BERG BUDDY
Productsheet

BUDDY LUA, BUDDY FENDT, BUDDY JOHN DEERE, CHOPPY NEO, BMW STREET RACER,
JEEP JUNIOR PEDAL GO-KART, BUDDY B-ORANGE, BUDDY CROSS

BERGTOYS.COM

Beleef jarenlang
zorgeloos speelplezier!

BERG BUDDY
Great performance, great adventures
Met de BERG Buddy beleef je de mooiste avonturen. Deze coole
sensatie is stabiel en veilig. Zelfs in de scherpste bochten blijf je stevig
op de grond.
Ontdek de wereld met deze stoere skelter. Daarnaast hoef je je geen
zorgen te maken tijdens je avonturen, want de BERG Buddy voldoet
aan alle veiligheidseisen. Ook scheur je eenvoudig rond door het
BFR-systeem. De BERG Buddy groeit met je mee zodat je er lang
plezier van hebt.
De BERG Buddy heeft daarnaast alle eigenschappen voor nog meer
veiligheid en speelplezier.

Beleef jarenlang
zorgeloos speelplezier!
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1. ROBUUST FRAME
Met de BERG Buddy heb je jarenlang speelplezier. Deze skelter heeft
namelijk een robuust metalen frame dat tegen een stootje kan.
Het verstelbare stoeltje zorgt ervoor dat je de ideale positie in kunt
nemen op de BERG Buddy.

Beleef jarenlang
zorgeloos speelplezier!
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2. BFR-SYSTEEM
De BERG Buddy is uitgerust met het unieke gepatenteerde BFR-systeem.
BFR staat voor Break, Freewheel en Reverse.
Door het BFR-systeem kun je met de pedalen remmen, maar ook direct na
stilstand achteruit rijden. Dit maakt de BERG Buddy super eenvoudig en
gemakkelijk te berijden. Daarnaast worden veiligheid en maximaal
speelplezier perfect gecombineerd door het BFR-systeem.

Beleef jarenlang
zorgeloos speelplezier!
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3. STABIEL DOOR 4 WIELEN
Dankzij de vier wielen heeft de BERG Buddy een uitstekende stabiliteit.
Hierdoor kan je snel, scherp en veilig door de bochten.
De BERG Buddy heeft ook een schommelas. Hiermee kunnen de voorste
wielen wat op en neer schommelen om zo oneffenheden in de weg op
te vangen. Hierdoor blijft de BERG Buddy stevig op de grond. Dus wel
zo veilig!

Beleef jarenlang
zorgeloos speelplezier!
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4. LUCHTBANDEN
De BERG Buddy heeft luchtbanden. Luchtbanden geven minder
rolweerstand dan massieve banden. Dit zorgt voor meer comfort en
rijgemak. Het zorgt er ook voor dat je sneller kan rijden op een Buddy.

Beleef jarenlang
zorgeloos speelplezier!
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EIGENSCHAPPEN

Groeit met je mee door de verstelbare stoel
Stuurwiel geschikt voor BERG Soundbox Race op de modellen
Buddy B-Orange en Buddy Lua en standaard op de Buddy Cross
Handige en leuke accessoires verkrijgbaar
Iconisch robuust buizenframe met snelle organische lijnen.
Geschikt voor kinderen van 3 tot 8 jaar
Uitgerust met 12’’ inch rubber luchtbanden
voor optimaal comfort
Trapt soepel en licht dankzij het gebruik
van kogellagers

Stabiel en veilig op de grond door
de 4 wielen en schommelas

Kan voor- en achteruit rijden
Door het BFR-systeem kun je met de pedalen
remmen, maar ook direct na stilstand
achteruit rijden

Beleef jarenlang
zorgeloos speelplezier!
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24.20.64.01

BERG BUDDY LUA
Great performance, great adventures
Laat je kind ontdekken, genieten en lachen op de BERG Buddy Lua. De zwarte
banden en velgen, gecombineerd met roze, mint en toffe graphics maken dat
je kind overal de aandacht trekt. Het scheuren op deze knallende Buddy gaat
makkelijk, soepel en snel. Je kan vooruit rijden, remmen, achteruit rijden en dat
allemaal zonder dat het veel moeite kost.
Is je kind uitgespeeld? Dan kan de Buddy Lua makkelijk worden weggezet op
de achterkant. De Buddy is beschikbaar voor kinderen vanaf 3 jaar.
Groeit met je mee door
de verstelbare stoel

Extra comfortabel
dankzij de
luchtbanden

Stuurwiel geschikt voor
de BERG Soundbox Race

Stabiel en veilig op de
grond door de 4 wielen
en schommelas

Door het BFR-systeem kun je met de pedalen remmen,
maar ook direct na stilstand achteruit rijden

BERGTOYS.COM

Gewicht product: 18 kg
Gewicht plus doos: 21.3 kg
Formaat doos (cm): 73x68x26
EAN-CODE: 8715839068207

