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tractor - kleine tractor - aanhanger 

4.24005 kleine tractor / 4.24000 tractor 

4.24010

4.24005 kleine tractor

4.24005

4.24000

4.24000 tractor / 4.24010 aanhanger

Origineel Richter

Bestelnummer
4.24000, tractor
4.24005, kleine tractor
4.24010, aanhanger

Beschrijving
Tractor en kleine tractor zijn volledig ver-
vaardigd van massief rondhout en voor-
zien van een draaibaar stuur en een zit-
plaats. Aanhanger met houten vloer en 
twee zitplaatsen.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 2 jaar
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 kleuterscholen en kindertehuizen
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden
- Rollenspelen
 eenvoudige bewegingsactiviteiten

Leveringsomvang
compleet toestel gemonteerd
funderingsankers
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Speelwaarde
De houten tractor in natuurlijk materiaal 
heeft met zijn massieve uitstraling een 
sterke aantrekkingskracht op kleuters. In 
combinatie met andere toestellen wordt 
hij het middelpunt van een rollenspel.
De kleine tractor is een mini-uitvoering 
van de gewone tractor. Vooral peuters 
vinden deze kleine tractor zeer attractief.

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 tractor: 
 lengte  1,40 m
 breedte  1,10 m
 hoogte  0,90 m
 aanhanger: 
 lengte  2,20 m
 breedte  0,80 m
 hoogte  0,80 m
 kleine tractor: 
 lengte  1,10 m
 breedte  0,90 m
 hoogte   0,60 m
- Gewicht:
 tractor:  350 kg
 aanhanger:  190 kg
 kleine tractor: 250 kg
- Toestellen van niet geïmpregneerd 

berglariks.
 Bezaagd hout hartvrij en geschaafd.
 Massief hout voorzien van ontspan-

ningssleuven.
 Poten van gefreesd hartvrij rondhout.
 Handgeschilde schaaldelen 4-5 cm.
 Thermisch verzinkte funderingsankers
-  Funderingen: 2 st. 30 x 30 x 30 cm

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte:
 tractor:  60 cm
 aanhanger:  70 cm
 kleine tractor:  60 cm
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting

4.24000 tractor

4.24005 kleine tractor

4.24010 aanhanger
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