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BUZZY BSX, BUZZY BLOOM, BUZZY NITRO, BUZZY JOHN DEERE, BUZZY AERO, 
JEEP BUZZY SAHARA, JEEP BUZZY RUBICON, BUZZY BEATZ

85 to 115 cm

years

BERG BUZZY

Stabieler, sneller
en meer speelplezier
dan elke driewieler!



BERGTOYS.COM

Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

Stabieler, sneller
en meer speelplezier

dan elke driewieler!

BERG BUZZY

Je eerste trapervaring doe je op met een BERG 
Buzzy! Deze supercoole sensatie op vier wielen is veel 
stabieler dan een driewieler. Zelfs in de scherpste 
bochten blijven je voeten stevig op de pedalen.  
 
Door zijn formaat en EVA banden kun je de BERG 
Buzzy binnen en buiten gebruiken. Zelfs regen houdt 
je niet meer tegen om veel plezier aan je skelter te 
beleven. De BERG Buzzy’s zijn geschikt voor kinderen 
van 2 tot 5 jaar.
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Stabieler, sneller
en meer speelplezier

dan elke driewieler!

STABIEL DOOR VIER WIELEN

Dankzij de 4 wielen heeft de BERG Buzzy een uitstekende 
stabiliteit. Omdat de driewielers een wiel minder hebben, 
zijn deze veel minder stabiel. Het zwaartepunt ligt 
hierdoor dicht bij de kantellijn, de lijn tussen het voorste 
en achterste wiel. Scherp of snel door een bocht rijden 
kan bij een driewieler makkelijk leiden tot het omvallen 
van de driewieler en passagier. Doordat de Buzzy 4 wielen 
heeft ligt de kantellijn veel veder naar buiten en verder 
af van het zwaartepunt. Dit maakt het omvallen van de 
Buzzy bijna onmogelijk waardoor deze aanzienlijk veiliger 
is. 

De BERG Buzzy is daarnaast ook uitgerust met een 
schommel-as. Hiermee kunnen de voorste wielen op en 
neer schommelen om zo oneffenheden op de weg op te 
vangen. Hierdoor heb je altijd grip en nog minder kans om 
om te vallen! 
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Stabieler, sneller
en meer speelplezier

dan elke driewieler!

GECONTROLEERD STUREN EN TRAPPEN

In tegenstelling tot een driewieler zijn de trappers en het stuur los van 
elkaar te bedienen. Hierdoor bewegen de trappers niet bij het sturen en 
blijven de voeten ten alle tijden netjes op de trappers. Rijden en sturen 
hebben dus geen invloed op elkaar wat het speelplezier enorm bevorderd. 
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Stabieler, sneller
en meer speelplezier

dan elke driewieler!

SOEPEL EN SNEL WEGRIJDEN

Zet een driewieler en een Buzzy naast elkaar en je zult zien hoe 
makkelijk en soepel de Buzzy wegrijdt.

DUE TO 4 WHEEL STABILITY

BUZZY

Omdat bij een driewieler trappers en stuur aan elkaar verbonden zijn gaat er bij het 
wegrijden veel energie verloren in het heen en weer slaan van het stuur. Bij de Buzzy zijn 
deze niet verbonden waardoor de energie van de trappers rechtstreeks wordt omgezet in 
voorwaartse beweging van de Buzzy. 
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EVA BANDEN

Een EVA band is gemaakt van high-tech schuim. 
Dit is voor de BERG Buzzy de ideale vervanger 
van de traditionele rubberen binnen- én buiten-
band. Dankzij de juiste samenstelling is het net 
zo slijtvast als de traditionele rubberen band 
maar kan het nooit meer lek raken.

Tijdens het rijden zijn ze heel erg stil, dus ideaal 
om zowel buiten als binnen te gebruiken.
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stabiel en veilig 
door vier wielen

tijdens het sturen blijven  
de trappers goed bereikbaar

stuurwiel geschikt voor BERG Soundbox Race 
(alleen BERG Buzzy Aero)

strak en aantrekkelijk design

tijdens het trappen schiet 
het stuurtje niet uit je handen

de schommelas zorgt voor 
de perfecte wegligging

Stabieler, sneller
en meer speelplezier

dan elke driewieler!

EIGENSCHAPPEN

stoel verstelbaar in 3 standen

geschikt voor kinderen van 2 tot 5 jaar

EVA banden, dus nooit meer lek

kan voor- en achteruit rijden

door het direct drive systeem is het 
trappen intuitief, makkelijk en snel

robuust frame



BERGTOYS.COM

Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

Gewicht product: 7 kg 
Gewicht plus doos: 8.5 kg

Formaat doos (cm): 46x50x25

BERG BUZZY BSX

De BERG Buzzy BSX is een stoere, knalgele skelter waarmee jouw kind 
de blits maakt in de buurt. Door de 4 wielen is de BSX steviger en veiliger 
dan een driewieler. De voeten kunnen namelijk zelfs in de scherpste 
bochten stevig op de trappers blijven staan. Door de direct drive kan je 
vooruit rijden, achteruit rijden en remmen binnen een paar seconden. De 
stoel is verstelbaar, zodat kinderen jaren plezier kunnen beleven op hun 
Buzzy. Geschikt voor kinderen van 2-5 jaar.

