
ล ำดับ รำยกำร วัสดุ

1 เสาหลัก ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.3 มม. ยึดติดกนัด้วยเหล็กเพลทด้านบนมีขนาดประมาณ

15 x 29 ซม. หนา 6 มม. / ด้านล่าง ขนาดประมาณ 20 x 29 ซม. หนา 6 มม. เพลทส าหรับฐานล่าง

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 50 ซม.  หนา 6 มม. 

2 ชุดโครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว, 2 นิ้ว, 1 1/4 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม.

3 ปลอกมือจับ ท าจากยางธรรมชาติ (NR)  ทรงกระบอกปลายเปิดทั้ง 2 ด้าน มีเส้นกนัล่ืน โดยความสูงของเส้นกนัล่ืนสูง 1 มม. หนา 1 มม.

 ระยะหา่งต่อเส้นประมาณ 2 มม. ขนาดของปลอกมือจับโดยประมาณ (ID : 38.0 มม. / 

OD : 44.0 มม. หนา 3.0 มม. ยาว 150 มม.)

4 ที่นั่ง ไฟเบอร์กลาส ทรงอานจักรยาน หล่อขึ้นรูปสองช้ัน  หนาไม่นอ้ยกว่า 1 นิ้ว  จ านวน 2 ช้ิน

5 ที่เหยียบ ไฟเบอร์กลาส ทรงวงรี มีปุ่มทรงนนูส าหรับนวดฝ่าเท้าไม่ต่ ากว่า 29 ปุ่ม หล่อขึ้นรูปสองช้ันความกว้างไม่นอ้ยกว่า 13 ซม. 

ความหนาไม่นอ้ยกว่า 1 นิ้ว มีขอบกัน้ส้นเท้าสูงไม่นอ้ยกว่า 3 ซม. ความยาวไม่นอ้ยว่า 33 ซม.

6 ที่ครอบเสาหลัก/บน ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผ้า โดยมีขนาดประมาณกว้าง 14 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 30 ซม. หนา 3.5 มม. 

7 ที่ครอบเสาหลัก/ล่าง ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน 2 ช้ินประกบยึดนอ๊ตแบบซ่อนหวันอ๊ต 

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 21 ซม. หนา 3.5 มม. 

8 ยางกนักระแทก ยูริเทรนใส ยูริเทรนใสมีลักษณะที่เหนยีวไม่แตกง่ายเหมือนลูกยางธรรมดาทั่วไป

9 แป้นยึดพ้ืน เหล็กเพลท ความหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มม. เจาะรูส าหรับยึดนอ๊ต

10 ป้ายคู่มือ แผ่นอคิลิก ติดด้วย STICKER INKJET PRINTER ขนาด 29 x 120 ซม.

11 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหนา้อคิลิคโพลียูรีเทรนชนดิสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให ้-

1.  มือจับด้ามจับทั้งสองข้างพร้อมกบัเหยียบที่เหยียบ เพ่ือขึ้นนั่งบนที่รองนั่งในลักษณะนั่งค่อม (PU) ความเงาทนทานต่อน้ าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

2.  วางเท้าบนแป้นรองเท้าทั้งสองข้าง ลดลงไม่เกนิ 30% ไม่ด า ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกบังานโลหะ

3.  ออกแรงดึงมือจับเข้าหาตัวพร้อมกบัออกแรงขาดันแป้นเหยียบยึดตัวขึ้นในลักษณะยืน แล้วค่อยๆ ผ่อนกลับที่เดิม

4.  ท าสลับไป - มา ประมาณ 15-20 นาที

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง
1. เป็นเคร่ืองออกก าลังกายแขน-เข่าและหนา้ท้อง หา้มเล่นผิดวิธ ีอาจท าใหเ้กดิอันตรายได้ เด็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ

ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง

รำยละเอียด

ขนาด กว้าง 70 ยาว 200 สูง 200 ซม.

 OUC-01  สถานีม้าโยก 2 ดา้น

ข้อแนะน ำกำรใช้ 



ล ำดับ รำยกำร วัสดุ

1 เสาหลัก ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.3 มม. ยึดติดกนัด้วยเหล็กเพลทด้านบนมีขนาดประมาณ

15 x 29 ซม. หนา 6 มม. / ด้านล่าง ขนาดประมาณ 20 x 29 ซม. หนา 6 มม. เพลทส าหรับฐานล่าง

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 50 ซม.  หนา 6 มม. 

2 ชุดโครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว,1 1/2 นิ้ว,1 1/4 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม. เหล็กเพลทความหนาไม่นอ้ยกว่า 6มม.

3 ปลอกมือจับ ท าจากยางธรรมชาติ (NR)  ทรงกระบอกปลายเปิดทั้ง 2 ด้าน มีเส้นกนัล่ืน โดยความสูงของเส้นกนัล่ืนสูง 1 มม. หนา 1 มม.

 ระยะหา่งต่อเส้นประมาณ 2 มม. ขนาดของปลอกมือจับโดยประมาณ (ID : 38.0 มม. / 

OD : 44.0 มม. หนา 3.0 มม. ยาว 150 มม.)

4 ที่พิง ไฟเบอร์กลาส ทรงสี่เหล่ียมขนมเปียกปูนโค้งรับแผ่นหลัง ความกว้างไม่นอ้ยกว่า 30 ซม. ยาวไม่นอ้ยกว่า 40 ซม.  

หนาไม่นอ้ยกว่า 1 นิ้ว  มีปุ่มทรงกลมนนูส าหรับนวดหลังไม่นอ้ยกว่า 55 ปุ่ม. 

5 ที่นั่ง ไฟเบอร์กลาส ทรงสี่เหล่ียมคางหมูขอบมน หล่อขึ้นรูปสองช้ัน ความกว้างไม่นอ้ยกว่า 38 ซม. 

 ความยาวไม่นอ้ยกว่า 38 ซม. หนาไม่นอ้ยกว่า 1 นิ้ว. 

6 ลูกน้ าหนกั เหล็กหล่อ ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 25 ซม. หนา 2.8 ซม. น้ าหนกัโดยรวมประมาณ 16 กก. 2 ชุด

7 ที่ครอบเสาหลัก/บน ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผ้า โดยมีขนาดประมาณกว้าง 14 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 30 ซม. หนา 3.5 มม. 

8 ที่ครอบเสาหลัก/ล่าง ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน 2 ช้ินประกบยึดนอ๊ตแบบซ่อนหวันอ๊ต 

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 21 ซม. หนา 3.5 มม. 

9 แป้นยึดพ้ืน เหล็กเพลท ความหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มม. เจาะรูส าหรับยึดนอ๊ต

10 ป้ายคู่มือ แผ่นอคิลิก ติดด้วย STICKER INKJET PRINTER ขนาด 29 x 120 ซม.

