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 26496  Veteranbil m henger

Veteranbil
Mål kun henger:  Ca. L:210  B:120 H:74 cm /  Innerdiameter hjul: 51,5 cm.
 Tilhengerkasse utvendig: L:180 x B:93 x Dybde:33 cm
Sikkerhetsareal inkl bil  750 x 420 cm (NS-EN -1176-1).  
Fallhøyde:  68cm 1. trinn er 20 cm over bakkenivå.
Underlag:  gress/jord/sand NS-EN 1176-1:2008 pkt. 4.2.8.5.2 merknad 1.
Aldersgruppe:  3+

Produktnr:  26496
År:  2017
Monteringstid:  Leveres ferdig montert
Samlet vekt:  - kg
Største enkeltdel:  - cm
Vekt største enkeltdel:  - kg

Tilhenger til Veteranbil (se også Veteranbil art 26495)
Tilhenger er tilvirket på samme måte som Ole Jørgs Veteranbil ved at staver med not og fjær limes/skrues sammen. 
Tilhengeren er forsynt med tilhengerfeste i tre, samt sittebenk helt bakerst.

Holdbarhet/kvalitet:
Bussens holdbarhet beregnes til minst 20 år når den er laget av kjerneved av furu. Bussen er svært solid og tåler å bli flyttet fra ett sted til et annet 
når det er ønskelig. Bussen er bygd i henhold til forskriftene og sikkerhetskravene i NS (norsk standard) 1176.

Materialer: Miljøimpregnert furu eller kjerneved.
Konstruksjon: Pløyde planker (43 x 85mm) limes og skrues sammen.
Leveres oljet.

Tilhengeren holdbarhet beregnes til minst 20 år når den er laget av kjerneved eller miljøimpregnert furu. Tilhengeren er svært solid og tåler å bli 
flyttet fra ett sted til et annet når det er ønskelig. Tilhengeren er bygd i henhold til forskriftene og sikkerhetskravene i NS (norsk standard) 1176.

Produktene er svært holdbare. Det brukes miljøimpregnert furu og norsk kjerneved av furu hvor margen skjæres bort. Behandling med miljøolje 
styrker produktene ytterligere. Produktene i tre bør vaskes, gjerne med grønnsåpevann, en gang pr. år og etter opptørking bør produktet settes inn 
med treolje.
Undersiden av tilhengeren må også behandles. 

Produktgaranti: 5 års garanti på treprodukter ved riktig behandling og en antatt levetid på 20 år.


