
Flipperspel  
Och andra 

spelautomater 

Fakta och 
specifikationer 

 Mekaniskt 
Flipperspel 

Modernt 
Flipperspel 

Arkadspel, 
Tv-spel  

Höjd. 170-190 cm 180-200 cm 140-200 cm 

Bredd. 50-75 cm 75 cm 60-80 cm 

Djup. 130 cm 140 cm 60-80 cm 

Vikt. 80-120 kg 100-140 kg 60-100 kg 

Ljud. Mekaniskt 
klockspel 

Digital stereo, 
volymkontroll 

Digital stereo, 
volymkontroll 

El förb. 
Max 

300 watt 200 watt 200 watt 

Mynt. 25 öre –1 kr 
Freeplay 

1-5-10 kr, 
Freeplay 

1-5-10 kr, 
Freeplay 

Under-
håll. 

12 mån, 
 

6 mån, 
 

Sällan 

Övrigt. Sv.Handbok 
Reservdelar 

Eng.Manualer 
reservdelar 

Eng.Manualer 
reservdelar 

Visste du att: 
 
* Det finns mer datorkraft i ett modernt 
   flipperspel än i Apollo 3 ! 
 

* Ett modernt flipperspel har ett mycket 
   avancerat statistik och menysysten ! 
 

* Du kan ändra svårighetsgraden i spelet ! 
 

* Ett nytt flipperspel kostar ca: 50 000 kr ! 
 

* Det finns en Svensk flipper förening ! 

Lite nyttig information om 
att hyra eller köpa 
en spelautomat av 

Nöjesmaskiner 

Nöjesmaskiner 
På Internet 

www.flipperspel.com 

På Nöjesmaskiners hemsida finns: 
 
* Alltid minst 10 nyservade flipperspel till salu. 
 
* Alltid minst 10 arkadspel och banditer till salu. 
 
* Se vilka flipperspel som finns att hyra. 
 
* Få utförliga köptips när du skall leta flipper. 
 
* Leta efter ditt spel i bild och flyer banken. 
 
* 200 st bra flipperlänkar runt om på nätet. 
 
* Service och trimmtips till ditt flipperspel. 
 
* Reservdels shop med nya och beg delar.  
 
* Gratis annonsmarknad för spelautomater. 
 
* Länkar till manualer och gamerules cards. 

Du kan även besöka Nöjesmaskiner 
På Andra Långgatan 18. Göteborg 



Att köpa ! 
En spelautomat till 

Företaget eller hemmet. 
 

Att hyra ! 
En spelautomat till 

Företaget, Föreningen, 
mässan eller festen. 

Att ställa ut ! 
Förströelseautomat på 
 Camping, kiosk, hotell. 

Nöjesmaskiner 
 
Säljer nyservade spelautomater för hemma-
bruk till privatpersoner och företag. 
Nöjesmaskiner levererar och installerar spel 
i Göteborgs regionen (ingår vid köp). 
Nöjesmaskiner skickar spelautomater över 
hela Sverige fraktkostnad tillkommer. 
Till alla spel ingår manualer, golvskydd,  
extra glödlampor, gummin m.m. 
Nöjesmaskiner tar äldre och defekta spel 
i inbyte vid köp. 
 
”Det är fler än man anar som har ett 
flipperspel hemma i lägenheten” 

Spelautomater i hemmamiljö för nöje och förströelse. Spelautomater på Företaget för personalens välbefinnande. 

Nöjesmaskiner 
 
Hyr ut spelautomater till Företag, 
Föreningar och mässor i Väst Sverige. 
Spelen hyrs per dygn eller månad och 
Nöjesmaskiner sköter allt det praktiska 
som leverans och underhåll m.m. 
Vid månadshyra eller längre ingår ett fritt 
spelautomats byte per månad. 
Ett sätt att få personalen att trivas mera. 
 
”Ett gameroom på firman kanske” 
 

Spelhall med flipperspel 

Nöjesmaskiner 
 

Ställer kostnadsfritt ut förströelsespel på 
campingplatser, kiosker, hotell, pizzerior, 
föreningar, videobutiker, gatukök m.m. 
Nöjesmaskiner levererar spelen och sköter 
regelbundet service och underhåll.  
Lokalinnehavaren 
står för utrymme, tillstånd, försäkring. 
Ett bra spel drar in ca. 1000-3000 kr i mån 
Vanligtvis delar man 50/50. 
Tillstånd behövs för denna verksamhet och 
söks hos Kommunen. 
 
Nöjesmaskiner ställer ej ut spelautomater 
typ pokermaskin = vinstutbetalande. 
 