1. นั่งบนเบาะหลังพิงพนกัพิง  จับที่ด้ามจับด้านบนทั้งสองข้างใหม้ัน่ 11 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหนา้อคิลิคโพลียูรีเทรนชนดิสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให ้-

2. ดึงด้ามจับลงหาตัวเพ่ือยกตัวขึ้น ค่อย ๆ ยืดแขนขึ้นด้านบนอย่างช้า ๆ เพ่ือปล่อยตัวลงกลับที่เดิม (PU) ความเงาทนทานต่อน้ าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

3.  ท าเซ็ตละ 10 คร้ัง รวม 3 เซ็ต ลดลงไม่เกนิ 30% ไม่ด า ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกบังานโลหะ

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง
1.ท าใหก้ล้ามเนื้อแขนและหวัไหล่แข็งแรง หา้มเล่นผิดวิธ ีอาจท าใหเ้กดิอันตรายได้ เด็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ

ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง

รำยละเอียด

ขนาด กว้าง 80 ยาว 240 สูง 200 ซม.

 OUC-02  สถานีดงึอากาศ 2 ดา้น

ข้อแนะน ำกำรใช้ 



ล ำดับ รำยกำร วัสดุ

1 เสาหลัก ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.3 มม. ยึดติดกนัด้วยเหล็กเพลทด้านบนมีขนาดประมาณ

15 x 29 ซม. หนา 6 มม. / ด้านล่าง ขนาดประมาณ 20 x 29 ซม. หนา 6 มม. เพลทส าหรับฐานล่าง

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 50 ซม.  หนา 6 มม. 

2 ชุดโครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว, 2 นิ้ว,1 1/2 นิ้ว, 1 1/4 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม.

3 ที่เหยียบ ไฟเบอร์กลาส ทรงวงรี มีปุ่มทรงนนูส าหรับนวดฝ่าเท้าไม่ต่ ากว่า 29 ปุ่ม หล่อขึ้นรูปสองช้ันความกว้างไม่นอ้ยกว่า 13 ซม. 

ความหนาไม่นอ้ยกว่า 1 นิ้ว มีขอบกัน้ส้นเท้าสูงไม่นอ้ยกว่า 3 ซม. ความยาวไม่นอ้ยว่า 33 ซม.

4 ที่ครอบเสาหลัก/บน ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผ้า โดยมีขนาดประมาณกว้าง 14 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 30 ซม. หนา 3.5 มม. 

5 ที่ครอบเสาหลัก/ล่าง ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน 2 ช้ินประกบยึดนอ๊ตแบบซ่อนหวันอ๊ต 

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 21 ซม. หนา 3.5 มม. 

6 แป้นยึดพ้ืน เหล็กเพลท ความหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มม. เจาะรูส าหรับยึดนอ๊ต

7 ป้ายคู่มือ แผ่นอคิลิก ติดด้วย STICKER INKJET PRINTER ขนาด 29 x 120 ซม.

8 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหนา้อคิลิคโพลียูรีเทรนชนดิสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให ้-

(PU) ความเงาทนทานต่อน้ าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกนิ 30% ไม่ด า ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกบังานโลหะ

1. ใช้มือจับด้ามคานจับใหม้ัน่โยกทั้งซ้าย-ขวา

2. ขึ้นยืนและเหยียบที่เหยียบซ้าย-ขวา

3. แกว่งขาในลักษณะกา้วเดินไปข้างหนา้ จากช้า-เร็ว สลับไป-มา

4. ท าต่อเนื่อง 15-20 นาที

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง
1. เป็นเคร่ืองออกก าลังกายขา และข้อสะโพก หา้มเล่นผิดวิธ ีอาจท าใหเ้กดิอันตรายได้ เด็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ

ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

 OUC-03  สถานีเดนิอากาศ 2 ดา้น

ข้อแนะน ำกำรใช้ 

รำยละเอียด

ขนาด กว้าง 55 ยาว 280 สูง 200 ซม.

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง



ล ำดับ รำยกำร วัสดุ

1 เสาหลัก ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.3 มม. ยึดติดกนัด้วยเหล็กเพลทด้านบนมีขนาดประมาณ

15 x 29 ซม. หนา 6 มม. / ด้านล่าง ขนาดประมาณ 20 x 29 ซม. หนา 6 มม. เพลทส าหรับฐานล่าง

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 50 ซม.  หนา 6 มม. 

2 ชุดโครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว, 1 1/4 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม.

3 แป้นเหยียบ ไฟเบอร์กลาส ทรงกลมขนาดøไม่นอ้ยกว่า 30 ซม.  ความหนาไม่นอ้ยกว่า 1 นิ้ว มีปุ่มทรงกลมนนูส าหรับนวดฝ่าเท้า

ไม่นอ้ยกว่า  60  ปุ่ม 

4 ที่ครอบเสาหลัก/บน ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผ้า โดยมีขนาดประมาณกว้าง 14 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 30 ซม. หนา 3.5 มม. 

5 ที่ครอบเสาหลัก/ล่าง ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน 2 ช้ินประกบยึดนอ๊ตแบบซ่อนหวันอ๊ต 

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 21 ซม. หนา 3.5 มม. 

6 แป้นยึดพ้ืน เหล็กเพลท ความหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มม. เจาะรูส าหรับยึดนอ๊ต

7 ป้ายคู่มือ แผ่นอคิลิก ติดด้วย STICKER INKJET PRINTER ขนาด 29 x 120 ซม.

8 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหนา้อคิลิคโพลียูรีเทรนชนดิสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให ้-

(PU) ความเงาทนทานต่อน้ าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกนิ 30% ไม่ด า ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกบังานโลหะ

1. ใช้มือจับที่จับ พร้อมกบัขึ้นเหยียบบนจานรองเหยียบในลักษณะเท้าชิด

2. บิดล าตัวไปทางซ้าย-ขวา สลับกนั

3.  ท าต่อเนื่องประมาณ 10-20 นาที

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง
1. เป็นเคร่ืองออกก าลังกายข้อสะโพก-เอว และลดส่วนเกนิหนา้ท้อง หา้มเล่นผิดวิธ ีอาจท าใหเ้กดิอันตรายได้ เด็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ

ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

ขนาด กว้าง 40 ยาว 160 สูง 200 ซม.

รำยละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง

 OUC-04  สถานีบดิเอว 2 ดา้น

ข้อแนะน ำกำรใช้ 



ล ำดับ รำยกำร วัสดุ

1 เสาหลัก ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.3 มม. ยึดติดกนัด้วยเหล็กเพลทด้านบนมีขนาดประมาณ

15 x 29 ซม. หนา 6 มม. / ด้านล่าง ขนาดประมาณ 20 x 29 ซม. หนา 6 มม. เพลทส าหรับฐานล่าง

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 50 ซม.  หนา 6 มม. 

2 ชุดโครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว, 2 นิ้ว,1 1/4 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม.

3 ปลอกมือจับ ท าจากยางธรรมชาติ (NR)  ทรงกระบอกปลายเปิดทั้ง 2 ด้าน มีเส้นกนัล่ืน โดยความสูงของเส้นกนัล่ืนสูง 1 มม. หนา 1 มม.

