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Bestelnummer
6.11600, balkwip
6.11610, dubbele wip
6.11620, tweelingwip 

Beschrijving
Wippen bestaande uit een rondhouten 
wipbalk met handgrepen. De balk is ge-
monteerd op een stalen wipas met in-
gebouwd rubber veermechanisme. De 
balkwip telt twee zitplaatsen en de dub-
bele wip vier zitplaatsen. De tweelingwip 
is een combinatie van de balkwip en de 
dubbele wip.

balkwip - dubbele wip - tweelingwip

6.11620
Origineel Richter

6.11610

6.11600

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 4 jaar 
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 kleuterscholen
 schoolspeelplaatsen
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden 
- Wippen

6.11600 balkwip

6.11620 tweelingwip

Leveringsomvang
balkwip/dubbele wip:
1 wipbalk met handgrepen en wipas
2 staanders
tweelingwip:
2 wipbalken met handgrepen en wipas
3 staanders
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Speelwaarde
De balkwip is een gewone wip met twee 
handgrepen. De dubbele wip telt vier 
handgrepen en is dus geschikt voor vier 
kinderen. Door verbinding van deze beide 
wippen met elkaar ontstaat de tweeling-
wip. Deze wip geeft een extra spelprikkel 
doordat hierdoor de mogelijkheid ontstaat 
naast elkaar te wippen.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 balkwip: 
 lengte  3,50 m
 breedte  1,50 m
 hoogte  max. 1,35 m
 dubbele wip: 
 lengte  4,00 m
 breedte  1,50 m
 hoogte  max. 1,35 m
 tweelingwip:
 lengte  3,50/4,00 m
 breedte  2,85 m
 hoogte  max. 1,35 m
- Gewicht:  resp. ca. 120/140/250 kg
- Wipbalken van witgeschild niet geïm-

pregneerd berglariks ø 18 - 21 cm.
 Staanders van robiniahout ø 15 - 18 cm.
 Wipmechanisme van gelakt staal uitge-

rust met ingebouwde rubberdempers.
 Handgrepen van roestvrijstalen buis.
 Autobanden te voorzien als extra stoot-

dempers.
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:
 balkwip: 2 st. 60 x 60 x 60 cm
 dubbele wip: 2 st. 60 x 60 x 60 cm
 tweelingwip: 3 st. 60 x 60 x 60 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:   < 150 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting

6.11600 balkwip

balkwip - dubbele wip - tweelingwip

6.11610 dubbele wip

6.11620 tweelingwip 
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