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MINI 80 MINI 98 MINI 108 MINI 118

Ajánlott korosztály: 1,5 éves kortól 2 éves kortól

Az elem méretek (m): 0,55 x 0,60 x 2,37 0,55 x 0,60 x2,63 0,55 x 0,60 x 2,78 0,55 x 0,60 x2,94

Súlya: 15 kg 17 kg 18 kg 19 kg

A termék az MSZ EN 1176-1:2018 és MSZ EN 1176-3:2018 előírásainak megfelelően lett kialakítva. 

A termék egy olyan lejtős felülettel kialakított szerkezet, melyen a használó úgy csúszik le, hogy a
pálya vezeti. A beülési hely egy emelvényen kialakított eszközrészen keresztül közelíthető meg. 

A csúszda: MINI 80 MINI 98 MINI 108 MINI 118

- magassága játéksíktól mérve: 80 cm 98 cm 108 cm 118 cm
- kifutási hely 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm
- csúszási pálya hossza: 134 cm 158 cm 175 cm 190 cm

A beülési  hely oldalfalának  magassága ~ 500 mm. A csúszási  pálya  hajlásszöge a vízszinteshez
képest 43o, szélessége ~30,5 cm. 

Telepítéskor  a  csúszdát  4  db  M10-es  csavarral  és  fakötésű  alátéttel  kell  a  beülési  hely  oldalán
kialakított peremekkel odaerősíteni az emelvényhez.

A csúszda érkezési oldalát a játéksík alá kell 200 mm-rel besüllyeszteni és 300x300x400 mm méretű
betonba, alapcsavarokhoz rögzíteni.

A MINI 80 és MINI 98 típus esetében a kritikus esésmagasság kisebb mint 1000 mm, ütéscsillapító
talajanyagnak megfelel a gyep, vagy a felső talajréteg.
A  MINI  108  és  MINI  118  típus  esetében  gondoskodni  kell  megfelelően  alkalmazott  ütéscsillapító
talajanyagról.

A telepített eszköz ellenőrzését a következő szerint kell elvégezni:

a. Rendszeres ellenőrzés szemrevételezéssel:

szemmel  látható  veszélyforrások,  amelyek  időjárási  hatás,  vandalizmus,  vagy  esetleges
törések következtében álltak elő. 

b. Operatív ellenőrzés:

1-3 havonta kell elvégezni, különös tekintettel a kopásokra.

c. Éves átfogó ellenőrzés:

a berendezés alapozásának és a felületek üzembiztonságának ellenőrzésére terjed ki.

A csúszda általános karcmentes tisztítószerrel tisztítható. 
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