.
Ratlankiai ir įvorės balto metalo, padangos juodos gumos.

