
Håll i dig ordentligt och ta en åktur på den 
nervkittlande Saturnuskarusellen. Den här 
utrustningen utmanar och stärker barnens 
fysiska färdigheter samtidigt som den 
uppmuntrar till samarbete och sociala 
interaktioner genom t.ex. turordning och att ge 
varandra fart.
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Saturnuskarusell
GXY957

Artikelnr. GXY957000-3817

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  316x41x253 cm
Åldersgrupp  6+
Kapacitet (användare) 2
Färgalternativ n



Saturn repen har sex stycken stål vajrar och en 
stålkärna. Varje vajer är tight sammanvävd PES 
material vilket är smält på varje vajer. Efter den 
första friktionen har ta bort fibrerna på ytan finns 
den hårda PES täcket kvar som skyddar varje 
vajer vilket gör repen mycket resistenta mot 
väder och vandalism.

Den specialdesignade sitsen är tillverkad av ett 
kärna i rostfritt stål täckt med ett mjukt lager 
PUR-gummi. Sätet är slagtestat för att uppfylla 
alla globala lekplatsstandarder. Repet har ett 
ergonomiskt handtag i form av en 60cm lång 
gummigjutning av Polyuretan.

Det övre handtaget är tillverkat av en gjuten 
insats av Polypropen med ett yttre mjukt lager 
av TPV-gummi. Handtaget är fäst vid röret med 
ett galvaniserat stålinlägg för att säkerställa 
styrka och hållbarhet.

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

Kraftig konstruerat lagersystem med en rad 
djupa spårkullager med gummitätningar. Den 
helt slutna lagerkonstruktionen är smord och 
underhållsfri.

 

Saturnuskarusell
GXY957

Artikelnr. GXY957000-3817

Installationsinformation
Max. fallhöjd 150 cm
Säkerhetsområde 69,4 m²
Total installationstid 3,0
Grävdjup (volym) 1,20 m³
Betong (volym) 0,80 m³
Stolpdjup (standard) 120 cm
Fraktvikt 182 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
PUR-komponenter 10 år
Lagersystem 5 år
Rep & nät 10 år
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 %

GXY957000-3817 428,50 2,74 45,40

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

Saturnuskarusell
GXY957
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/485035c1-1a63-4d4a-8bb9-5acd5e0c5d81/GXY957_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6d3397cb-8480-4d70-9250-af063ceda52b/GXY957_Side_EN.jpg
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