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schommelwaag

6.10200

Ontwerp: P. Hannes
Origineel Richter

Bestelnummer
6.10200, schommelwaag

Beschrijving
Schommelwaag bestaande uit een      
houten schommelstelling waarin een 
dubbele staalkabel met houten ligger is 
gemonteerd. Aan deze ligger zijn twee 
slingerzitjes met kettingen en rubberhoes 
bevestigd.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 6 jaar en jongeren
- Openbare speelpleinen
 zwembaden
 recreatiecentra
 jeugdcentra
 parken
- Schommelen, wippen, slingeren, 
 wiegen

Leveringsomvang
2 dubbele staanders
1 dwarsbalk
1 ligger met beslag
2 staalkabels
2 slingerzitjes met kettingen
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Speelwaarde
Dankzij zijn verrassende bewegings-
mogelijkheden is de schommelwaag een 
verrijking voor vrijwel elk speelplein. In 
de eerste plaats worden de kinderen zelf 
het slingergewicht en kunnen ze op een 
speelse manier natuurkundige fenome-
nen zoals het evenwicht ervaren. Met de 
schommelwaag kan men samen zacht 
wiegen, maar ook plezier beleven aan 
wilde en krachtige bewegingen. Daarom 
is dit toestel ook voor volwassenen ge-
schikt. De schommelwaag bevordert de 
communicatie en lichaamservaring.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 breedte  4,70 m
 diepte   2,30 m 
 hoogte  3,50 m
- Gewicht:  ca. 360 kg
- Geschilde rondhouten staanders ø 15 

- 18 cm onder druk geïmpregneerd en 
geperforeerd op maaiveldhoogte.

 Kabels van  verzinkte zesstrengse staal-
draadkabel ø 19 mm van polyamide-
garen is rond elke kern door verhitting 
vastgesmolten; hierdoor wordt uitrafe-
len verhinderd en de slijtvastheid ver-
hoogd.

 Kabels en slingerzitjes opgehangen aan 
in matrijs gesmede zelfsmerende car-
danlagers. 

 Slingerzitjes van rubber met staalplaat-
kern, opgehangen aan verzinkte veilig-
heidsketting 6 mm overtrokken met rub-
berhoes.

 Toestel ook leverbaar met thermisch 
verzinkte staalvoeten.

- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:  4 st. 60 x 60 x 60 cm

Veiligheid
- Speeltoestel gecertificeerd op basis van 

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

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting
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