
   

 

Voor kleine kinderen (van circa 2 - 6 jaar) de eerste kennismaking met een motorvoertuig. 

De SELA voertuigen werken op accu's, zijn zeer stabiel en duurzaam en zowel binnen als buiten te 

gebruiken. 
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De dierlijke vormen hebben een vertrouwde en 

rustgevende uitwerking op de kinderen. De randen 

en hoeken van de voertuigen zijn afgerond, maar 

bieden de kinderen toch de nodige houvast om 

zeker te kunnen zitten. 

De bediening van de voertuigen is zo eenvoudig mogelijk gehouden.  De kinderen begrijpen intuïtief dat ze 

kunnen sturen met de hoorns en oren aan de kop van de dieren. De aandrijving gaat via de bediening van 

een schakelaar, die er als een gaspedaal uitziet en aan de rechterkant bevestigd is. 

Veiligheid is bij de Funny Farm / Funny Zoo-voertuigen zeer groot geschreven. Alle voertuigen van dit type 

zijn bijvoorbeeld uitgerust met een zitsensor die permanent controleert of de jonge bestuurders echt op 

het voertuig zitten.  Indien dit niet het geval is, stopt het voertuig en start het zelfs niet. 

Vanuit de fabriek zijn de voertuigen van dit type voorzien van een programmering die de voertuigen bij 

een botsing of contact stopt en klein stukje terug laat rijden van de contactplek. Optioneel kunnen de vo-

ertuigen ook worden besteld met sensoren die de omgeving bewaken en het voertuig automatisch afrem-

men en laten voorkomen dat botsingen of contact mogelijk is.  
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De operator wordt door veel parameters ondersteund bij de inzet in een grote verscheidenheid aan 

locaties. Denk aan binnen- en buitenspeelplaatsen, dierentuinen, parken, allerlei restaurants, 

warenhuizen, winkelcentra, et cetera. De voertuigen zijn geschikt voor vrijwel alle gelegenheden door de 

variabele snelheid, volume, loopduur, remmen (met of zonder motorrem) en instelbare muntinworp. 

De voertuigen van de Funny Farm/Funny Zoo rijden voor de kleine kinderen erg langzaam. Het plezier van 

het rijden zit hem  juist in het bedienen van het voertuig. De kinderen kunnen hun eerste stapjes zetten in 

het leren besturen van een voertuig. De verschillende instelbare parameters beschikken over passende 

thematische begeleidingsmuziek. 
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Er wordt gebruik gemaakt van gel accu's, die een inzet van ongeveer 4 uur toelaten gedurende de dag. 

Deze tijd voldoet op de meeste dagen. Op langere dagen, weekenden en feestdagen is het verstandig een 

geladen reservebatterij klaar te hebben staan. De batterij kan 's nachts geladen worden met het gel-

oplaadapparaat. De laadtijd bij een lege batterij bedraagt ongeveer 8 uur. De oplader beschikt over een 

beveiliging, die de lader automatisch uitschakelt bij een volle batterij.  

De Funny Farm / Funny Zoo voertuigen kunnen af fabriek buiten gebruikt worden op platte en stevige 
ondergrond, zoals beton, asfalt, hout, verharde en metalen oppervlakken of binnen in voorzien van: 
Laminaat, tegels, hout, vast tapijt.  
Onverharde ondergrond zoals gras, gravel en zand zijn ongeschikt. 

Een afbakening of verdieping van het rij-oppervlak is aan te raden bij het gebruik van de Funny 

voertuigen. De grootte van het oppervlak is afhankelijk van het aantal voertuigen, voor het gebruik van 2 

tot 3 voertuigen is een baan van 5 a 6 m² reeds voldoende. De omheining moet het volledige gewicht van 

het voertuig op kunnen vangen en niet over scherpe randen beschikken. 



 5 

De stabiliteit van de Funny voertuigen is erg goed. Het chassis is degelijk en zorgt voor een laag 

zwaartepunt, hierdoor wordt de besturing optimaal ondersteund. Door de geringe omtrek van de 

voertuigen is slechts een klein werkgebied nodig.  

Alle Funny voertuigen zijn af fabriek geschikt voor muntinworp. Geef alstublieft bij uw bestelling aan of u 

kiest voor de inworp van 50ct, 1 Euro, 2 euro of tokens.  

Wilt u de voertuigen zonder muntinworp gebruiken, dan kan dit in de parameters van het 

bedieningsapparaat ingesteld worden. 

Een ander alternatief is het gebruik van een gemeenschappelijke centrale muntinworp voor de 

voertuigen. Daarvoor is de aanschaf van een radio- unit (de zender) met muntinworp en ontvangers voor 

de voertuigen nodig. 

Radio-unit met 

munitinworp 

*) 
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De Funny Farm / Funny Zoo voertuigen zijn beschikbaar in 12 verschillende designs. Kiest u datgene dat 

het beste bij u past:  

Funny Zoo 

Sheep 

Giraffe 

 

Zebra 

Pig 

 

Tiger 

Elephant 
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Funny Farm 

Cow 

Pony 

 

Bull 

Donkey 

 

Lila Cow 

Quad 

 

*) *) 

*) Fotos + Grafiken SELA Group 
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