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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

«22.02. Τραμπάλα παπάκια» 

Διαστάσεις οργάνου 

Μήκος 3400 mm 

Πλάτος 500 mm 

Ύψος 600 mm 

Πιστοποίηση ΕΝ 1176:2008/1,6 

Απαιτήσεις ασφαλείας 

Απαιτούμενος 
χώρος 

5400Χ2500mm 

13,5m2 

Μέγιστο ύψος 
πτώσης 

1000 mm 

Ηλικιακή ομάδα 3+ 

 

Το όργανο αποτελείται από : 

 Μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα και αποσβεστήρες, 
 Δύο (2) μορφές πάπιας με χειρολαβές, 
 Μία (1) βάση ταλάντωσης. 

Περιγραφή 

 Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από δύο παράλληλες επικολλητές δοκούς 

90Χ45mm στις άκρες των οποίων τοποθετούνται τα καθίσματα από κόντρα πλακέ 

θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Κάτω από τα καθίσματα 

εφαρμόζεται ελαστικό υλικό πάχους 20mm και ημικυκλικής μορφής για την απόσβεση 

της ταλάντωσης. Ενδιάμεσα από τις δοκούς τοποθετούνται οι μορφές πάπιας από 

κόντρα πλακέ θαλάσσης και σε κατάλληλα σημεία τοποθετούνται δύο χειρολαβές από 

πολυπροπυλένιο για τη στήριξη του χρήστη. Η βάση ταλάντωσης αποτελείται από 2 

επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους με ένα 

μεταλλικό τελάρο για την στήριξη του οργάνου. Η μεταλλική βάση στο άνω μέρος 

της έχει το κουζινέτο περιστροφής φτιαγμένο από σιδηροσωλήνα, που εσωτερικά 

φέρει πολυαμίδια για την αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς κίνηση του πείρου της 

τραμπάλας. 

 Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο 
ΕΝ 1176:2008. 

 Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του 

ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες 

θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

 Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

o Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων, 

o Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, 

o Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  
o Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην 

Εργασία. 

 


