
WOW! Scooterkarrusellen får børnene til at 
skråle af glæde. Den roterer, kilder i maven og 
er rummelig nok til at have plads til et par 
venner. Den sociale effekt for børn er åbenlys. 
Nemlig det at de kan være aktive og tæt på 
hinanden. Det træner empati, samarbejde og 
turtagning. Den fysiske leg og træning i at 
snurre er den vigtigste og sjoveste faktor. 

Snurrepunktet er placeret i midten, så børnene 
kan justere snurrehastigheden ved at skubbe 
eller trække sig selv i bevægelse. Dette træner 
den logiske tænkning: at sætte farten op ved at 
læne sig ind mod centrum eller sænke farten 
ved at læne sig ud fra det. Den snurrende 
bevægelse træner balancesansen, som er 
grundlæggende for alle andre færdigheder. En 

veltrænet balancesans hjælper børnene med at 
navigere sikkert i verden, f.eks. ved at forhindre 
fald, når de leger aktivt. Skubben og 
løbeøvelserne er med til at udvikle børnenes 
arm- og benmuskler og hjertekardiologi, mens 
det at hoppe på og af scooterkarrusellen 
opbygger knogletætheden.
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Scooter Karrusel
PCM160

Varenr. PCM160-0901

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH  80x79x94 cm
Alder  4+
Antal brugere 3
Farvemuligheder n n n n



Stolperne er lavet af galvaniseret stål af høj 
kvalitet med valgfri pulverlakeret topfinish. 
Galvaniseringen har fremragende 
korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og 
kræver lav vedligeholdelse.

Det øverste runde håndtag er lavet med en 
galvaniseret stålindsats og dækket med blød 
PUR-gummi med riller, der sikrer et godt greb 
når du gynger.

Kraftigt konstrueret lejesystem med to rækker 
højkvalitets kuglelejer med gummipakninger. 
Den helt lukkede lejekonstruktion er smurt på 
levetid og er placeret over jorden.

Alle dæk er lavet af højtrykslaminat HPL med en 
tykkelse på 17,8 mm og skridsikker 
overfladetekstur i henhold til EN 438-6. 
KOMPAN HPL har høj slidstyrke for at sikre lang 
levetid i alle klimaer.

Paneler med 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er 
et meget slidstærkt og miljøvenligt materiale, 
som ikke kun kan genanvendes efter brug. Det 
består også af en kerne der er fremstillet af 
100% genanvendt affald fra mademballage.

 

Scooter Karrusel
PCM160

Varenr. PCM160-0901

Installationsinformation
Maks. faldhøjde 100 cm
Faldområde 18,1 m²
Installationstid (timer) 2,5
Udgravningsmængde 0,44 m³
Betonmængde 0,25 m³
Forankringsdybde 90 cm
Fragtvægt 147 kg
Forankringsmuligheder Overflade a

I jorden a

Garanti
Stolpe 10 år
EcoCore HDPE Livstid
HPL 15 år
PUR komponenter 10 år
Garanterede 
reservedele

10 år
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Bæredygtighed

Vugge-til-port A1-A3 Total CO  ₂
udledning CO e/kg₂

Genanven
dte 

materialer

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PCM160-0901 207,60 2,54 43,00

PCM160-0950 206,00 2,52 43,70

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer 
"miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder 
samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele 
produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))
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* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde * Maks. faldhøjde | ** Samlet højde
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Klik for at se FRA OVEN Klik for at se FRA SIDEN

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/14d5ce5a-4d48-4474-807d-d8e30fbe183f/PCM160_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/add48edb-9a05-44ef-bf9b-bb4f3149a266/PCM160_Side_EN.jpg
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