
WOW! Spänningen i att rotera, gunga och 
samarbeta med vänner lockar barn av alla 
åldrar till lek på WeHopper Mini, som är i 
perfekt storlek för yngre barn. Genom att putta 
ifrån med fötterna och dra med armarna sätts 
WeHopper Mini i rörelse, vilket tränar både 
koordination och muskler. Handtagen ger ett 
bra grepp på olika höjd så att barn av olika 

åldrar kan få ett bra stöd. När barnen roterar 
stimuleras sinne för balans – en fundamental 
egenskap för alla andra motoriska färdigheter 
som hjälper barnen att t.ex. sitta stilla på en 
stol. Att kunna koordinera sina rörelser på 
WeHopper Mini, själv eller tillsammans med en 
vän, kräver också stor koncentration och 
kroppskontroll. Detta stimulerar sociala 

färdigheter och bygger självförtroende.
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WeHopper, Mini
PCM158

Artikelnr. PCM158-1001

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  216x43x122 cm
Åldersgrupp  3+
Kapacitet (användare) 2
Färgalternativ n n n



Metalldelarna är tillverkade av högkvalitativt 
stål. Stålet galvaniseras på utsidan och insidan 
med blyfri zink. Den övre delen har ett extra 
lager pulverlackering. Detta säkerställer optimalt 
korrosionsskydd och ett färgstarkt 
designuttryck. 

Sätena är med en strukturell kärna av PP och 
det mjukare yttre lagret av svart TPV. TPV har 
hög slagmotstånd över ett brett 
temperaturintervall vilket också säkerställer 
vandalmotstånd.

De stora rundade handtagen svetsas direkt på 
röret för att säkerställa lång hållbarhet. 

Gungrörelsen styrs av ett kraftigt skalat 
gummifjäderelement. Gummielementet 
säkerställer en dämpad rörelse upp och ner.

Verktyget är utrustat med en friktionsbroms 
placerad i kullagret. Bromsen är inställd för att 
stoppa rotationen efter två varv. 

Ett robust konstruerat och förseglat kullager. 
Den helt slutna lagerkonstruktionen smörjs för 
att hålla verktygets hela livslängd.

 

WeHopper, Mini
PCM158

Artikelnr. PCM158-1001

Installationsinformation
Max. fallhöjd 80 cm
Säkerhetsområde 20,9 m²
Total installationstid 2,7
Grävdjup (volym) 0,50 m³
Betong (volym) 0,29 m³
Stolpdjup (standard) 100 cm
Fraktvikt 172 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Gungsits 10 år
Lagersystem 5 år
Rörliga delar 2 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 %

PCM158-1001 219,30 2,85 43,40

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
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/281c1e56-835e-4ebb-a3cd-a62c7d82d717/PCM158_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d0e24fb7-9735-4be0-a286-afb9586ec96c/PCM158_Side_EN.jpg
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