Karta techniczna
3502S (S_H2) Hu tawka podw jna

Dane techniczne:
Wymiary
2,35 x 3,85 m
Strefa bezpiecze stwa
7,5 x 3,85 m
Wysoko ca kowita
2,35 m
Wysoko swobodnego upadku
1,3 m
Wiek
3+
Zgodno z PN-EN 1176
TAK
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Karta techniczna
3502S (S_H2) Hu tawka podw jna
7500
6500*

3750

2350

Stal ocynkowana i malowana proszkowo, s upy
Konstrukcja
czniki
Elementy
dekoracyjne
Elementy
metalowe
lizg
Liny
czniki lin
Za lepki
Podesty
Kotwienie
a cuch
Zawiesia
Siedziska
Spr

yna

76,1 ; prz s o

* Wymiar strefy przy monta u
hu tawki na nawierzchni
syntetycznej

88,9

Stal nierdzewna
Drewno klejone frezowane wzd u nie (90x90), impregnowane
Nierdzewne i ocynkowane
Tworzywo polietylenowe (HDPE)
Poliw glan (PC)
Sklejka li ciasta pokryta farb tablicow
Stal ocynkowana i malowana proszkowo
Stal nierdzewna
Blacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE)
Ca o wykonana z tworzywa polietylenowego (LLDPE)
Ca o wykonana ze stali nierdzewnej
Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu
Aluminiowe i poliamidowe
Poliamid
Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstw antypo lizgow
Deska ryflowana z drewna litego
Elementy konstrukcyjne - 800 mm w gruncie
Stopa stalowa malowana proszkowo - 800 mm w gruncie
Stal nierdzewna
Stal ocynkowana
Stal nierdzewna - o yskowane
P askie o konstrukcji aluminiowej, pokryte gum , certyfikowane
Kube kowe o konstrukcji aluminiowej, pokryte gum , certyfikowane
Linowe "Bocianie gniazdo" z rdzeniem metalowym, certyfikowane
20 x 200 x 400 mm - certyfikowana

Wizualizacja pogl dowa. Rzeczywista kolorystyka oraz kszta t poszczeg lnych
modu w urz dzenia mo e r ni si od reprezentowanej
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Z uwagi na wysoko swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszcza
nast puj ce nawierzchnie amortyzuj ce upadek.

Materia

Min. grubo
Max. wysoko
Opis [mm]
wielko ziarna warstwy [mm] upadku [mm]

Dar

-

Kora

20 - 80

Wi ry

5 - 30

Piasek

0,2 - 2

wir
Syntetyczne

2-8
wg HIC

-

1000

200
300
200
300
200
300
200
300

2000
3000
2000
3000
2000
3000
2000
3000

wg HIC

wg badania

Nale y dba o poziom materia w sypkich stanowi cych nawierzchni materia w
amortyzuj cych upadek poprzez uzupe nienie do wyznaczonego poziomu oraz
usuwanie z nawierzchni twardych cia obcych.
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