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tarzantouwen - koordenswingers

7.65500

7.65500 koordenswinger met slingerzitjes

7.65000

7.643007.64200

7.64200 tarzantouw
Origineel Richter

Bestelnummer
7.64200, tarzantouw
7.64300, tarzantouw met slingerzit
7.65000, koordenswinger
7.65500, koordenswinger met 
  slingerzitjes

Beschrijving
Tarzantouw bestaande uit een gebogen, 
watervast verlijmde staander waaraan 
een slingerkoord is opgehangen. Ook le-
verbaar met slingerzit.
Koordenswinger bestaande uit twee 
staanders waartussen een stalen kabel is 
gespannen; aan deze kabel zijn drie slin-
gerkoorden opgehangen. Ook leverbaar 
met drie slingerzitjes en zijdelingse op-
spankabels.

Gebruiksmogelijkheden
- Personen vanaf 6 jaar
- Openbare speelpleinen
 jeugdcentra
 vrijetijdscentra
 sportcentra
 zwembaden
- Slingeren, zwaaien en schommelen
 rollenspelen

Leveringsomvang
tarzantouw:
1 verlijmde gebogen staander met 
 slingerkoord of slingerzitje
koordenswinger:
2 staanders met spankabels met
 ophangkabel en 3 slingerkoorden
 of 3 slingerzitjes
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Speelwaarde
Het tarzantouw is opgehangen aan een 
gebogen balk en men kan ermee van heu-
vel tot heuvel slingeren. Hiervoor is even-
wel een aangepaste bodemprofilering 
vereist. Indien dit niet mogelijk is, kan het 
tarzantouw worden geleverd met een slin-
gerzitje om te schommelen of te wiegen.
Bij de koordenswingers zijn tussen twee 
hoge masten drie slingerkoorden aan een 
horizontale stalen kabel opgehangen. De 
koorden beïnvloeden elkaar en zo  wordt 
schommelen een plezierige belevenis, 
waardoor uitdagende groeps- en wed-
strijdspelen ontstaan. 
De koordenswinger met slingerzitjes biedt 
een beter houvast en een veilige zit; hier-
door ontstaan nieuwe bewegingsspelen. 
Voor een optimaal functioneren is een 
aangepaste bodemprofilering noodzake-
lijk. Indien dit niet mogelijk is, biedt de 
partnerslinger meer mogelijkheden.

Technische gegevens
- Afmetingen:
 tarzantouwen:
 breedte  0,20 m 
 hoogte  3,30 m
 koordenswingers:
 lengte 12,10 m
 breedte (incl. spankabels)  2,70 m
 hoogte 5,70 m
 lengte slingerkoord met zitje 4,40 m
 lengte slingerkoord  4,30 m
- Gewicht:
 tarzantouwen:  ca. 100 kg
 koordenswingers:  resp. ca. 440/450 kg
- Tarzantouw:
 Balk van gelamineerd hout volgens DIN 

1052, dikte 20 x 20 cm.
 Koord van zesstrengse staaldraad-      

kabel ø 19 mm van polyamidegaren, 
rond elke kern door verhitting vast-    
gesmolten; hierdoor wordt uitrafelen 
verhinderd en de slijtvastheid verhoogd.

 Beweeglijke kabelophanging door mid-
del van zelfsmerend cardanlager.

 Slingerzitje van rubber met staalplaat-
kern; ophanging aan verzinkte veilig-
heidsketting met rubberhoes.

 Koordenswinger:
 Geschilde rondhouten staanders ø 22 

- 25 cm, onder druk geïmpregneerd,     
geperforeerd op maaiveldhoogte; 
staanders met afgeschuinde koppen.

 Kabels bestaande uit een zesstrengse 
staaldraadkabel ø 19 mm van polyami-
degaren, rond elke kern door verhitting 
vastgesmolten; hierdoor wordt uitrafe-
len verhinderd en de slijtvastheid ver-
hoogd.

 Beweeglijke kabelophangingen door 
middel van verstelbare bouten met zelf-
smerende cardanlagers

 Tegen het opwikkelen van de slinger-
koorden en t.b.v. een degelijk functio-
neren van de gecompliceerde schom-

7.64200/7.64300 tarzantouwen

7.65000/7.65500 koordenswingers

tarzantouwen - koordenswingers

1 : 200

mel- en draaibeweging zijn de koorden 
uitgerust met een speciale dubbele 
scharnierbevestiging.

 Slingerzitjes: zie boven.
- Obstakelvrije valruimte: zie schetsen
- Funderingen:
 tarzantouwen:
 1 st. 100 x 100x   80 cm
 koordenswingers:
 2 st. 100 x 100 x 100 cm
 4 st.   80 x   80 x   60 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm

- Valhoogte:
 tarzantouwen:  < 200 cm
 koordenswingers: afhankelijk van de 

 situatie
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting
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