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Productfiche

Productbeschrijving

Productinformatie

JAAR PERSONEN-UUR

Technische informatie

Materialen

EUROPLAY N.V. • EEGENE 9 • 9200 OUDEGEM-DENDERMONDE (BELGIUM)
T. +32 (0)52 22 66 22 • F. +32 (0)52 22 67 22 • sales@europlay.eu • www.europlay.eu

Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

RO343

6 - 15 3 - 10

Speeltoestel voor kinderen van 6 tot 15 jaar. Deze Robinia 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 

rzitting. Deze hangt via een vuurverzinkt ing met huzetten zich op de ronde rubbe e kett ls 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 rondhouten robinia palen hebben een diameter van 16 tot 18 cm en worden met metalen voetsteunen in de 
grond bevestigd. Alle metaalonderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en alle moeren en bouten worden volledig 
afgeschermd met kunststof afdekdoppen.

KABELBAAN IN ROBINIA (2 PLATFORMEN)

Houtsoort: robinia
Rondhouten palen (diameter 16 tot 18 cm) 
Staalkabel (diameter 10 mm) met opspansysteem
Platformplanken 22 en 35 mm dikte
Ronde rubberzitting aan vuurverzinkte ketting met rubberhuls
Loopwagen in inox
Inox stootveer met rubber als rem
Gegalvaniseerde metalen voetsteunen voor in de grond
Kunststof afdekdoppen

Eco-Play
EN-1176
30,3 x 2,9 x 4,0 m
(lengte x breedte x hoogte)

1,49 m
127 m2

1
beton nodig
geen oppervlaktemontage beschikbaar
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Veiligheidsgebied
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RO343

KABELBAAN IN ROBINIA (2 PLATFORMEN)

3170

40
0

Valhoogte:
1,4m

Afmetingen:
 30,3mx 2,9mx 4,0m

Oppervlakte:
127m2




