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In het volgende overzicht wordt de juiste bevestiging getoond van de bungee-trampolinegordels en elastische koorden aan een bestaand bevestigingssysteem dat conform DIN EN 
13814 (nieuw) of DIN 4112 (oud) is gekeurd. In het overzicht worden de minimale eisen gespecificeerd die worden gesteld aan beslag en verbindingselementen bij gebruik van  
bungee-trampolinegordels en elastische koorden van Freizeit-Technik GmbH & Co. KG.

GebruiKSaanwijzinG van 
bungee-trampolinegordel en elastische koorden

De spanwijdte B moet overeenkomen met hoogte A +/- max. 15%. De diameter van de 
trampoline of het luchtkussen moet minimaal 50% van hoogte A zijn.

hoogte a  
(max. 8 m)

hoogte  
trampoline of 
luchtkussen  
(mind. 40 cm,  

max. 110 cm)

spanwijdte b

Diameter ø = min. 50% van hoogte A

Lier (optioneel) minimale trekkracht van 200 kg, minimale breuklast incl. bevestiging groter 
dan 20 kN, door fabrikant goedgekeurd voor het dragen van personen. 

Bevestigingspunten (verplicht onderdeel) minimale breuklast groter dan 20 kN 

Karabijnhaak (verplicht onderdeel) met certificering conform EN 362 of EN 12275, 
minimale breuklast groter dan 20 kN 

Omkeerrollen (optioneel) met certificering conform EN 12278, minimale breuklast 
groter dan 20 kN

Statisch trekkoord (optioneel) met certificering conform EN 1891, minimale breuklast 
groter dan 20 kN

Karabijnhaak (optioneel) met certificering conform EN 362 of EN 12275, minimale 
breuklast groter dan 20 kN

Draaiwervel (optioneel) met certificering conform EN 354, minimale breuklast groter 
dan 20 kN

Karabijnhaak (verplicht onderdeel) met certificering conform EN 362 of EN 12275, 
minimale breuklast groter dan 20 kN

Elastische koorden (verplicht onderdeel) met fabriekscertificaat conform B 3.1 of 
TÜV-goedkeuring

Karabijnhaak (verplicht onderdeel) met certificering conform EN 362 of EN 12275, 
minimale breuklast groter dan 20 kN

Bungee-trampolinegordel (verplicht onderdeel) met CE-certificering

Trampoline of luchtkussen (verplicht onderdeel) met voldoende dempende werking 
en een goedkeuring van het gebruikersgewicht van min. 100 kg

De minimale breuklast van al het beslag en de verbindingselementen van het bevestigingssy-
steem moet groter zijn dan 20 kN. Er mogen uitsluitend gecertificeerde onderdelen die voldo-
en aan de vermelde normen, worden gebruikt. De gordel is aan de linker- en rechterzijde 
voorzien van twee lussen en moet door een goedgekeurde karabijnhaak worden bevestigd.

Gebruik bij beginnende gebruikers altijd de beide bovenste lussen aangezien het 
zwaartepunt bij de onderste lussen naar onderen wordt verplaatst waardoor het 
lichaam gemakkelijker kan kantelen. Gebruik de onderste lussen alleen voor geoefende 

gebruikers die in staat zijn om een salto te maken. 

Bij de afzonderlijke componenten moet een gebruiksaanwijzing zijn toegevoegd. De instructies daarin dienen ongeacht dit overzicht te worden gelezen en nageleefd!

In het volgende overzicht staan de afzonderlijke koordtypen vermeld met een gewicht. Het vermelde gewicht moet zo nauwkeurig mogelijk overeenkomen (+/- 5%) met het gewicht van de 
gebruiker. De kg-aanduidingen gelden altijd bij gebruik aan beide zijden. Het gewicht van de gebruiker moet door weging worden bepaald.

Voor zover het gebruikersgewicht dat geldt voor uw draagconstructie (bungee-trampoline-installatie) niet op enigerlei wijze is beperkt door de fabrikant, mag het max. gebruikersgewicht 
niet meer bedragen dan 100 kg. Het minimale gebruikersgewicht bedraagt 15 kg. Het is verboden om bij een zijde slechts één elastisch koord te gebruiken. Gebruik altijd het volgende  
minimum aantal elastische koorden dat van toepassing is, ongeacht de gewichtsdefinitie:

type 1 type 2 type 3 type 4 type 5
Kleur Diameter  

+/- 1 mm
OvereenK. 
Kg

Kleur Diameter  
+/- 1 mm

OvereenK. 
Kg

Kleur Diameter  
+/- 1 mm

OvereenK. 
Kg

Kleur Diameter  
+/- 1 mm

OvereenK. 
Kg

Kleur Diameter  
+/- 1 mm

OvereenK. 
Kg

8 mm 7,5 kg  9 mm 10 kg 9 mm 10 kg  
10 mm  
enkel 5 kg 9 mm 5 kg

10 mm 10 kg  12 mm 20 kg 12 mm 20 kg  
12 mm  
enkel 10 kg 12 mm 10 kg

12 mm 15 kg  
12 mm  
dubbel 20 kg 14 mm 20 kg

Gewicht gebruiker   Minimum aantal elastische koorden per zijde

Vanaf 15 kg 2 (= 4 verbindingen)
Vanaf 35 kg 3 (= 6 verbindingen)

