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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

M810

8-15 2-5

Draaitoestel voor kinderen van 8 tot 15 jaar. Het speeltoestel is vervaardigd uit een verticale polyestergecoate 
metalen buis met een diameter van 127mm. Bovenop de buis is via een onderhoudsvrij draaimechanisme met dubbele 
kogellagers een cirkelvormige draaiconstructie gemonteerd. De draaicirkel is vervaardigd uit polyestergecoate 
metalen buizen met een diameter van 42mm. Aan de buitenzijde van de draaicirkel zijn rondom rond rotatiegegoten 
handvatten voorzien die toelaten om met meerdere kinderen tegelijk aan het toestel te hangen. De buiging bovenaan 
in de verticale paal zorgt ervoor dat de draaischijf schuin hangt en dat er op verschillende hoogtes aan de handvatten 
kan gehangen worden. Alle metaalonderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en alle moeren en bouten zijn volledig 
afgeschermd met kunststof bloemvormige afdekdoppen.

Flying spinner

Metalen buizen van 42 en 127 mm diameter zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
Onderhoudsvrije assen en draaimechanismen
Plaatmateriaal uit HDPE polyethyleen

Wippen en draaien
EN-1176
2,1 x H 2,6
(lengte x breedte x hoogte)

2,18 m
27 m2

8
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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