 ระยะหา่งต่อเส้นประมาณ 2 มม. ขนาดของปลอกมือจับโดยประมาณ (ID : 38.0 มม. / 

OD : 44.0 มม. หนา 3.0 มม. ยาว 150 มม.)

4 ที่พิง ไฟเบอร์กลาส ทรงสี่เหล่ียมขนมเปียกปูนโค้งรับแผ่นหลัง ความกว้างไม่นอ้ยกว่า 30 ซม. ยาวไม่นอ้ยกว่า 40 ซม.  

หนาไม่นอ้ยกว่า 1 นิ้ว  มีปุ่มทรงกลมนนูส าหรับนวดหลังไม่นอ้ยกว่า 55 ปุ่ม. 

5 ที่นั่ง ไฟเบอร์กลาส ทรงสี่เหล่ียมคางหมูขอบมน หล่อขึ้นรูปสองช้ัน ความกว้างไม่นอ้ยกว่า 38 ซม. 

 ความยาวไม่นอ้ยกว่า 38 ซม. หนาไม่นอ้ยกว่า 1 นิ้ว. 

6 ที่ครอบเสาหลัก/บน ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผ้า โดยมีขนาดประมาณกว้าง 14 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 30 ซม. หนา 3.5 มม. 

7 ที่ครอบเสาหลัก/ล่าง ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน 2 ช้ินประกบยึดนอ๊ตแบบซ่อนหวันอ๊ต 

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 21 ซม. หนา 3.5 มม. 

8 แป้นยึดพ้ืน เหล็กเพลท ความหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มม. เจาะรูส าหรับยึดนอ๊ต

9 ป้ายคู่มือ แผ่นอคิลิก ติดด้วย STICKER INKJET PRINTER ขนาด 29 x 120 ซม.

10 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหนา้อคิลิคโพลียูรีเทรนชนดิสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให ้-

1. นั่งบนเบาะนั่งใหห้ลังชนกบัพนกัพิงมือจับที่เหล็กทั้งสองข้าง (PU) ความเงาทนทานต่อน้ าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

2. ใช้มือทั้งสองข้างดันเหล็กแขนจับทั้งสองข้างไปด้านหนา้แล้วค่อยๆผ่อนคืน ลดลงไม่เกนิ 30% ไม่ด า ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกบังานโลหะ

3.  ท าเซ็ตละ 10 คร้ัง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง
1. ท าใหก้ล้ามเนื้อหนา้อก หวัไหล่แข็งแรง หา้มเล่นผิดวิธ ีอาจท าใหเ้กดิอันตรายได้ เด็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ

2. ท าใหก้ล้ามเนื้อแขนแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

 OUC-05  สถานีดนัอากาศ 2 ดา้น

ข้อแนะน ำกำรใช้ 

ขนาด กว้าง 80 ยาว 200 สูง 200 ซม.

รำยละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง



ล ำดับ รำยกำร วัสดุ

1 เสาหลัก ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.3 มม. ยึดติดกนัด้วยเหล็กเพลทด้านบนมีขนาดประมาณ

15 x 29 ซม. หนา 6 มม. / ด้านล่าง ขนาดประมาณ 20 x 29 ซม. หนา 6 มม. เพลทส าหรับฐานล่าง

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 50 ซม.  หนา 6 มม. 

2 ชุดโครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว,1 1/2 นิ้ว, 1 1/4 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม. เหล็กเพลท ø ไม่นอ้ยกว่า 40 ซม.

ความหนาไม่นอ้ยกว่า 9 มม.  จ านวน 2 แผ่น

3 ปลอกมือจับ ท าจากยางธรรมชาติ (NR) ทรงกระบอกปลายเปิดทั้ง 2 ด้าน มีเส้นกนัล่ืน โดยความสูงของเส้นกนัล่ืนสูง 1 มม. หนา 1 มม.

 ระยะหา่งต่อเส้นประมาณ 2 มม. ขนาดของปลอกมือจับโดยประมาณ (ID : 38.0 มม. / 

OD : 44.0 มม. หนา 3.0 มม. ยาว 150 มม.)

4 ที่เหยียบ ไฟเบอร์กลาส ทรงวงรี มีปุ่มทรงนนูส าหรับนวดฝ่าเท้าไม่ต่ ากว่า 29 ปุ่ม หล่อขึ้นรูปสองช้ันความกว้างไม่นอ้ยกว่า 13 ซม. 

ความหนาไม่นอ้ยกว่า 1 นิ้ว มีขอบกัน้ส้นเท้าสูงไม่นอ้ยกว่า 3 ซม. ความยาวไม่นอ้ยว่า 33 ซม.

5 ที่ครอบเสาหลัก/บน ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผ้า โดยมีขนาดประมาณกว้าง 14 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 30 ซม. หนา 3.5 มม. 

6 ที่ครอบเสาหลัก/ล่าง ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน 2 ช้ินประกบยึดนอ๊ตแบบซ่อนหวันอ๊ต 

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 21 ซม. หนา 3.5 มม. 

7 แป้นยึดพ้ืน เหล็กเพลท ความหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มม. เจาะรูส าหรับยึดนอ๊ต

8 ป้ายคู่มือ แผ่นอคิลิก ติดด้วย STICKER INKJET PRINTER ขนาด 29 x 120 ซม.

9 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหนา้อคิลิคโพลียูรีเทรนชนดิสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให ้-

(PU) ความเงาทนทานต่อน้ าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

1. ใช้มือจับด้ามคันโยกทั้งซ้าย-ขวาใหม้ัน่ ลดลงไม่เกนิ 30% ไม่ด า ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกบังานโลหะ

2. ขึ้นยืนและเหยียบที่เหยียบซ้าย-ขวา โยกแขนพร้อมกบัยกขาลักษณะว่ิงจ๊อกกิง้ สลับไป-มา เพ่ือบริหารขาและไหล่ 

3.  ท าต่อเนื่อง 15-20 นาที

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง
1. เป็นเคร่ืองออกก าลังกายแขน-ไหล่ และข้อสะโพก หา้มเล่นผิดวิธ ีอาจท าใหเ้กดิอันตรายได้ เด็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ

ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

รำยละเอียด

ขนาด กว้าง 40 ยาว 260 สูง 200 ซม.

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง

ข้อแนะน ำกำรใช้ 

 OUC-06  สถานีโยกเดนิตา่งระดบั 2 ดา้น



ล ำดับ รำยกำร วัสดุ

1 เสาหลัก ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.3 มม. ยึดติดกนัด้วยเหล็กเพลทด้านบนมีขนาดประมาณ

15 x 29 ซม. หนา 6 มม. / ด้านล่าง ขนาดประมาณ 20 x 29 ซม. หนา 6 มม. เพลทส าหรับฐานล่าง

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 50 ซม.  หนา 6 มม. 

