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stalen schepen

8.01000

Ontwerp: G. Beltzig
Origineel Richter

Bestelnummer
8.01000, stalen schip met zandtransport-
  baan

Beschrijving
Stalen schip bestaande uit een  
scheepsromp met kijkgaten. Het 
benedendek is uitgerust met een tafel 
en drie krukken. Op het bovendek 
bevindt zich een overdekte stuurhut met 
uitgebreid instrumentenbord met een roer 
en een scheepsklok. Op het dek staat 
een zandtransportbaan uitgerust met een 
transportrail, takels met zandschepjes 
en zandreservoir. Hiermee wordt het 

benedendek geledigd en weer geladen. 
Optioneel kan als extra toegang van 
buiten een brug, net, wand of klimstam 
worden gemonteerd. Het stalen schip 
kan als basis dienen voor diverse andere 
scheepstypes (zie schetsen op pagina’s 
2-3).

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 5 jaar 
- Openbare speelpleinen
 buurtspeelpleinen
 vrijetijdscentra
 openluchtzwembaden
 thematische speelpleinen 
- Zand-, rollen- en fantasiespelen 

 klimmen

Leveringsomvang
1 stalen schip
1 ladder
1 mast met opstap en scheepsklok
1 tafel
3 krukken met funderingsankers
2 onderstellen met takel en zandschepje
1 transportbaan met looprol en zand-
 reservoir

Extra vereist
1 toegang tot schip, bv. brug, kettingpad, 

klimstam enz.
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stalen schepen
Speelwaarde
Echte schepen zijn gestroomlijnd 
en wanneer ze eigentijds zijn, zoals 
dit zandschip uit ons gamma van 
moderne werkschepen, zijn ze ook van 
staal vervaardigd. Hier werken echte 
matrozen, stuwers, scheepsofficieren en 
stuurmannen of stuurvrouwen hand in 
hand. Zij zorgen ervoor dat het zandschip 
weer snel kan uitvaren. Eerst moet echter 
de scheepsromp met het laadgerei 
geledigd en weer geladen worden. 
Aangemeerd in een havenlandschap 
met loopplanken en aanlegsteigers is 
het zandschip zowel een blikvanger als 
een trefpunt en een ideale plaats voor 
rollenspelen.

Technische gegevens
- Afmetingen: 
 lengte 8,80 m
 breedte 2,80 m
 totale breedte 4,40 m
 totale hoogte 4,40 m
 hoogte stuurhut 2,90 m
 boeghoogte 2,15 m
- Gewicht:  ca. 4.000 kg
- Schip van 4 mm dikke gebogen staal-

plaat, gegrondlakt en tweekleurig ge-
lakt. Alle hoeken zijn veilig afgerond.

 Dek, mast, uitbouw, stuurhut, zand-
transportbaan, ladder, tafel en krukken 
van niet geïmpregneerd berglariks.

  Bezaagd hout van niet geïmpregneerd 
berglariks, geschaafd en hartvrij.

 Dubbele staanders 14 x 14 cm; trans-
portbaan 10 x 16 cm.

 Tafelblad van geklikte planken 40 mm.
 Roer en instrumentenbord van water-

vast verlijmde lariksplaat 30 mm.
 Kortschalmige verzinkte kettingen 5 mm 

gelast vóór het verzinken.
 Grote boutafdekkappen van aluminium.
 Naspanbare tweedelige schroefhuls-

verbindingen.
 Zandtakels met onderhoudsvriendelijke 

roestvrijstalen kogellagers.
 Zandreservoirs van rubber.
 Zandschepje van verzinkt staal.
 Scheepsklok van messing.
 Verzinkte staalvoeten voor transport-

baan en mast.
 Het schip is open aan de onderkant; op 

te vullen met zand of rolgrint 30 cm dik.
- Obstakelvrije valruimte: zie schets/

afhankelijk van de combinatie
- Funderingen:
 niet vereist voor het schip; 30 cm diep 

ingraven en op steenslagbed te plaat-
sen, verder 1 st. 60 x 60 x 30 cm

  1 st. 60 x 60 x 40 cm
  2 st. 80 x 60 x 50 cm

Veiligheid
- Speeltoestel gecertificeerd op basis van 

de EN 1176 norm
- Valhoogte:  < 150 cm
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang gebruiksbelasting
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mogelijke toegang: toegangspad

Andere scheepstypen:
Atlantisch lijnschip
Mississippi raderboot 
blusboot 
viskotter
baggerchip
sleepraderstoomboot met houten vlotten
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stalen schepen

Atlantisch lijnschip

Mississippi raderstoomboot

blusboot
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stalen schepen

viskotter

sleepraderstoomboot met houten vlotten

baggerschip


