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Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

S342

6-15 2-10

Speeltoestel voor kinderen van 6 tot 15 jaar. Deze metalen kabelbaan is een leuke manier om een lange afstand te 
overbruggen. De kabelbaan bestaat uit 2 startplatformen. De kinderen gaan bovenaan op het startplatform staan 
en zetten zich op de ronde rubberzitting. Deze hangt via een vuurverzinkte ketting met huls aan een loopwagen in 
inox. De kinderen lopen van het startplatform en kunnen dan al zittend in de richting van het andere startplatform 
glijden. De polyester gecoate metalen palen hebben een diameter van 60 en 127 mm en zijn voorzien van kunststof 
paalkappen. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van polyester gecoate aluminium bevestigingsklemmen. 
Alle metaalonderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en alle moeren en bouten worden volledig afgeschermd met 
bloemvormige kunststof afdekdoppen.

Metalen kabelbaan (2 startplatforMen)

Polyester gecoate metalen palen van diameter 60 mm en 127 mm
Kunststof paalkappen
Polyester gecoate aluminium bevestigingsklemmen
Platformplanken van 35 en 45 mm in lariks
Ronde rubberzitting aan vuurverzinkte ketting met huls
Loopwagen in inox
Inox stootveer met rubber als rem

Sport & Spel
EN-1176
25 x 0,9 x 4 m
(lengte x breedte x hoogte)

< 1,00 m
104 m2

10
Beton nodig
Geen oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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Metalen kabelbaan (2 startplatforMen)