2 ชุดโครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว, 1 1/2 นิ้ว, 1 1/4 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม.

3 ปลอกมือจับ ท าจากยางธรรมชาติ (NR)  ทรงกระบอกปลายเปิดทั้ง 2 ด้าน มีเส้นกนัล่ืน โดยความสูงของเส้นกนัล่ืนสูง 1 มม. หนา 1 มม.

 ระยะหา่งต่อเส้นประมาณ 2 มม. ขนาดของปลอกมือจับโดยประมาณ (ID : 38.0 มม. / 

OD : 44.0 มม. หนา 3.0 มม. ยาว 150 มม.)

4 ที่เหยียบ ไฟเบอร์กลาส ทรงสี่เหล่ียมขอบมน มีปุ่มทรงนนูส าหรับนวดฝ่าเท้าไม่ต่ ากว่า 100 ปุ่ม.ความกว้างไม่นอ้ยกว่า 35 ซม.

ความยาวไม่นอ้ยว่า 35 ซม.ความหนาไม่นอ้ยกว่า 1 นิ้ว มีขอบกัน้สูงไม่นอ้ยกว่า 3 ซม. 

5 ที่ครอบเสาหลัก/บน ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผ้า โดยมีขนาดประมาณกว้าง 14 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 30 ซม. หนา 3.5 มม. 

6 ที่ครอบเสาหลัก/ล่าง ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน 2 ช้ินประกบยึดนอ๊ตแบบซ่อนหวันอ๊ต 

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 21 ซม. หนา 3.5 มม. 

7 แป้นยึดพ้ืน เหล็กเพลท ความหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มม. เจาะรูส าหรับยึดนอ๊ต

8 ป้ายคู่มือ แผ่นอคิลิก ติดด้วย STICKER INKJET PRINTER ขนาด 29 x 120 ซม.

9 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหนา้อคิลิคโพลียูรีเทรนชนดิสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให ้-

(PU) ความเงาทนทานต่อน้ าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกนิ 30% ไม่ด า ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกบังานโลหะ

1. ยืนบนแผ่นรองเท้าใช้มือจับด้ามจับทั้งสองข้างใหม้ัน่

2.  ออกแรงแกว่งล าตัวไปทางด้ายซ้าย-ขวา  เร่ิมจากช้า แล้วเพ่ิมความเร็วขึ้นตามล าดับ ในลักษณะลูกตุ้มนาฬิกา ท าติดต่อกนัประมาณ 10-20 นาที

3. ยืนหนัหลังระหว่างอุปกรณ์แกว่งตัวทั้งสองข้างโดยพิงหลังกบัแผ่นรองหลังพร้อมกบัใช้มือจับทั้งสองข้างใหม้ัน่คงเกร็งล าตัว -กล้ามท้อง

    แล้วยกล าตัวท่อนล่างและขาขึ้นใหท้ ามุมฉากกบัล าตัวท่อนบน เกร็งค้างไว้ประมาณ 2 วินาที แล้วค่อยๆ ปล่อยลง แล้วเร่ิมท าใหม่ 

    ท าเช็ตละ 5 คร้ัง รวม 5 เช็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง
1. เป็นเคร่ืองออกก าลังกายแขน-เอว และข้อสะโพก หา้มเล่นผิดวิธ ีอาจท าใหเ้กดิอันตรายได้ เด็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ

ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

ข้อแนะน ำกำรใช้ 

รำยละเอียด

ขนาด กว้าง 80 ยาว 200 สูง 200 ซม.

 OUC-07  สถานีแกว่งตวั 2 ดา้น

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง



ล ำดับ รำยกำร วัสดุ

1 เสาหลัก ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.3 มม. ยึดติดกนัด้วยเหล็กเพลทด้านบนมีขนาดประมาณ

15 x 29 ซม. หนา 6 มม. / ด้านล่าง ขนาดประมาณ 20 x 29 ซม. หนา 6 มม. เพลทส าหรับฐานล่าง

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 50 ซม.  หนา 6 มม. 

2 ชุดโครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว, 1 1/2 นิ้ว,1 1/4 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม.

3 ปลอกมือจับ ท าจากยางธรรมชาติ (NR)  ทรงกระบอกปลายเปิดทั้ง 2 ด้าน มีเส้นกนัล่ืน โดยความสูงของเส้นกนัล่ืนสูง 1 มม. หนา 1 มม.

 ระยะหา่งต่อเส้นประมาณ 2 มม. ขนาดของปลอกมือจับโดยประมาณ (ID : 38.0 มม. / 

OD : 44.0 มม. หนา 3.0 มม. ยาว 150 มม.)

4 ที่พิง ไฟเบอร์กลาส ทรงสี่เหล่ียมขนมเปียกปูนโค้งรับแผ่นหลัง ความกว้างไม่นอ้ยกว่า 30 ซม. ยาวไม่นอ้ยกว่า 40 ซม.  

หนาไม่นอ้ยกว่า 1 นิ้ว  มีปุ่มทรงกลมนนูส าหรับนวดหลังไม่นอ้ยกว่า 55 ปุ่ม. 

5 ที่นั่ง ไฟเบอร์กลาส ทรงสี่เหล่ียมคางหมูขอบมน หล่อขึ้นรูปสองช้ัน ความกว้างไม่นอ้ยกว่า 38 ซม. 

 ความยาวไม่นอ้ยกว่า 38 ซม. หนาไม่นอ้ยกว่า 1 นิ้ว. 

6 ที่เหยียบ ไฟเบอร์กลาส ทรงวงรี มีปุ่มทรงนนูส าหรับนวดฝ่าเท้าไม่ต่ ากว่า 29 ปุ่ม หล่อขึ้นรูปสองช้ันความกว้างไม่นอ้ยกว่า 13 ซม. 

ความหนาไม่นอ้ยกว่า 1 นิ้ว มีขอบกัน้ส้นเท้าสูงไม่นอ้ยกว่า 3 ซม. ความยาวไม่นอ้ยว่า 33 ซม.

7 ที่ครอบเสาหลัก/บน ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผ้า โดยมีขนาดประมาณกว้าง 14 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 30 ซม. หนา 3.5 มม. 

8 ที่ครอบเสาหลัก/ล่าง ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน 2 ช้ินประกบยึดนอ๊ตแบบซ่อนหวันอ๊ต 

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 21 ซม. หนา 3.5 มม. 

9 แป้นยึดพ้ืน เหล็กเพลท ความหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มม. เจาะรูส าหรับยึดนอ๊ต

1. นั่งบนที่นั่งใหห้ลังชนกบัพนกัพิงมือจับที่จับทั้งสองข้าง 10 ป้ายคู่มือ แผ่นอคิลิก ติดด้วย STICKER INKJET PRINTER ขนาด 29 x 120 ซม.

