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speelkotter

8.03100

trampolinepad optioneel

Ontwerp: P. Hannes
Origineel Richter

Bestelnummer
8.03100, speelkotter

Beschrijving
Speelkotter bestaande uit een ruim 
scheepsdek met overdekte kajuit voor-
zien van patrijspoorten, twee masten met 
windwijzer en verklikker, een boegspriet 
met takelwerk, een kettingreling, een 
kraan met zandzeef, twee zandkatrollen, 
een slingerzit met ophanging, een stuur-
wiel met functionerende roei-installatie, 
een laadvat, vier lagerframes, een contra-
gewicht en een vloer als afdekking van de 
fundering.

Gebruiksmogelijkheden
-  Personen vanaf 4 jaar
- Openbare speelpleinen
 recreatiecentra
 speelpleinen bij havens e.d.
 openluchtzwembaden
 scholen
- Groeps- en rollenspelen
 bewegingservaringen

Leveringsomvang
zie beschrijving
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Speelwaarde
De speelkotter is een schip dat echt 
“drijft”. Het contragewicht dat technisch 
gezien op een scheepskiel lijkt, laat de 
boot schommelen alsof hij op het water 
drijft. De beweging is zacht en kan ook 
door kleine kinderen die heen en weer 
lopen worden opgewekt.  Dit bewegings-
spel schept samen met de kajuit, de roei-
installatie en andere aanwezige elementen 
een speelatmosfeer waarin kinderen zoals 
matrozen de zintuiglijke ervaring van een 
schip kunnen beleven. Aanbouwtoestel-
len zoals zeilboot, trampolinepad of pira-
tenladder laten bijkomende interessante 
spel- en bewegingsactiviteiten toe. 

Technische gegevens
- Afmetingen:
 lengte  10,20 m
 breedte  2,20 m
 hoogte  7,00 m
 hoogte dek  0,90 m
- Gewicht:   ca. 4000 kg
- Speelkotter vervaardigd van niet ge-

impregneerd berglariks; bezaagd hout 
hartvrij en geschaafd. 

 Masten en boegspriet van geschild 
rondhout ø 15 - 18 cm.

 Dekplanken dikte 6 tot 18 cm.
 Takelwerk van roestvrijstalen kabels. 
 Reling van roestvrijstalen buis.
 Zandkatrollen met bescherming van 

massief rubber.
 Rubber slingerzitje met staalkern; op-

hanging met verzinkte veiligheidsketting 
en rubberhoes aan in matrijs gesmeed 
cardanlager.

 Kajuit met dak van geklikte planken 40 
mm versterkt met roestvrijstalen ban-
den; vier plexiglasvensters met roest-
vrijstalen bekleding.

 Stuurwiel met functionerende roei- 
installatie.

 Hoofdlager met vier lagerframes;  
contragewicht als stalen anker. 

- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:
 funderingsplaat     ca. 680 x 170 x 20 cm

Veiligheid
- Speeltoestel gecertificeerd op basis van 

de EN 1176 norm
- Valhoogte:  100 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting
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