24.20.60.03

BUDDY B-ORANGE
Great performance, great adventures
Vroeeemm.. Voor je het weet scheurt je kind rond op de Buddy B-Orange! Deze
authentieke skelter ziet er cool uit en rijdt ook nog eens fantastisch. Deze kleine
fijne skelter is erg wendbaar en snel en daarmee super stoer
voor de kleine ontdekkers.
De B-Orange heeft 4 oerdegelijke luchtbanden. Gecombineerd met de
schommel-as maakt dat deze skelter veilig en stabiel.
De Buddy is beschikbaar voor kinderen vanaf 3 jaar.
Groeit met je mee door
de verstelbare stoel

Extra comfortabel
dankzij de
luchtbanden

Stuurwiel geschikt voor
de BERG Soundbox Race

Stabiel en veilig op de
grond door de 4 wielen
en schommelas

Door het BFR-systeem kun je met de pedalen remmen,
maar ook direct na stilstand achteruit rijden
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Gewicht product: 18 kg
Gewicht plus doos: 21.3 kg
Formaat doos (cm): 73x68x26
EAN-CODE: 8715839067705

24.20.65.01

BERG BUDDY CROSS
Great performance, great adventures
Wil je opvallen en een gewaagde skelter? Ga dan voor de stoere BERG
Buddy Cross. Deze robuuste skelter valt op door de duo-tone kleuren
en gedurfde stickers. Door de offroad banden kan je met deze skelter
elk avontuur aan! Door het verstelbare stuur en stoeltje past de BERG
Buddy bij de lengte van je kind. Deze skelter is geschikt voor kinderen
van 3 tot 8 jaar.

Groeit met je mee door
de verstelbare stoel

Extra comfortabel
dankzij de
luchtbanden

Stuurwiel inclusief de
BERG Soundbox Race

Stabiel en veilig op de
grond door de 4 wielen
en schommelas

Door het BFR-systeem kun je met de pedalen remmen,
maar ook direct na stilstand achteruit rijden

BERGTOYS.COM

Gewicht product: 18 kg
Gewicht plus doos: 21.3 kg
Formaat doos (cm): 73x68x26
EAN-CODE: 8715839062472

24.21.64.00

BMW STREET RACER
Great performance, great adventures
Gebaseerd op het BMW racing erfgoed is de BMW Street Racer een
echte musthave voor iedere raceliefhebber! Scheur met gierende
banden door de bochten en kom gemakkelijk met piepende banden tot
stilstand met de veilige terugtraprem. Door de schommelas heeft deze
skelter een perfecte wegligging. Je trappers stilhouden tijdens het rijden
is geen probleem dankzij de vrijloop. Met deze coole skelter finish je
gegarandeerd als eerste. Na het spelen berg je de skelter gemakkelijk
op door ‘m rechtop te parkeren in de schuur!
Groeit met je mee door de
verstelbare stoel

Stabiel en veilig op de
grond door de 4 wielen
en schommelas

Extra comfortabel
dankzij de
luchtbanden

Door het BFR-systeem kun je met de pedalen remmen,
maar ook direct na stilstand achteruit rijden
The BMW logo and the BMW word mark are
trademarks of BMW AG and are used under
license.
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Gewicht product: 22.4 kg
Gewicht plus doos: 24.8 kg
Formaat doos (cm): 29x73x71
EAN-CODE: 8715839056587

24.21.54.00

BERG BUDDY FENDT
Great performance, great adventures
Ben je gek op Fendt tractoren, maar nog niet oud genoeg om er zelf op
te rijden? Kies dan voor de BERG Buddy Fendt!
Een skelter met echte tractorbanden en een tractorstuur. Je voelt je dus
echt een stoere boer of boerin.

Groeit met je mee door de
verstelbare stoel

Stabiel en veilig op de
grond door de 4 wielen
en schommelas

Extra comfortabel
dankzij de
luchtbanden

Door het BFR-systeem kun je met de pedalen remmen,
maar ook direct na stilstand achteruit rijden

BERGTOYS.COM

Gewicht product: 18.5 kg
Gewicht plus doos: 22 kg
Formaat doos (cm): 73x68x26
EAN-CODE: 8715839047578

24.21.24.01

BERG BUDDY JOHN DEERE
Great performance, great adventures
Met deze BERG Buddy John Deere skelter ben je de beste hulp die een
boer zich kan wensen! Door de indrukwekkende grove banden en de
schommelas heb je extra veel grip in de modder en blijf je op oneffen
terreinen stevig op de grond! Het unieke BFR-systeem zorgt ervoor dat
je een achteruittraprem hebt en gemakkelijk voor- en achterruit kunt
rijden.
Groeit met je mee door de
verstelbare stoel

Extra comfortabel
dankzij de
luchtbanden
Stabiel en veilig op de
grond door de 4 wielen
en schommelas

Door het BFR-systeem kun je met de pedalen remmen,
maar ook direct na stilstand achteruit rijden

BERGTOYS.COM

Gewicht product: 18.5 kg
Gewicht plus doos: 22 kg
Formaat doos (cm): 73x67x26
EAN-CODE: 8715839026948

24.21.34.01

JEEP JUNIOR PEDAL GO-KART
Great performance, great adventures
Ook voor de jongste avonturiers is er nu een echte JEEP skelter! Deze
skelter kan elke ondergrond aan door zijn stevige off-road banden.
Stoel en stuur zijn verstelbaar voor jarenlang speelplezier. Daarnaast
heeft deze skelter een uniek BFR-systeem waarbij je met je pedalen
kan remmen en na stilstand direct achteruit kan trappen!

