
The Mini Dino 360 Swing attracts children like 
a magnet. The multiple directions of swinging 
high awake the sense of wonder and cause the 
children to return time and time again. The seat 
invites children to be seated or standing while 
swinging. The whirling swing movements of the 
Mini Dino train the child’s sense of balance and 
space. These motor skills are fundamental for 

body awareness and spatial judgement, e.g. 
when navigating street traffic securely. The 
major muscles get trained and bone density is 
increased when pushing, pulling and jumping 
off the Mini Dino. The soothing or wild swing 
movements support risk-taking judgement 
skills. The movements cause both thrill, 
laughter and relaxation.
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Mini Dino 360 Swing
M985

Item no. M98501-0901

General Product Information

Dimensions LxWxH  341x24x273 cm
Age group  4+
Play capacity (users) 1
Colour options n n n



De stalen oppervlakken zijn van binnen en 
buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink. Het 
verzinken heeft een uitstekende 
corrosiebestendigheid in de buitenlucht en 
vereist weinig onderhoud.

De gepoedercoate toplaag van de galvanisering 
wordt in twee stappen verwerkt: eerst wordt het 
staal licht geslepen en schoon geveegd en 
daarna komt de poedercoating van 70-120 µm 
dikte.

De schommelhangers zijn gemaakt van 
roestvaststalen beugels en kunnen over twee 
assen bewegen. De flenslagers zijn met 
siliconen verrijkt om de bevestiging 
onderhoudsvrij te maken. De verbinding met het 
touw is gemaakt met een roestvrijstalen ketting.

De 19 mm Corocord touwen zijn speciale 
'Hercules' touwen met verzinkte 6-draads 
staalkabels en een stalen draadkern dit maakt 
doorslijten vrijwel onmogelijk. Elke streng is 
omgewikkeld met PES-garen dat op elke 
afzonderlijke stalen streng is gesmolten. Als 
wrijving de oppervlaktevezels heeft verwijderd 
blijft de harde PES-coating de streng 
beschermen. Versleten of vernielde 
touwsegmenten kunnen op locatie worden 
vervangen.

Het zitje heeft een speciaal ontwerp en bestaat 
uit een roestvrij stalen inlegplaat bedekt met 
een zachte laag PUR rubber. Impacttesten 
bevestigen dat het zitje voldoet aan alle 
wereldwijd geldende speeltuinvereisten. Het 
touw heeft een ergonomische handgreep van 
PUR. Deze onderdelen zijn door middel van 
versmelting aan elkaar bevestigd. 
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Installation Information
Max. fall height 150 cm
Safety surfacing area 51,2 m²
Total installation time 3,4
Excavation volume 2,30 m³
Concrete volume 1,28 m³
Footing depth (standard) 90 cm
Shipment weight 139 kg
Anchoring options Oppervlak a

a

Warranty Information
Gegalvaniseerd staal Levenslang
Gelakte toplaag 10 jaar
Schommelhangers 5 jaar
Touwen en netten 10 jaar
Gegarandeerde 
reserveonderdelen

10 jaar
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Sustainability

Cradle to Gate A1-A3 Total CO  ₂
emission CO e/kg₂ Recycled 

materials

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

M98501-0901 549,40 4,01 47,60

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which 
quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between 
products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle 
Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))
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Click to see TOP VIEW Click to see SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/4aa4aef8-c01d-4b1d-a464-3b8c515b2c39/M985_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/dc4af6fe-004c-4f2a-be0d-bb1f44ee53bb/M985_Side_EN.jpg
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