2. ใช้เท้าทั้งสองข้างเหยียบที่เหยียบแล้วยืดขาไปด้านหนา้แล้วๆผ่อนกลับคืน 11 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหนา้อคิลิคโพลียูรีเทรนชนดิสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให ้-

3.  ท าเซ็ตละ 10 คร้ัง รวม 3 เซ็ต (PU) ความเงาทนทานต่อน้ าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกนิ 30% ไม่ด า ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกบังานโลหะ

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง
1. ท าใหก้ล้ามเนื้อขาและข้อเข่าแข็งแรง หา้มเล่นผิดวิธ ีอาจท าใหเ้กดิอันตรายได้ เด็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ

ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

 OUC-08  สถานีน่ังยืดขา 2 ดา้น

ข้อแนะน ำกำรใช้ 

ขนาด กว้าง 40 ยาว 180 สูง 200 ซม.

รำยละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง



ล ำดับ รำยกำร วัสดุ

1 เสาหลัก ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.3 มม. ยึดติดกนัด้วยเหล็กเพลทด้านบนมีขนาดประมาณ

15 x 29 ซม. หนา 6 มม. / ด้านล่าง ขนาดประมาณ 20 x 29 ซม. หนา 6 มม. เพลทส าหรับฐานล่าง

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 50 ซม.  หนา 6 มม. 

2 ชุดโครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว, 2 นิ้ว, 1 1/4 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม.

3 ลูกกล้ิง พลาสติก พลาสติกซูปเปอร์ลีน ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 2 นิ้ว ความยาวไม่นอ้ยกว่า 30 ซม. 

4 ที่ครอบเสาหลัก/บน ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผ้า โดยมีขนาดประมาณกว้าง 14 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 30 ซม. หนา 3.5 มม. 

5 ที่ครอบเสาหลัก/ล่าง ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน 2 ช้ินประกบยึดนอ๊ตแบบซ่อนหวันอ๊ต 

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 21 ซม. หนา 3.5 มม. 

6 แป้นยึดพ้ืน เหล็กเพลท ความหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มม. เจาะรูส าหรับยึดนอ๊ต

7 ป้ายคู่มือ แผ่นอคิลิก ติดด้วย STICKER INKJET PRINTER ขนาด 29 x 120 ซม.

8 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหนา้อคิลิคโพลียูรีเทรนชนดิสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให ้-

(PU) ความเงาทนทานต่อน้ าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกนิ 30% ไม่ด า ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกบังานโลหะ

1. ยืนหนัหนา้เข้าหาอุปกรณ์ด้านสูง หรือต่ า 

2. ยกขาข้างใดข้างหนึ่งขึ้นพาดบนคาน

3. โนม้ตัวไปด้านหนา้ใหข้าตึงเพ่ือยืดเส้นสลับซ้าย-ขวา

4. ท าต่อเนื่องประมาณ 5-10 นาที

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง
1. เป็นเคร่ืองออกก าลังกายส าหรับยืดกล้ามเนื้อขา หา้มเล่นผิดวิธ ีอาจท าใหเ้กดิอันตรายได้ เด็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ

ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง

ขนาด กว้าง 100 ยาว 80 สูง 200 ซม.

 OUC-09  สถานียืดกล้ามเน้ือ 2 ดา้น

รำยละเอียด

ข้อแนะน ำกำรใช้ 



ล ำดับ รำยกำร วัสดุ

1 เสาหลัก ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.3 มม. ยึดติดกนัด้วยเหล็กเพลทด้านบนมีขนาดประมาณ

15 x 29 ซม. หนา 6 มม. / ด้านล่าง ขนาดประมาณ 20 x 29 ซม. หนา 6 มม. เพลทส าหรับฐานล่าง

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 50 ซม.  หนา 6 มม. 

2 ชุดโครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว,  1 1/2 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม.

3 ปลอกมือจับ ท าจากยางธรรมชาติ (NR)  ทรงกระบอกปลายเปิดทั้ง 2 ด้าน มีเส้นกนัล่ืน โดยความสูงของเส้นกนัล่ืนสูง 1 มม. หนา 1 มม.

 ระยะหา่งต่อเส้นประมาณ 2 มม. ขนาดของปลอกมือจับโดยประมาณ (ID : 38.0 มม. / 

OD : 44.0 มม. หนา 3.0 มม. ยาว 150 มม.)

4 ที่ครอบเสาหลัก/บน ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผ้า โดยมีขนาดประมาณกว้าง 14 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 30 ซม. หนา 3.5 มม. 

5 ที่ครอบเสาหลัก/ล่าง ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน 2 ช้ินประกบยึดนอ๊ตแบบซ่อนหวันอ๊ต 

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 21 ซม. หนา 3.5 มม. 

6 แป้นยึดพ้ืน เหล็กเพลท ความหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มม. เจาะรูส าหรับยึดนอ๊ต

7 ป้ายคู่มือ แผ่นอคิลิก ติดด้วย STICKER INKJET PRINTER ขนาด 29 x 120 ซม.

8 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหนา้อคิลิคโพลียูรีเทรนชนดิสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให ้-

(PU) ความเงาทนทานต่อน้ าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกนิ 30% ไม่ด า ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกบังานโลหะ

1. ยืนหนัหนา้เข้าหาอุปกรณ์

2. จับที่ด้ามจับด้านบนทั้งสองข้างใหม้ัน่ 

3. โหนตัวใหเ้ท้าลอยจากพ้ืนดึงล าตัวขึ้นแล้วค่อยๆ ปล่อยลงสลับไป-มา

4.  ท าเซ็ตละ 10 คร้ัง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง
1. เป็นเคร่ืองออกก าลังกายกล้ามเนื้อแขน-หวัไหล่ และข้อศอก หา้มเล่นผิดวิธ ีอาจท าใหเ้กดิอันตรายได้ เด็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ

ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

 OUC-10  สถานีดงึตวั 2 ดา้น

ข้อแนะน ำกำรใช้ 

ขนาด กว้าง 40 ยาว 100 สูง 210 ซม.

รำยละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง



ล ำดับ รำยกำร วัสดุ

1 เสาหลัก ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.3 มม. ยึดติดกนัด้วยเหล็กเพลทด้านบนมีขนาดประมาณ

15 x 29 ซม. หนา 6 มม. / ด้านล่าง ขนาดประมาณ 20 x 29 ซม. หนา 6 มม. เพลทส าหรับฐานล่าง

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 50 ซม.  หนา 6 มม. 

2 ชุดโครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว, 2 นิ้ว, 1 1/2 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม.

3 ที่ครอบเสาหลัก/บน ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผ้า โดยมีขนาดประมาณกว้าง 14 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 30 ซม. หนา 3.5 มม. 

4 ที่ครอบเสาหลัก/ล่าง ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน 2 ช้ินประกบยึดนอ๊ตแบบซ่อนหวันอ๊ต 

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 21 ซม. หนา 3.5 มม. 

