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tweelingslinger - kleine artiestencombinatie

7.66000

7.66000 kleine artiestencombinatie

6.42000

6.42000 tweelingslinger 6.42000 tweelingslinger

Ontwerp: P. Hannes
Origineel Richter

Bestelnummer
6.42000, tweelingslinger
7.66000, kleine artiestencombinatie

Beschrijving
Tweelingslinger bestaande uit twee staan-
ders verbonden door een kabel waaraan 
twee slingerzitjes zijn opgehangen.
Kleine artiestencombinatie bestaande uit 
twee staanders met zijdelings dubbele 
spankabels. Tussen de staanders zijn twee 
hangkabels met  twee aan steunhouten 
bevestigde slingerzitjes gemonteerd.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 5 jaar 
- Openbare speelplekken
 schoolspeelplaatsen
 sport- en recreatiecentra
 openluchtzwembaden
- Wippen, schommelen, slingeren, 
 balanceren, hangen, buitelen

Leveringsomvang
tweelingslinger:
2 staanders met kabel
2 slingerzitjes
kleine artiestencombinatie:
2 staanders met spankabels
2 hangkabels met daaraan 2 steunhouten 
 met vaste slingerzitjes
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Speelwaarde
De tweelingslinger is vooral plezier voor 
twee. De schommelbeweging van het 
slingerzitje draagt in zekere mate bij tot 
dubbele speelpret. Dankzij de hangkabel 
ontstaat naast de eigen beweging nog 
een bijkomende kracht die ervoor zorgt 
dat de eigen bewegingen hierdoor beïn-
vloed worden. 
De artiestencombinatie kan zowel door de 
individuele turner als door grotere groe-
pen worden bespeeld. Deze doordachte 
maar eenvoudige constructie schept 
talrijke bewegingsprikkels voor “kleine 
artiesten”. Schommelen en slingeren, 
balanceren, hangen en tuimelen, het is  
allemaal mogelijk op dit toestel.
Zowel moed en creativiteit als fysieke ca-
paciteiten kunnen zich aan dit toestel ont-
plooien; men kan zich ook, zittend op de 
slingerzitjes, gewoonweg laten wiegen. 
De uitgekiende technische oplossing ver-
gemakkelijkt het onderhoud en verhoogt 
de levensduur.
  
Technische gegevens
- Afmetingen:
 tweelingslinger: 
 lengte  5,00 m
 hoogte  2,40 m
 kleine artiestencombinatie:  
 lengte  9,50 m
 breedte  3,00 m
 hoogte  2,30 m
- Gewicht:
 tweelingslinger:  ca. 160 kg
 kleine artiestencombinatie:  ca. 150 kg 
- Geschilde staanders ø 15 - 18 cm geïm-

pregneerd; staanders geperforeerd op 
maaiveldhoogte en voorzien van afge-
schuinde koppen.

 Steunhouten artiestencombinatie van 
berglariks.

 Kabels van kunststofommantelde staal-
kabel ø 19 mm; de verzinkte zesstreng-
se staaldraadkabel van polyamidegaren 
is rond elke kern door verhitting vastge-
smolten; hierdoor wordt uitrafelen ver-
hinderd en de slijtvastheid verhoogd. 

 Slingerzitjes van rubber met staalplaat-
kern.

 Verzinkte veiligheidskettingen met rub-
berslang overtrokken.

 Kabelophangingen met verstelbare in 
matrijs gesmede bevestigingen uitge-
rust met kogelscharnier en zelfsmeren-
de sinterbuslagers; dit kogelscharnier 
verhindert bij draaiende kabels dat deze 
zich opwinden en/of snel verslijten.

 Toestellen met thermisch verzinkte 
staalvoeten.

- Funderingen:
 tweelingslinger: 
 2 st. 80 x 80 x 60 cm
 kleine artiestencombinatie: 
 6 st. 80 x 80 x 60 cm

6.42000 tweelingslinger

7.66000 kleine artiestencombinatie

tweelingslinger - kleine artiestencombinatie

1 : 200

Veiligheid
- Speeltoestellen  gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:
 tweelingslinger:  120 cm
 kleine artiestencombinatie:  110 cm
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting
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