Tips en aanbevelingen

asfalt

zand

>32cm

ALTERNATIVE

SLACKLINE ALLROUND

Veiligheidsvoorschriften

De bomen, waar
de slackline aan
vastgemaakt wordt,
dienen een omtrek
van minimaal 32 cm
te hebben
(= 100 cm omtrek).

Meer informatie over
slackline palen en
muurbevestiging kun
je vinden op:

Rol de slackline niet
op, maar wikkel deze
via links en rechts
over de schouders
op. Zo voorkom je
draaiingen in de
slackline.

Voor een goede en
duurzame werking
dien je de ratels en de
karabiners regelmatig
te smeren.

Op openbare plaatsen mag
de slackline niet zonder
toezicht opgehangen
worden.

Wikkel de boombeschermer op de juiste
hoogte rond de boom.

Maak de boomschlinge
met het klittenband
vast aan de boombeschermer.

Maak de metalen platen aan elkaar vast. De
afbeelding moet aan de buitenkant en de boomschlinge moet niet gedraaid zijn.

Trek de boomschlinge
aan.
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max. 400 N
Maak de ratel door
middel van de karabiner
vast aan de boom. Zorg
ervoor dat de hendel
naar beneden hangt.
Doe dit ook met de
lus, maar dan aan de
andere boom.
De twistlock karabiner is
met een halve draai te
openen.

Om de ratel te openen
trek je aan de EasyRelease lus (A), open
vervolgens de ratel
hendel (B).

Doe de slackline van
boven naar beneden
door de gleuf van de
ratel.
Let op dat de slackline
niet gedraaid is.

max.
60 cm

Trek zo hard mogelijk
met één hand de slackline strak en gebruik
de andere hand om de
ratel te bedienen. Span
de slackline zo strak op
als je wilt.
Zet niet meer dan
400N (40kg) handspanning op de lijn.

max.
1 Person

Demontage handleiding

www.slacktivity.nl

De slackline App om
andere slackliners
en slacklinespots te
vinden, vind je op:
slacktivity.com/slackline-app

Trek aan de Easy-Release-Loop (A) en open de arm
van de ratel (B). Trek de ratel helemaal open terwijl
je trekt aan de Easy-Release-Loop. Als je dit doet,
moet je flink doorduwen om de druk van de lijn af te
krijgen. Met het openen van de ratel kan, afhankelijk
van de spanning waarmee de slackline is opgezet,
een kleine knal ontstaan.
Met het Soft-Release systeem is het mogelijk om de slackline zachtjes
te ontspannen. Meer informatie vind je op: www.slacktivity.nl

1.

Trek aan de EasyRelease-Loop (A) en
sluit de arm van de
ratel om de ratel (B) te
vergren-delen.
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Houd je ogen weg van de
ratel wanneer je een strak
gespannen slackline losmaakt. Er kunnen vonken
van de ratel afkomen. Dit
komt voor bij alle slackline
sets met een ratel.

Let erop dat bij het ophangen
van de boomschlinges de
metalen platen (B) in elkaar
schuiven zonder het einde (A)
door te trekken. Anders werkt
het klemmechanisme niet en
zal de boomschlinge onder
spanning kunnen openen.

7 kN

2.

Het is belangrijk dat de
slackline recht op de
as van de ratel wordt
opgespan¬nen. Zo voorkom
je beschadigingen en slijtage
aan de slackline.
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Video’s waarin trucs
worden uitgelegd, kun
je vinden op:

Nederlands

De slackline is alleen geschikt om op te balanceren.

De ondergrond moet
zacht en gelijkmatig
zijn. Aan beide zijdes
van de slackline moet
1,5 meter vrije grond,
zonder obstakels zijn.

www.slacktivity.nl

olie

Montage handleiding

3.

Controleer voor ieder gebruik
de slackline set, vooral op slijtage van de boomschling¬es
en de slackline band. Gebruik
nooit een beschadigde slackline set!
De slackline dient uiterlijk na
drie jaar vervangen te worden.

Wanneer de slackline
aan een artificieel object
wordt vastgemaakt let er
dan op dat het bevestigingspunt minimaal 7kN
(=700kg) kan houden.
Gebruik ook hier boombeschermers om schade
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