Vanaf 50 kg 4 (= 8 verbindingen)
Vanaf 70 kg 5 (= 10 verbindingen)
Vanaf 80 kg 6 (= 12 verbindingen)
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Elastische koorden dienen bij tekenen van breuk (bijv. inscheuringen, poreus of verkleurd rubbermateriaal, gerafelde omhulling) direct te worden vervangen.  
Let op de inwerktijden mbt UV-belasting.

Voor zover er geen slijtage kan worden vastgesteld, moeten de elastische koorden uiterlijk 12 maanden na aankoop worden vervangen. 

rotor disk systeem
De Rotor Disk Systemen dienen bij tekenen van breuk (bijv. scheuren, poriënvorming, verwijderd materiaal) direct te worden vervangen. Bij de ringmoeren moet  
worden gecontroleerd of ze goed vast zitten.

Vervang de Rotor Disks uiterlijk na 36 maanden na aankoop. Aan de rood gemarkeerde openingen dient minimaal 1 elastisch koord te worden bevestigd.

elastische koorden zonder mantel > VERVANGEN! elastische koorden met mantel   > AUSTAUSCHEN!

De volgende producten staan bij gebruik op een bungee-trampoline-installatie bloot aan sterkere slijtage. Daarom dienen deze onderdelen dagelijks voor 
elk gebruik visueel te worden gecontroleerd. Indien er kritische omstandigheden optreden, dient het gebruik onmiddellijk te worden gestaakt.

omkeerrollen
Omkeerrollen moeten met name bij slijtageverschijnselen aan de ka-
rabijnbevestigingspunten, de rol en de veiligheidsoverbrugging, di-
rect worden vervangen. 

karabijnhaak en draaiwervel
De karabijnhaak en de draaiwervel dienen bij slijtageverschijnse-
len zoals verwijderd materiaal of roest, en bij het los gaan van veilig-
heidspennen en -bouten onmiddellijk te worden vervangen.

koordmateriaal 
Statische trekkoorden dienen bij tekenen van breuk (bijv. scheuren, 
gerafelde omhulling, afslijting en kneuzingen) onmiddellijk te wor-
den vervangen.

springgordel
Houdt u zich aan de afzonderlijk meegeleverde gebruiksaanwijzing 
en veiligheidsinstructies.

springveren
Springveren dienen bij afnemende trekkracht en bij slijtageverschijn-
selen zoals afslijting of roest, onmiddellijk te worden vervangen.

trampolinedoeken en -schuimmateriaal
Deze dienen direct te worden vervangen bij vaststelling van:  
Insteken, gaten of scheuren, beschadiging van de ophangpunten, 
verslechtering van de naden. De doelmarkering in het midden van  
het springdoek moet met een geschikte kleur zichtbaar gehouden 
worden. Bij trampolinevulmateriaal extra: bij afnemende dem-
ping. 

beperkte gebruikstijden bij gebruik op (bungee-)trampoline-installaties
Voor zover er voorheen geen slijtage is vastgesteld, moeten de volgende slijtage-onderdelen binnen de aangegeven perioden na aankoopdatum worden 
vervangen door originele reserve-onderdelen van de fabrikant: 

Houdt u zich strikt aan de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies van uw springinstallatie. Gebruik het product uitsluitend op apparaten en installaties 
waarop gebruik van het product is goedgekeurd. Deze aanvullende veiligheidsinstructies vormen geen vervanging van de originele gebruiksaanwijzingen van de 
geleverde producten. Deze dienen bovendien in acht genomen te worden.

De vermelde goederen komen als gekenmerkte slijtageonderdelen op bungee-trampoline-installaties niet aanmerking voor omruiling of garantie. Onze algemene 
voorwaarden zijn van toepassing. U kunt deze nalezen op: www.freizeit-technik.de/agb.html. Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing, met uitdrukkelijke 
uitsluiting van de regels van het internationale privaatrecht. Bevoegde rechter is Stuttgart/Duitsland.

elastische koorden: na 12 maanden
omkeerrollen: na 24 maanden
koordmateriaal: na 24 maanden
rotor discs: na 36 maanden
karabijnhaken: na 36 maanden

draaiwervel: na 36 maanden
springgordel: na 36 maanden
springveren: na 36 maanden
springdoeken: na 60 maanden
trampolinevulmateriaal: na 60 maanden

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen 