Groeit met je mee door de
verstelbare stoel
Stabiel en veilig op de
grond door de 4 wielen
en schommelas

Extra comfortabel
dankzij de
luchtbanden

Door het BFR-systeem kun je met de pedalen remmen,
maar ook direct na stilstand achteruit rijden
Jeep, the Jeep grille and related logos, vehicle model names
and trade dress are trademarks of FCA US LLC and used under
license by BERG Toys. ©2021 FCA US LLC.

BERGTOYS.COM

Gewicht product: 18.5 kg
Gewicht plus doos: 22 kg
Formaat doos (cm): 73x68x26
EAN-CODE: 8715839026955

24.15.01.01

BERG CHOPPY NEO
Great performance, great adventures
DE BERG Choppy Neo is de nieuwe stoere telg op basis van het Choppy
platform. Stoere zwarte kleuren, off road banden en vette graphics
maken de Neo tot een coole verschijning. In combinatie met het
motorstuur waan je je the King of the Road.

Groeit met je mee door
het verstelbare stoeltje

Extreme kleine
draaicirkel zodat je
makkelijk kan draaien

Extra comfortabel
dankzij de
luchtbanden

Door het BFR-systeem kun je met de pedalen remmen,
maar ook direct na stilstand achteruit rijden

BERGTOYS.COM

Gewicht product: 15.9 kg
Gewicht plus doos: 19.1 kg
Formaat doos (cm): 72x68x26
EAN-CODE: 8715839070187

BERG BUDDY ACCESSOIRES
Great performance, great adventures
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Accessoire

Art. nr.

Productgewicht
2.2 kg
0.3 kg

Productgewicht
+ doos
2.7 kg
0.31 kg

Formaat doos
in CM
90x14.5x12.5
10x15x10

BERG Buddy Zwaailamp*
BERG Blauwe Kap voor zwaailamp*

16.24.70.00
16.24.20.00

BERG Buddy Vlag **
BERG Veiligheidsvlag L***
BERG Buddy Trekhaak
BERG Trailer L (excl. trekhaak)
BERG Tandem Trailer L
BERG Soundbox Race****

16.99.42.00
16.00.08.00
16.24.30.00
24.20.00.00
18.08.03.00
16.00.02.00

0.25 kg
0.1 kg
0.35 kg
5.5 kg
9 kg
0.12 kg

0.3 kg
0.3 kg
0.35 kg
6 kg
11.5 kg
0.13

100x2x20
18 x 5 x 62 cm
12x5x5
23x62x42
57x18x90
15x11x4

* Past niet op de BMW Street Racer
** A
 lleen geschikt voor Buddy Fendt, Buddy John Deere, Jeep Junior Pedal Go-Kart en de BMW Street Racer
*** Past alleen op de vernieuwde Buddy B-Orange, Lua, Cross en Choppy Neo modellen.
****Alleen geschikt voor de Buddy B-Orange en Buddy Lua.
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BERG BUDDY DATA
Great performance, great adventures
De volgende data zijn van toepassing op alle Buddy uitvoeringen.

70

300

31

31

43-50-57
59

1x = 170
* Alle maten in cm
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BERG BUDDY DATA
Great performance, great adventures
Algemeen
Aanbevolen leeftijd
Min lengte gebruiker
Max lengte gebruiker
Max gewicht gebruiker
Ouderlijk toezicht nodig
Veiligheidskeurmerk
Montagetijd

3 - 8 jaar
100 cm
130 cm
50 kg
Ja
CE
±30 min

Fysieke eigenschappen
Lengte
Breedte
Hoogte

114 cm
70 cm
59 cm

Garantie
Frame
Onderdelen
Banden

2 jaar
2 jaar
0 jaar

* Deze informatie is onder voorbehoud en kan afwijken
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Technische eigenschappen
Versnellingen
Band type
Frame materiaal
Voor- en achteruit
Remsysteem
Parkeerrem
Transmissie
Kogellagers
Schommelas
Verstelbare stoel
Verstelbaar stuur
Koppeling aanhanger
Verpakking
Afmeting
Karton in verpakking
Synthetisch mat. in verpakking
Hardboard in verpakking
Aantal op Blok-pallet
Aantal op euro-pallet

N.v.t.
Luchtbanden
Staal
Ja
BFR
N.v.t.
BFR
Ja
Ja
Ja
Ja/Nee
Nee
73x68x26 cm
73x71x29 cm (BMW Street Racer)
1.80 kg
0.45 kg
0 kg
15 stuks
12 stuks (BMW Street Racer)
8 stuks
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