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Bestelnummer
6.10300, ringwaag

Beschrijving
Ringwaag bestaande uit een stalen ring 
die met behulp van spaakkabels draaibaar 
en wippend bevestigd is aan een stalen 
staander. Aan deze ring zijn zes slingerzit-
jes opgehangen. De speciale ophanging 
met spaakkabels staat garant voor zacht 
deinende slingerbewegingen

Gebruiksmogelijkheden
- Alle leeftijdsgroepen vanaf 6 jaar
- Openbare speelplekken
 openluchtzwembaden
 recreatiecentra
- Wiegen, slingeren, ronddraaien

Leveringsomvang
1 staander met mastkop en spaakkabels
1 ring met 6 slingerzitjes en ophangkabels

ringwaag

6.10300
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Speelwaarde
De zes slingerzitjes zijn bevestigd aan een 
stalen ring die scharnierend is opgehan-
gen aan kabelspaken. De ringwaag laat 
toe zachte en symmetrische bewegin-
gen uit te voeren; met z’n tweeën, drieën,    
vieren of zessen kan men heerlijk wiegen 
op de zitjes.
De zachte bewegingsbegrenzing van 
de ringwaag functioneert door de geo-
metrisch korter wordende spaakkabels 
en verhindert dat de slingerbewegingen 
schoksgewijs worden afgebroken. De 
ringwaag bevordert het contact en de 
communicatie.

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 diameter  2,50 m
 hoogte 3,55 m
- Gewicht: ca. 240 kg
- Staander ø 170 mm en ring ø 60 mm 

van thermisch verzinkte staalbuis.
 Slingerzitje van rubber met staalplaat-

kern.
 Kabels van kunststofommantelde staal-

kabel ø 19 mm, bestaande uit een ver-
zinkte zesstrengse staaldraadkabel van 
polyamidegaren, rond elke kern door 
verhitting vastgesmolten; hierdoor wordt 
uitrafelen verhinderd en de slijtvastheid 
verhoogd. 

 Draaimechanisme met dubbel kogel-
lager.

- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen: 1 st. 120 x 120 x 120 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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