
Gravkoen tiltrækker børn til konstruktionsleg. 
Den tiltrækker bygherrer i et bredt aldersspænd 
for at grave, transportere og vende sand. Det 
vil absorbere børn i leg, igen og igen. Når de 
graver, skal børnene navigere i håndtagene og 
skovle. Dette er en enorm opgave med 
koordination såvel som logisk tænkning. Når 
sandet skal placeres igen, bliver børnene nødt 

til at bruge deres fødder for at dreje 
gravemaskinen op til 360 grader, til den 
ønskede destination. Her trænes de fine 
motoriske og grovmotoriske evner. 
Gravemaskine kan rumme at man lege selv 
eller i fællesskab, og ligeledes trænes køkultur 
og forhandling. Disse færdigheder kan være 
svære at undervise, men børn får dem når de 

laver byggeri. Disse færdigheder er 
grundlæggende for evnen til at skabe 
venskaber.
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Gravko
NRO524

Varenr. NRO524-0801

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH  124x23x80 cm
Alder  2+
Antal brugere 1
Farvemuligheder n n



Alle Robinia-redskaber fra KOMPAN er lavet af 
Robinia træ fra bæredygtige europæiske kilder. 
Efter anmodning kan de leveres som FSC® 
Certified (FSC® C004450).

Aktiviteterne er fremstillet i rustfrit stål af høj 
kvalitet. Stålet rengøres ved en 
bejdsningsproces efter fremstillingen for at sikre 
en glat og ren overflade.

Grebene er lavet af UV-stabiliseret konditioneret 
sprøjtestøbt polyamid (PA6), hvilket er en 
fantastisk beskyttelse mod alle vejrforhold. De 
ergonomisk formede håndtag garanterer et godt 
og behageligt greb for alle brugere.

 

Gravko
NRO524

Varenr. NRO524-0801

Installationsinformation
Maks. faldhøjde 37 cm
Faldområde 19,0 m²
Installationstid (timer) 1,5
Udgravningsmængde 0,29 m³
Betonmængde 0,00 m³
Forankringsdybde 80 cm
Fragtvægt 96 kg
Forankringsmuligheder I jorden a

Garanti
Robinietræ 15 år
Rustfri stålkomponenter Livstid
Garanterede 
reservedele

10 år
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Bæredygtighed

Vugge-til-port A1-A3 Total CO  ₂
udledning CO e/kg₂

Genanven
dte 

materialer

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

NRO524-0801 251,00 3,77 48,40

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer 
"miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder 
samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele 
produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))
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* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde * Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

Gravko
NRO524
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Klik for at se FRA OVEN Klik for at se FRA SIDEN

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/03dbd5f3-5308-4331-9fc2-52f86d21bc1a/NRO524_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d78d6ad9-6444-4cd4-9d22-6dabbe176fb4/NRO524_Side_EN.jpg
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