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Bestelnummer
50000006, rodeo
50000003, gondel

Beschrijving
Rodeo bestaande uit een gebogen roest-
vrijstalen wipbuis gemonteerd op een 
voetbeugel met geïntegreerd wipmecha-
nisme. Wip voorzien van roestvrijstalen 
handgrepen en vier rubberen zitplaatsen. 
Schokdempers van rubberen lamellen.
Gondel bestaande uit een gebogen roest-
vrijstalen wipbuis met twee brede stavlak-
ken van rubber. Wipbuis opgehangen aan 
een massieve halfronde buis. Zijdelings 
zijn twee steunbuizen met rubberbol ge-
monteerd. Schokdempers van rubberen 
lamellen.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 3 jaar 
- Openbare speelpleinen
 voetgangerszones
 stadscentra
 vrijetijdscentra
 schoolspeelplaatsen
 openluchtzwembaden 
- Balanceren, wiebelen, wippen, 
 springen

Leveringsomvang
rodeo: 
1 wipbuis
1 voetbeugel
2 schokdempers
gondel: 
1 wipbuis
1 voetbeugel
2 schokdempers
2 steunbuizen

rodeo - gondel

50000003
Origineel Conlastic

50000006

50000006 rodeo50000006 rodeo

50000003 gondel

50000003 gondel 
Origineel Linie M



Spereco Holland BV Spereco BVBA
Doemesweg 7 Weertersteenweg 383
NL - 6004 RN Weert BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 31 495 54 02 05 Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.nl info@spereco.be

Speelwaarde
Deze attractieve wip van roestvrij staal 
valt op door haar gebogen vorm, volledig 
geïntegreerd wipmechanisme en rubbe-
ren zitjes in de vorm van een echt paar-
denzadel.
De gondel is een stawip, een kruising van 
een wip en schommel. De gondel beweegt 
zacht heen en weer, alsof een onzichtbare 
gondelier hem voortdrijft. Wilde golven 
kunnen de gondel hoog doen opwippen 
en de piraten vinden houvast aan de zij-
delingse steunbuizen. De gondel is een 
geliefd speeltoestel voor tieners.

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 rodeo:
 lengte  4,00 m
 breedte  1,40 m
 hoogte  0,88 m
 gondel:
 lengte  3,73 m
 breedte  1,55 m
 hoogte  2,46 m
- Gewicht:
 rodeo:  ca. 140 kg
 gondel:  ca. 260 kg
- Rodeo en gondel volledig vervaardigd 

van roestvrijstalen buis ø 114 mm, 
wanddikte 3 mm.

 Sierbol van blauw gelakt staal.
 Veilig geïntegreerd wipmechanisme 

zonder klemgevaar d.m.v. ingekapselde 
kogellagers.

 Bij rodeo schokdempers van rubberen 
lamellen gemonteerd op een stalen an-
kerbuis. Bij gondel veren met rubberen 
afdekking gemonteerd op een stalen 
ankerbuis met betonanker.

- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:
 rodeo:  1 st.   60 x 160 x 60 cm
 gondel:  1 st.   60 x 170 x 65 cm
  2 st. 115 x   90 x 65 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:
 rodeo:    132 cm
 gondel:  120 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting
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