5 แป้นยึดพ้ืน เหล็กเพลท ความหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มม. เจาะรูส าหรับยึดนอ๊ต

6 ป้ายคู่มือ แผ่นอคิลิก ติดด้วย STICKER INKJET PRINTER ขนาด 29 x 120 ซม.

7 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหนา้อคิลิคโพลียูรีเทรนชนดิสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให ้-

(PU) ความเงาทนทานต่อน้ าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกนิ 30% ไม่ด า ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกบังานโลหะ

1. ใช้มือจับบาร์คู่ทั้งสองข้างยกล าตัว และแกว่งล าตัวไปข้างหนา้-ข้างหลัง

2. เกร็งกล้ามท้องยกขาช้ีไปด้านหนา้ท ามุมฉากกบัล าตัว แล้วปล่อยขาลงสลับไป-มา ท าเซ็ตละ 10 คร้ัง รวม 3 เซ็ต

3. ใช้มือจับบาร์เดี่ยวเพ่ือโหนตัวแกว่งล าตัวไปด้านหนา้-ด้านหลัง ตามความต้องการ

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง
1. เป็นเคร่ืองออกก าลังกายแขน และดึงหลังแนวตรง หา้มเล่นผิดวิธ ีอาจท าใหเ้กดิอันตรายได้ เด็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ

ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

 OUC-11  สถานียกตวั 2 ดา้น

ข้อแนะน ำกำรใช้ 

รำยละเอียด

ขนาด กว้าง 70 ยาว 200 สูง 200 ซม.

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง



ล ำดับ รำยกำร วัสดุ

1 เสาหลัก ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.3 มม. ยึดติดกนัด้วยเหล็กเพลทด้านบนมีขนาดประมาณ

15 x 29 ซม. หนา 6 มม. / ด้านล่าง ขนาดประมาณ 20 x 29 ซม. หนา 6 มม. เพลทส าหรับฐานล่าง

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 50 ซม.  หนา 6 มม. 

2 ชุดโครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว, 1 1/4 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม.เหล็กเพลท หนา 6 มม.

3 ปลอกมือจับ ท าจากยางธรรมชาติ (NR)  ทรงกระบอกปลายเปิดทั้ง 2 ด้าน มีเส้นกนัล่ืน โดยความสูงของเส้นกนัล่ืนสูง 1 มม. หนา 1 มม.

 ระยะหา่งต่อเส้นประมาณ 2 มม. ขนาดของปลอกมือจับโดยประมาณ (ID : 38.0 มม. / 

OD : 44.0 มม. หนา 3.0 มม. ยาว 150 มม.)

4 ที่ครอบเสาหลัก/บน ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผ้า โดยมีขนาดประมาณกว้าง 14 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 30 ซม. หนา 3.5 มม. 

5 ที่ครอบเสาหลัก/ล่าง ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน 2 ช้ินประกบยึดนอ๊ตแบบซ่อนหวันอ๊ต 

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 21 ซม. หนา 3.5 มม. 

6 แป้นยึดพ้ืน เหล็กเพลท ความหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มม. เจาะรูส าหรับยึดนอ๊ต

7 ป้ายคู่มือ แผ่นอคิลิก ติดด้วย STICKER INKJET PRINTER ขนาด 29 x 120 ซม.

8 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหนา้อคิลิคโพลียูรีเทรนชนดิสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให ้-

(PU) ความเงาทนทานต่อน้ าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกนิ 30% ไม่ด า ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกบังานโลหะ

1. ใช้มือจับที่ที่จับปลายเชือกทั้ง 2 ข้าง ยืนถ่างขาเล็กนอ้ยใหม้ัน่คง

2. ออกแรงดึงเชือกในลักษณะขึ้น-ลง สลับซ้าย-ขวา จะท าใหแ้ขน-หวัไหล่ ได้รับการบริหารใหก้ล้ามเนื้อและข้อต่อกระชับขึ้น

3.  ท าเซ็ตละ 10 คร้ัง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง
1. เป็นเคร่ืองออกก าลังกายหวัไหล่ และแขน หา้มเล่นผิดวิธ ีอาจท าใหเ้กดิอันตรายได้ เด็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ

ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

รำยละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง

ขนาด กว้าง 80 ยาว 80 สูง 200 ซม.

 OUC-12  สถานีดงึแขน 2 ดา้น

ข้อแนะน ำกำรใช้ 



ล ำดับ รำยกำร วัสดุ

1 เสาหลัก ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.3 มม. ยึดติดกนัด้วยเหล็กเพลทด้านบนมีขนาดประมาณ

15 x 29 ซม. หนา 6 มม. / ด้านล่าง ขนาดประมาณ 20 x 29 ซม. หนา 6 มม. เพลทส าหรับฐานล่าง

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 50 ซม.  หนา 6 มม. 

2 ชุดโครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว, 2 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม.

3 แป้นหมุน ไฟเบอร์กลาส ทรงกลมนนู ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 50 ซม. มีปุ่มนนูส าหรับนวดฝ่ามือจ านวน 250 ปุ่ม

4 ที่ครอบเสาหลัก/บน ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผ้า โดยมีขนาดประมาณกว้าง 14 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 30 ซม. หนา 3.5 มม. 

5 ที่ครอบเสาหลัก/ล่าง ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน 2 ช้ินประกบยึดนอ๊ตแบบซ่อนหวันอ๊ต 

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 21 ซม. หนา 3.5 มม. 

6 แป้นยึดพ้ืน เหล็กเพลท ความหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มม. เจาะรูส าหรับยึดนอ๊ต

7 ป้ายคู่มือ แผ่นอคิลิก ติดด้วย STICKER INKJET PRINTER ขนาด 29 x 120 ซม.

8 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหนา้อคิลิคโพลียูรีเทรนชนดิสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให ้-

(PU) ความเงาทนทานต่อน้ าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกนิ 30% ไม่ด า ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกบังานโลหะ

1.  ยืนหนัหนา้เข้าวงล้อใหล้ าตัวอยู่ระหว่างกึง่กลาง ด้านใดด้านหนึ่งกไ็ด้

2. วางมือบนแป้นหมุนทั้งสองข้าง

3. ออกแรงหมุนวงล้อในลักษณะตามเข็มนาฬิกา หรือทวนเข็มนาฬิการ เร่ิมจากช้า แล้วเพ่ิมความเร็วขึ้นตามล าดับ

4. ท าต่อเนื่องประมาณ 15-20 นาที

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง
1. เป็นเคร่ืองออกก าลังกายหวัไหล่ และข้อมือ หา้มเล่นผิดวิธ ีอาจท าใหเ้กดิอันตรายได้ เด็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ

ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

 OUC-13  สถานีหมุนวงล้อคู่ 2 ดา้น

ข้อแนะน ำกำรใช้ 

ขนาด กว้าง 110 ยาว 140 สูง 200 ซม.

รำยละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง



ล ำดับ รำยกำร วัสดุ

1 เสาหลัก ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.3 มม. ยึดติดกนัด้วยเหล็กเพลทด้านบนมีขนาดประมาณ

15 x 29 ซม. หนา 6 มม. / ด้านล่าง ขนาดประมาณ 20 x 29 ซม. หนา 6 มม. เพลทส าหรับฐานล่าง

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 50 ซม.  หนา 6 มม. 

2 ชุดโครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว, 2 นิ้ว, 1 1/2 นิ้ว, 1 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม.

3 เบาะรองนอน พลาสติก ขนาดกว้าง 10.5 ซม. ยาว 40.0 ซม.

4 ที่ครอบเสาหลัก/บน ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผ้า โดยมีขนาดประมาณกว้าง 14 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 30 ซม. หนา 3.5 มม. 

5 ที่ครอบเสาหลัก/ล่าง ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน 2 ช้ินประกบยึดนอ๊ตแบบซ่อนหวันอ๊ต 

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 21 ซม. หนา 3.5 มม. 

6 แป้นยึดพ้ืน เหล็กเพลท ความหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มม. เจาะรูส าหรับยึดนอ๊ต

7 ป้ายคู่มือ แผ่นอคิลิก ติดด้วย STICKER INKJET PRINTER ขนาด 29 x 120 ซม.

8 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหนา้อคิลิคโพลียูรีเทรนชนดิสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให ้-

(PU) ความเงาทนทานต่อน้ าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกนิ 30% ไม่ด า ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกบังานโลหะ

1. นอนลงบนโครงเหล็กพร้อมกบัใช้เท้าล็อคกบัคานเหล็กด้านล่างเพ่ือทรงตัว

2. ใช้มือทั้งสองข้างประสานต้นคอเกร็งกล้ามท้องดึงตัวเองลุกขึ้นโนม้ไปด้านหนา้ และเอนตัวกลับไปลักษณะนอนแล้วท าซ้ า 

3.  ท าเซ็ตละ 10 คร้ัง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง
1. เป็นเคร่ืองออกก าลังกายซิทอัพกล้ามเนื้อหนา้ท้อง หา้มเล่นผิดวิธ ีอาจท าใหเ้กดิอันตรายได้ เด็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ

ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

 OUC-14  สถานีซทิอัพ 2 ดา้น

ข้อแนะน ำกำรใช้ 

ขนาด กว้าง 110 ยาว 200 สูง 200 ซม.

รำยละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง



ล ำดับ รำยกำร วัสดุ

1 เสาหลัก ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.3 มม. ยึดติดกนัด้วยเหล็กเพลทด้านบนมีขนาดประมาณ

15 x 29 ซม. หนา 6 มม. / ด้านล่าง ขนาดประมาณ 20 x 29 ซม. หนา 6 มม. เพลทส าหรับฐานล่าง

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 50 ซม.  หนา 6 มม. 

2 ชุดโครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว, 2 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม.

3 แป้นหมุน ไฟเบอร์กลาส ทรงกลมเรียบ ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 100 ซม. ความหนาไม่นอ้ยกว่า 1 นิ้ว มีปุ่มมือจับ ท าจากซูปเปอร์ลีน

4 ที่ครอบเสาหลัก/บน ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผ้า โดยมีขนาดประมาณกว้าง 14 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 30 ซม. หนา 3.5 มม. 

5 ที่ครอบเสาหลัก/ล่าง ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน 2 ช้ินประกบยึดนอ๊ตแบบซ่อนหวันอ๊ต 

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 21 ซม. หนา 3.5 มม. 

6 แป้นยึดพ้ืน เหล็กเพลท ความหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มม. เจาะรูส าหรับยึดนอ๊ต

7 ป้ายคู่มือ แผ่นอคิลิก ติดด้วย STICKER INKJET PRINTER ขนาด 29 x 120 ซม.

8 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหนา้อคิลิคโพลียูรีเทรนชนดิสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให ้-

(PU) ความเงาทนทานต่อน้ าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกนิ 30% ไม่ด า ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกบังานโลหะ

1.  ยืนหนัหนา้เข้าวงล้อใหล้ าตัวอยู่ระหว่างกึง่กลาง 

2. ใช้มือจับตุ่มบนแป้นหมุนทั้งสองตุ่ม

3. ออกแรงหมุนวงล้อในลักษณะตามเข็มนาฬิกา หรือทวนเข็มนาฬิการ เร่ิมจากช้า แล้วเพ่ิมความเร็วขึ้นตามล าดับ

4. ท าต่อเนื่องประมาณ 15-20 นาที

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง
1. เป็นเคร่ืองออกก าลังกายหวัไหล่ และข้อมือ หา้มเล่นผิดวิธ ีอาจท าใหเ้กดิอันตรายได้ เด็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ

ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

 OUC-15  สถานีหมุนวงล้อเดีย่ว 2 ดา้น

ข้อแนะน ำกำรใช้ 

ขนาด กว้าง 100 ยาว 140 สูง 200 ซม.

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง

รำยละเอียด



ล ำดับ รำยกำร วัสดุ

1 เสาหลัก ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.3 มม. ยึดติดกนัด้วยเหล็กเพลทด้านบนมีขนาดประมาณ

15 x 29 ซม. หนา 6 มม. / ด้านล่าง ขนาดประมาณ 20 x 29 ซม. หนา 6 มม. เพลทส าหรับฐานล่าง

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 50 ซม.  หนา 6 มม. 

2 ชุดโครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว,, 1 1/4 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม.

3 ปลอกมือจับ ท าจากยางธรรมชาติ (NR)  ทรงกระบอกปลายเปิดทั้ง 2 ด้าน มีเส้นกนัล่ืน โดยความสูงของเส้นกนัล่ืนสูง 1 มม. หนา 1 มม.

 ระยะหา่งต่อเส้นประมาณ 2 มม. ขนาดของปลอกมือจับโดยประมาณ (ID : 38.0 มม. / 

OD : 44.0 มม. หนา 3.0 มม. ยาว 150 มม.)

4 ลูกกล้ิง พลาสติก พลาสติกซูปเปอร์ลีน ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 2 นิ้ว ความยาวไม่นอ้ยกว่า 30 ซม. 

5 ที่ครอบเสาหลัก/บน ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผ้า โดยมีขนาดประมาณกว้าง 14 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 30 ซม. หนา 3.5 มม. 

6 ที่ครอบเสาหลัก/ล่าง ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน 2 ช้ินประกบยึดนอ๊ตแบบซ่อนหวันอ๊ต 

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 21 ซม. หนา 3.5 มม. 

7 แป้นยึดพ้ืน เหล็กเพลท ความหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มม. เจาะรูส าหรับยึดนอ๊ต

8 ป้ายคู่มือ แผ่นอคิลิก ติดด้วย STICKER INKJET PRINTER ขนาด 29 x 120 ซม.

