wipper - wiebelbalk
Bestelnummer
6.04000, wipper
6.05000, wiebelbalk
Beschrijving
Wipper bestaande uit een rond platform
met steunpaal gemonteerd op drie stalen
veren.
Wiebelbalk bestaande uit een brede
evenwichtsbalk bevestigd op vier stalen
veren.
Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 4 jaar
- Openbare speelpleinen
buurtspeelpleinen
kleuterscholen
schoolspeelplaatsen
voetgangerszones
recreatiecentra
openluchtzwembaden
- Wippen, wiebelen, waggelen

6.04000 wipper

6.04000 wipper

Wijzigingen voorbehouden.
Met deze uitgave komen alle vorige versies te vervallen.
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Leveringsomvang
1 wipper met funderingsraam
1 wiebelbalk met 4 funderingsijzers

6.05000 wiebelbalk

Origineel Richter
6.05000 wiebelbalk
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wipper - wiebelbalk
Speelwaarde
Echt prettig wordt het spel op de wipper
wanneer meerdere kinderen samen het
toestel door gewichtsverplaatsing in beweging zetten. Ook bij wild spel biedt de
steunpaal een veilig houvast omdat de
gewichten ongelijk zijn verdeeld.
De wiebelbalk is een plezierig bewegingstoestel dat uitnodigt tot speelse wedstrijden. Door gewichtsverplaatsing en huppelen wordt de balk in beweging gebracht
en menigeen verliest zijn evenwicht door
het gewiebel, vooral wanneer een medespeler iemand van de balk wil duwen. Een
ongevaarlijk en plezierig spel waaraan
veel kinderen kunnen deelnemen.
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6.04000 wipper

Technische gegevens
- Afmetingen:
wipper:
diameter
1,00 m
platformhoogte
0,35 m
hoogte
1,25 m
wiebelbalk:
lengte
3,00 m
breedte
0,45 m
hoogte
0,40 m
- Gewicht:
wipper:
ca. 60 kg
wiebelbalk:
ca. 100 kg
- Wipper en wiebelbalk van niet geïmpregneerd berglariks; bezaagd hout
hartvrij en geschaafd.
Thermisch gecoate stalen veren, standaardkleur rood.
Wipper met platform van 40 mm
planken aaneengeschroefd met dwarslatten; steunpaal ø 80 mm.
Wiebelbalk van hartvrij, geschaafd niet
gekantrecht hout.
Funderingsraam en funderingsijzers van
thermisch verzinkt staal.
- Obstakelvrije valruimte:
zie schets
- Funderingen:
wipper:
1 st. ø 80 x 30 cm
wiebelbalk:
2 st. 30 x 40 x 25 cm
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Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis
van de EN 1176 norm
- Valhoogte:
< 60 cm
- Onderhoud:
toestelgebonden onderhoud minimaal
tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting
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