
Wacky Spinner utgör en stor utmaning för 
skolbarn eftersom den kombinerar snurrning 
och vippning. Medan snurrandet kan vara 
krävande, stimulerar den dubbelverkande 
effekten barnet på ett helt annat sätt. Till en 
början är rörelsen som vanligt, men snart 
måste barnet lära sig hantera en oväntad 
dubbel snurreffekt som är nästan omöjlig att 

kontrollera. Barnet måste i stället lära sig 
acceptera rörelsen och försöka följa med den.
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Wacky Spinner
ELE500007

Artikelnr. ELE500007-3717E

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  59x58x44 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 1
Färgalternativ n n n



Den lägre basplattan är gjord av 19mm 
EcoCore. EcoCore är material med lång 
livslängd, miljövänligt och som går att återvinna 
efter användning. Det är dessutom tillverkat av 
100% återvunnet material.

Den över plattan är tillverkad av Ekogrip panel 
som består av en 15mm tjock PE bas med 3 
mm topplager av mjukt gummi som förebygger 
halka.

Kraftigt konstruerat lagersystem med en rad 
djupa spårkullager med gummitätningar. Den 
helt slutna lagerkonstruktionen är belagd med 
livslångt smörjmedel och underhållsfri. 
Lagersystemet har en integrerad dragbroms 
enligt globala säkerhetsstandarder.

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt 
med blyfri zink. Förzinkningen har bra 
beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

KOMPAN GreenLine är utformad med ultimata 
miljövänliga material med lägsta möjliga CO2-
emissionsfaktor. EcoCoreTM-panelerna är av 
100% konsumentåtervunnet havsavfall.

 

Wacky Spinner
ELE500007

Artikelnr. ELE500007-3717E

Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 10,1 m²
Total installationstid 1,6
Grävdjup (volym) 0,11 m³
Betong (volym) 0,09 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 28 kg
Förankring Nedgrävni
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Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Lagersystem 5 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Reservdelar 
garanterade

10 år
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Hållbarhet

Cradle to Gate A1-A3
Totalt 
CO -₂

utsläpp
CO e per ₂

kg
Återvunna 

material

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

ELE500007-3717E 77,90 3,04 46,60

ELE500007-3717DT 76,20 2,98 49,00

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental 
Product Decleration), som kvantifierar ”miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av 
produkter som uppfyller samma funktion” (ISO, 2006). Denna struktur följ här och använder en 
livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).
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* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta * Max fallhöjd | ** Totalhöjd
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/426d8a0d-0774-422b-a58c-58e1fd222912/ELE500007_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/3d8d851e-8740-4477-a041-4fda832ea86c/ELE500007_Side_EN.jpg
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