
Karuzela integracyjna Yugo 
 

 

Opis 
Karuzela umożliwia jednoczesne korzystanie 

przez 3 osoby poruszające się na wózkach 

inwalidzkich oraz 6 osób siedzących na 

ławeczkach. Każda z osób będąca wewnątrz 

karuzeli może wprawić karuzelę w ruch 

obrotowy lub ją zatrzymać używając talerzyka 

napędowego umieszczonego w centralnej części 

karuzeli. Karuzela posiada wahadłowe furtki 

wejściowe. Furtki będące w pozycji 

niezamkniętej blokują obrót karuzeli. Otwarcie 

zamkniętej furtki następuje po użyciu przycisku 

blokady znajdującego się przy każdym skrzydle 

furtki. Wewnątrz karuzeli znajduje się hamulec 

odśrodkowy zabezpieczający przed zbyt 

szybkim obracaniem się karuzeli. Kolor 

konstrukcji - grafitowy i szary, kolor siedziska - 

czarny, kolor furtki – czerwony. Elementy stalowe mające styczność z gruntem zabezpieczone 

warstwami: ocynku ogniowego i farby proszkowej. Pozostałe elementy stalowe zabezpieczone 

warstwami: ocynku galwanicznego, podkładu epoksydowo cynkowego i farby proszkowej. Śruby i 

inne elementy mocowań osłonięte kapslami z tworzywa. 

 

Dane techniczne 

− Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,47 x 2,47 x 0,79 m 

− Wysokość swobodnego upadku: 0,79 m 

− Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i EN 1176-5:2008 

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5% 

 

Materiały  

− Konstrukcja wykonana ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo, rura 60,3 x 2,9 mm, rura 

101,3 x 7,1 mm, profil 50 x 40 x 3 mm, blacha 6 mm, 

− Platforma wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej 3 mm, 

− Siedziska z  płyty PE 10 mm, 

− Łożyskowanie karuzeli: system łożysk kulkowych i oporowych. 

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5% 

 

Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty 
Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i EN 1176-5:2008. W trosce o 

bezpieczeństwo dzieci urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z powyższymi normami 

wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza się 
„certyfikatów” wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. nie posiadającą 
akredytacji PCA (lub równoważnej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza się także 

przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodności lub certyfikatów wystawianych przez 

producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny podmiot. 

 

Sposób montażu 
Karuzela betonowana jest w gruncie lub przykręcana do prefabrykowanego fundamentu. Strefa 

bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami 

gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego 

upadku przypisaną zabawce. 

 



Stosowanie urządzeń równoważnych 
W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania 

jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów 

zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw 

od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/– 5% (dotyczy to zarówno 

wymiarów urządzenia – patrz punkt „Dane techniczne” oraz budowy urządzenia – patrz punkt 

„Materiały”.) Nie dopuszcza się także stosowania urządzeń nie posiadających certyfikatu 

akredytowanej jednostki, potwierdzającego zgodność z w/w normą (dokumenty typu Deklaracja 

Zgodności czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA nie mogą być uznane jako równoważne). 

 

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia 
Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów 

zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne 

użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody. 

 

Użytkowanie i konserwacja 

− urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów rekreacyjnych i wyłącznie do tego 

celu powinny służyć,  
− poszczególne grupy urządzeń dedykowane są do użytku dla określonych grup wiekowych (zgodnie 

z Kartami Technicznymi urządzeń) – należy bezwzględnie przestrzegać tych wskazań, 
− bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni schodów, podestów, siedzisk itp. nie znajdowały 

się kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą spowodować ich uszkodzenie,  

− należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także systematycznie 

usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, śmieci, igliwie etc.), 

użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację urządzenia, 

− w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy oczyścić je 

przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu 

szczotki, 

− bezwzględnie należy zapobiegać dostawaniu się do elementów mechanicznych urządzeń 
(przekładnie, łożyska itp.) zabrudzeń, które mogą je uszkodzić (np. piasek), 

− należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi 

powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń, 
− nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie np. poprzez 

nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenażu w 

podłożu przepuszczalnym, 

    

Rysunki techniczne 
 

 
           

 

 

 