9 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหนา้อคิลิคโพลียูรีเทรนชนดิสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให ้-

(PU) ความเงาทนทานต่อน้ าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกนิ 30% ไม่ด า ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกบังานโลหะ

1.  ยืนหนัหนา้ หรือหนัหลังเข้าหาอุปกรณ์

2.  ขยับหลังใหช้นลูกกล้ิง

3.  เล่ือนแผ่นหลังไปทางซ้ายและกลับมาทางขวาสลับกนัท าซ้ ากนั 10-20 คร้ัง

4.  เล่ือนแผ่นหลังในลักษณะขึ้น-ลง แนวดิ่ง เพ่ือใหลู้กกล้ิงนวดแผ่นหลัง

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง
1. เป็นเคร่ืองออกก าลังกายส าหรับนวดหลัง และเอว หา้มเล่นผิดวิธ ีอาจท าใหเ้กดิอันตรายได้ เด็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ

ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

รำยละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง

ข้อแนะน ำกำรใช้ 

ขนาด กว้าง 80 ยาว 140 สูง 200 ซม.

 OUC-16  สถานีนวดหลัง 2 ดา้น



ล ำดับ รำยกำร วัสดุ

1 เสาหลัก ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.3 มม. ยึดติดกนัด้วยเหล็กเพลทด้านบนมีขนาดประมาณ

15 x 29 ซม. หนา 6 มม. / ด้านล่าง ขนาดประมาณ 20 x 29 ซม. หนา 6 มม. เพลทส าหรับฐานล่าง

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 50 ซม.  หนา 6 มม. 

2 ชุดโครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว,1 1/4 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม. เหล็กเพลท ø ไม่นอ้ยกว่า 40 ซม.

ความหนาไม่นอ้ยกว่า 9 มม.  จ านวน 2 แผ่น

3 ปลอกมือจับ ท าจากยางธรรมชาติ (NR)  ทรงกระบอกปลายเปิดทั้ง 2 ด้าน มีเส้นกนัล่ืน โดยความสูงของเส้นกนัล่ืนสูง 1 มม. หนา 1 มม.

 ระยะหา่งต่อเส้นประมาณ 2 มม. ขนาดของปลอกมือจับโดยประมาณ (ID : 38.0 มม. / 

OD : 44.0 มม. หนา 3.0 มม. ยาว 150 มม.)

4 ที่พิง ไฟเบอร์กลาส ทรงสี่เหล่ียมขนมเปียกปูนโค้งรับแผ่นหลัง ความกว้างไม่นอ้ยกว่า 30 ซม. ยาวไม่นอ้ยกว่า 40 ซม.  

หนาไม่นอ้ยกว่า 1 นิ้ว  มีปุ่มทรงกลมนนูส าหรับนวดหลังไม่นอ้ยกว่า 55 ปุ่ม. 

5 ที่นั่ง ไฟเบอร์กลาส ทรงสี่เหล่ียมคางหมูขอบมน หล่อขึ้นรูปสองช้ัน ความกว้างไม่นอ้ยกว่า 38 ซม. 

 ความยาวไม่นอ้ยกว่า 38 ซม. หนาไม่นอ้ยกว่า 1 นิ้ว. 

6 ที่ครอบเสาหลัก/บน ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผ้า โดยมีขนาดประมาณกว้าง 14 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 30 ซม. หนา 3.5 มม. 

7 ที่ครอบเสาหลัก/ล่าง ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน 2 ช้ินประกบยึดนอ๊ตแบบซ่อนหวันอ๊ต 

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 21 ซม. หนา 3.5 มม. 

8 แป้นยึดพ้ืน เหล็กเพลท ความหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มม. เจาะรูส าหรับยึดนอ๊ต

9 ป้ายคู่มือ แผ่นอคิลิก ติดด้วย STICKER INKJET PRINTER ขนาด 29 x 120 ซม.

1. นั่งบนที่นั่งเอนหลังพิงพนกัพิงพร้อมกบัใช้มือจับด้ามจับทั้งสองข้างใหม้ัน่ 10 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหนา้อคิลิคโพลียูรีเทรนชนดิสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให ้-

2. ใช้เท้าปั่นบันไดที่ล้อเหล็กเหมือนปั่นจักรยาน เร็ว-ช้า ตามความต้องการ (PU) ความเงาทนทานต่อน้ าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

3. ปั่นประมาณคร้ังละ 15 นาที ลดลงไม่เกนิ 30% ไม่ด า ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกบังานโลหะ

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง
1. ท าใหก้ล้ามเนื้อหนา้อก หวัไหล่แข็งแรง หา้มเล่นผิดวิธ ีอาจท าใหเ้กดิอันตรายได้ เด็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ

2. ท าใหก้ล้ามเนื้อแขนแข็งแรง ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

รำยละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง

ขนาด กว้าง 80 ยาว 240 สูง 200 ซม.

 OUC-17  สถานีจกัรยานเอนปัน่ 2 ดา้น

ข้อแนะน ำกำรใช้ 



ล ำดับ รำยกำร วัสดุ

1 เสาหลัก ท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.3 มม. ยึดติดกนัด้วยเหล็กเพลทด้านบนมีขนาดประมาณ

15 x 29 ซม. หนา 6 มม. / ด้านล่าง ขนาดประมาณ 20 x 29 ซม. หนา 6 มม. เพลทส าหรับฐานล่าง

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 50 ซม.  หนา 6 มม. 

2 ชุดโครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาด 1 1/2 นิ้ว ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม.

3 ที่ครอบเสาหลัก/บน ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผ้า โดยมีขนาดประมาณกว้าง 14 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 30 ซม. หนา 3.5 มม. 

4 ที่ครอบเสาหลัก/ล่าง ไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูปทรงสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน 2 ช้ินประกบยึดนอ๊ตแบบซ่อนหวันอ๊ต 

โดยมีขนาดประมาณกว้าง 42 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 21 ซม. หนา 3.5 มม. 

5 แป้นยึดพ้ืน เหล็กเพลท ความหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มม. เจาะรูส าหรับยึดนอ๊ต

6 ป้ายคู่มือ แผ่นอคิลิก ติดด้วย STICKER INKJET PRINTER ขนาด 29 x 120 ซม.

7 สี โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหนา้อคิลิคโพลียูรีเทรนชนดิสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให ้-

(PU) ความเงาทนทานต่อน้ าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา -

ลดลงไม่เกนิ 30% ไม่ด า ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกบังานโลหะ

1. ใช้มือมือทั้งสองข้างจับที่บาร์

2. เกร็งกล้ามท้องยกตัวขึ้น -ลง  ท าเซ็ตละ 10 คร้ัง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ : ข้อควรระวัง
1. เป็นเคร่ืองออกก าลังกายแขน และดึงหลังแนวตรง หา้มเล่นผิดวิธ ีอาจท าใหเ้กดิอันตรายได้ เด็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ

ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

ขนาด กว้าง 40 ยาว 80 สูง 200 ซม.

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง

รำยละเอียด

 OUC-18  สถานีบาร์โหนตวั 2 ดา้น

ข้อแนะน ำกำรใช้ 




