
Grävskopan lockar alla små barn till rolig och 
fysisk lek. Den stora variationen på 
manipulativa aktiviteter på både högre höjd och 
markplan inspirerar rollek. Vi vet från vår 
forskning på KOMPAN Play Institute att 
manipulativa lekelement ökar lektid och 
uppmuntrar kreativa scenarion. Det främjar 
språk och kommunikation som i sin tur hjälper 

barn att förstå världen runt omkring, och även 
att göra sig själv förstådd. De många 
aktiviteterna där barnen kan krypa, klättra och 
rutscha lockar alla till fysisk aktivitet som tränar 
viktiga motoriska färdigheter och stora 
muskelgrupper. Att klättra upp och krypa 
genom hål tränar kors-koordination, bygger 
självsäkerhet kring den egna kroppen och övar 

den tvärmodala uppfattningen. Den är viktig för 
t.ex. läsning. Rollek är en stor favorit bland 
småbarn och på Grävskopan finns många 
historier att berätta.
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Grävskopa med rutsch
PCM51221

Artikelnr. PCM51221-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  441x180x276 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 17
Färgalternativ n



Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett 
mycket hållbart, miljövänligt material som inte 
bara är återvinningsbart, utan även består av en 
kärna som produceras av 100% återvunnet 
material från matförpackningar.

Huvudstolpar med varmförzinkad stålfot är 
förgalvaniserade inuti och utanpå med en 
pulverlackerad yta.

Alla däck stöds av unikt designade 
aluminiumramar med låg kolhalt med flera 
fästalternativ. De gråfärgade gjutna panelerna 
är tillverkade av 75% PP material av återvunnet 
konsumentavfall från havet med ett halkfritt 
mönster och en texturyta.

Stålytorna är varmförzinkade in- och utsida med 
blyfri zink. Galvaniseringen har utmärkt 
korrosionsbeständighet i utomhusmiljöer och 
kräver lågt underhåll.

Växellådan är tillverkad av polypropylen. 
Polypropylen har bra slitstyrka och 
slagmotstånd.

Rutscharna finns antingen i gjuten Polyeten i 
olika färger eller i fullt rostfritt stål AISI304 t= 
2mm.

 

Grävskopa med rutsch
PCM51221

Artikelnr. PCM51221-0901

Installationsinformation
Max. fallhöjd 118 cm
Säkerhetsområde 28,3 m²
Total installationstid 23,7
Grävdjup (volym) 0,61 m³
Betong (volym) 0,48 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 643 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Stolpar 10 år
PP-plattformar 10 år
Ihåliga PE-delar 10 år
Reservdelar 
garanterade

10 år
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Hållbarhet

Cradle to Gate A1-A3
Totalt 
CO -₂

utsläpp
CO e per ₂

kg
Återvunna 

material

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PCM51221-0901 1.147,20 2,35 56,70

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental 
Product Decleration), som kvantifierar ”miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av 
produkter som uppfyller samma funktion” (ISO, 2006). Denna struktur följ här och använder en 
livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).
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* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta * Max fallhöjd | ** Totalhöjd

Grävskopa med rutsch
PCM51221
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/cfe10305-4ac5-4c85-8ce4-20e8a96fc65d/PCM51221_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/f5483118-0c5c-4a9d-bef7-24b55218890e/PCM51221_Side_EN.jpg
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