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Spereco Holland BV Spereco BVBA
Doemesweg 7 Weertersteenweg 383
NL - 6004 RN Weert BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 31 495 54 02 05 Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.nl info@spereco.be

Bestelnummer
7.75004, hoge evenwichtskabel
 met polyamidekabel
7.75104, hoge evenwichtskabel
 met kokostouw

Beschrijving
Hoge evenwichtskabel bestaande uit 
twee dubbele houten staanders met 
aangebouwde platformen en stalen leu-
ningen. De staanders zijn met elkaar ver-
bonden door een dwarsbalk waaraan een 
stalen rail met loopwagen en handgrepen 
is bevestigd. Tussen de twee platformen 
is een evenwichtskabel van kunststofom-
mantelde staalkabel of een dik kokostouw        

hoge evenwichtskabel

7.75004/7.75104
Origineel Richter

gespannen. De platformen zijn toeganke-
lijk via een stalen glijstang en een klim-
koord.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 8 jaar en jongeren
- Openbare speelpleinen
 schoolspeelplaatsen
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden
- Klimmen, balanceren, slingeren

Leveringsomvang
2 dubbele staanders
1 dwarsbalk met rail, loopwagen en 
 handgrepen
2 platformen
1 evenwichtskabel
1 glijstang
1 klimkoord

7.75004 hoge evenwichtskabel met polyamidekabel
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Speelwaarde
Oudere kinderen zijn in de regel behendi-
ger en zelfverzekerder, waardoor ze hun 
capaciteiten beter kunnen inschatten dan 
jongere kinderen. Beide platformen zijn 
zeer moeilijk toegankelijk voor kleinere 
kinderen.
De hoge evenwichtskabel biedt meer      
risico dan vele andere speeltoestellen 
en is daarom het toestel bij uitstek voor    
groteren en jongeren die hun durf en be-
hendigheid willen tonen en testen.

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 lengte  8,00 m
 hoogte  4,00 m
 hoogte kabel  1,75 m
 platformen:  1,25 x 1,45 m
- Gewicht: ca. 800 kg
 Staanders van geschaafd kanthout      

18 x 18 cm met afgeschuinde boven-       
zijde als constructieve houtbescher-
ming.

- Toestel van niet geïmpregneerde berg-
lariks, hartvrij en geschaafd.

 Platformen van geklikte planken 45 mm.
 Rail van verzinkt staal.
 Glijstang ø 42 mm, handgrepen en     

leuningen van roestvrij staal.
 Klimkoord ø 21 mm en evenwichts-      

kabel ø 19 mm van verzinkte zes-
strengse staaldraadkabel van polyami-
degaren, rond elke kern door verhitting 
vastgesmolten; hierdoor wordt uitrafe-
len verhinderd en de slijtvastheid ver-
hoogd.

 Kokostouw ø 150 mm van natuurvezel 
met staalkern.

 Evenwichtskabel na te spannen door 
middel van verstelbare dubbele bout-
verbinding.

 Verzinkt stalen funderingsvoeten.
- Funderingen: 2 st. 100 x 150 x 60 cm
  1 st.   40 x   50 x 50 cm
  1 st.   30 x   40 x 30 cm

Veiligheid
- Speeltoestel gecertificeerd op basis van 

de EN 1176 norm
- Valhoogte: < 200 cm
- Obstakelvrije valruimte:  zie schets
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting

7.75004/7.75104 hoge evenwichtskabel
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