
Ambulanser är snabba och deltar vid 
dramatiska händelser. Att åka med ambulansen 
innebär att man är i händelsernas centrum. 
Den söta ambulansen tar lekdeltagaren med på 
en tur. Barnet intar en trygg position mellan de 
två sidopanelerna och kan därifrån utforska 
balans och rörelse.
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Ambulans
M166

Artikelnr. M16601-01P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  40x81x78 cm
Åldersgrupp  1+
Kapacitet (användare) 1
Färgalternativ n



Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett 
mycket hållbart, miljövänligt material som inte 
bara är återvinningsbart, utan även består av en 
kärna som produceras av 100% återvunnet 
material från matförpackningar.

KOMPANS fjädrar är tillverkade av högkvalitativt 
fjäderstål enligt EN10270. Fjädrarna rengörs 
genom fosfatering innan de målas med en 
epoxiprimer samt ett pulverlack av polyester på 
ytan. Fjädrarna är fixerade med unika 
antiknipbeslag för maximal säkerhet och lång 
livslängd.

Fjädrarna fästs med unika klämskydd för 
maximal säkerhet och lång livslängd.

Handtaget är tillverkat av polypropen PP med 
en utmärkt slagstyrka som är användbar inom 
ett stort temperatur spann.

Sitsen är tillverkad av Ekogrip®-panel som 
består av en 15mm tjock PE-bas med 3 mm 
toppskikt av mjukt gummi med en halkfri effekt.

 

Ambulans
M166

Artikelnr. M16601-01P

Installationsinformation
Max. fallhöjd 60 cm
Säkerhetsområde 7,5 m²
Total installationstid 1,5
Grävdjup (volym) 0,19 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 45 cm
Fraktvikt 46 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Fjädrar 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 %

M16601-01P 86,50 2,19 53,70

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).

3 / 05/10/2023 Data kan ändras utan meddelande i förväg



* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta * Max fallhöjd | ** Totalhöjd

Ambulans
M166
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/30df6e94-bb09-42d0-aea0-092db75daab3/M166_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6e7146ab-011d-431e-9c15-ca1f343fbfdf/M166_Side_EN.jpg
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