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Productfiche

Productbeschrijving

Productinformatie

JAAR PERSONEN-UUR

Technische informatie

Materialen

EUROPLAY N.V. • EEGENE 9 • 9200 OUDEGEM-DENDERMONDE (BELGIUM)
T. +32 (0)52 22 66 22 • F. +32 (0)52 22 67 22 • sales@europlay.eu • www.europlay.eu

Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

T201

2 - 8 2-1

Passagierswagon van de trein met twee ingebouwde zitbankjes en achteraan een terrasje. De bovenconstructie van 
de passagierswagon is volledig uitgevoerd in lariks, de onderconstructie in eik. Deze wagon wordt voorgemonteerd 
geleverd. Door middel van een verbindingsbruggetje (T500) kan dit speeltoestel verbonden worden met een 
locomotief (T101), een tankwagon (T300) en een eetwagon (T400). Het toestel kan zonder bevestiging op een 
verharde ondergrond worden geplaatst. Alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met bloemvormige 
kunststof afdekdoppen.

T201 (VERSIE 2018)

Zijwanden en wielen in HDPE polyethyleen
Verlijmde bogen
Houtsoorten: bovenconstructie volledig uitgevoerd in lariks en onderste liggers in eik
Planken van 22, 35 en 45 mm
Bloemvormige kunststof afdekdoppen
Alle metalen onderdelen zijn polyestergecoat en roestvrij voorbehandeld

Transport
EN-1176
1,9 x 0,9 x 1,7 m
(lengte x breedte x hoogte)

0,30 m
19 m2

8
Geen beton nodig
Oppervlaktemontage beschikbaar



Productfiche

Veiligheidsgebied
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T201

T201 (VERSIE 2018)

39
0

482
Valhoogte:

0.3m
Afmetingen (LxBxH):

1.9 x 1.0 x 1.7m
Oppervlakte:

 19m2