Verstelbaar zadel 

Stille fluisterbanden 
(EVA)

Door de 4 wielen 
extra stevig op 
de grond

Altijd controle over de trappers,
zelfs tijdens het sturen 

Dankzij Direct Drive super 
gemakkelijk trappen  

EAN-CODE: 8715839066562

24.30.03.00
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Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

BERG BUZZY BEATZ

De BERG Buzzy Beatz is dankzij de vier wielen veel stabieler dan een 
driewieler. Dat is wel zo veilig! Hou je van muziek? Dan heeft de Buzzy 
Beatz een te gekke soundbox voor je. Hiermee kan je je favoriete 
muziek opnemen en afspelen. Of je kiest voor je eigen rap die je 
keer op keer kunt laten horen. De soundbox is geïntegreerd in het 
ergonomische stuur, dus gemakkelijk en veilig te bedienen.

Verstelbaar zadel 

Inclusief soundbox record met 
opname en terugspeel optie

Stille fluisterbanden 
(EVA)

Door de 4 wielen 
extra stevig op 
de grond

Race spoiler met 
unieke graphics

Altijd controle over de trappers,
zelfs tijdens het sturen 

Dankzij Direct Drive super 
gemakkelijk trappen  Gewicht product: 7.0 kg 

Gewicht plus doos: 8.5 kg
Formaat doos (cm): 46x50x25

EAN-CODE: 8715839075267

24.30.14.0024.30.03.00



BERGTOYS.COM

Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

BERG BUZZY NITRO

Ben jij die stoere jongen of meid die deze skelter aan durft? De BERG 
Buzzy Nitro is alleen weg gelegd voor de echte cross helden! Een BERG 
Buzzy met al zijn kenmerken alleen dan in een super stoere uitvoering. 
Door de vette stickers, de super gave veer elementen en natuurlijk de 
te gekke banden is dit cross monster echt de stoerste skelter van de 
buurt. Ben jij binnenkort dit cross monster de baas?

Verstelbaar zadel 

Stoere off-
road banden 
(EVA)

Door de 4 wielen 
extra stevig op 
de grond

Gaaf off-road thema
met cross veren

Altijd controle over de trappers,
zelfs tijdens het sturen 

Dankzij Direct Drive super 
gemakkelijk trappen  Gewicht product: 7.2 kg 

Gewicht plus doos: 8.7 kg
Formaat doos (cm): 46x50x25

EAN-CODE: 8715839059427

24.30.01.00
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Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

BERG BUZZY BLOOM

24.30.01.00

Voor de jonge kinderen is er nu ook de BERG Buzzy Bloom! De skelter 
met de lieve uitstraling en het handige opbergmandje voorop, ideaal 
natuurlijk om je speelgoed in te vervoeren. Kinderen van 2 tot 5 jaar 
kunnen meegroeien met deze skelter, de stoel is namelijk verstelbaar. 
Daarnaast kan deze skelter helpen bij het leren trappen!

Verstelbaar zadel 

Stille fluisterbanden 
(EVA)

Door de 4 wielen 
extra stevig op 
de grond

Leuk bagage mandje 
en vrolijk design

Altijd controle over de trappers,
zelfs tijdens het sturen 

Dankzij Direct Drive super 
gemakkelijk trappen  Gewicht product: 7 kg 

Gewicht plus doos: 8.5 kg
Formaat doos (cm): 46x50x25

EAN-CODE: 8715839059434

24.30.02.00
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Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

JEEP BUZZY SAHARA

Met zijn Jeep gril, zijn motorkap, zijn zeldzame stuur en zijn off-road banden biedt 
deze Jeep Buzzy Sahara onvergetelijk rijplezier. Op deze Jeep kan je kind elk terrein 
de baas. Het direct drive systeem zorgt dat trappen soepel en licht gaat. Met deze 
Sahara scheur je door plassen, ploeg je over zandvlaktes en trotseer je bosachtige 
ondergronden zonder dat het moeite kost! 

De 4 EVA banden van de Jeep Buzzy Sahara zorgen dat de skelter stevig op de 
grond staat. Je kind zit hierdoor veilig en stabiel. De stoel is verstelbaar, waardoor 
deze Jeep geschikt is voor kinderen van 2 tot 5 jaar.

Verstelbaar zadel 

Echte offroad
bandenDoor de 4 wielen 

extra stevig op 
de grond

Altijd controle over de trappers, 
zelfs tijdens het sturen

Dankzij Direct Drive super 
gemakkelijk trappen  

24.30.12.00

Gewicht product: 7.5 kg 
Gewicht plus doos: 9 kg

Formaat doos (cm): 46x50x25

EAN-CODE: 8715839066661

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.
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Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

24.30.12.00

JEEP BUZZY RUBICON

Laat je kind dromen, doen en beleven op een échte Jeep! De Jeep Buzzy Rubicon is 
een echte off-road sensatie. De off-road banden, het ronde stuur met draaiknop en de 
stoere motorkap met grill én booskijkertjes maken dit een echte Jeep Rubicon. 

Door de 4 EVA banden staat deze Jeep Buzzy robuust en stevig op de grond. Door de 
goede verbinding van de voor- en achteras, is het trappen zelfs voor de kleinsten erg 
makkelijk. Deze Jeep is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar. 

Verstelbaar zadel 

Door de 4 wielen 
extra stevig op 
de grond

Stuur met draaiknop

Echte offroad
banden

Altijd controle over de trappers, 
zelfs tijdens het sturen 

Dankzij Direct Drive super 
gemakkelijk trappen  

24.30.13.00

Gewicht product: 7.2 kg 
Gewicht plus doos: 9 kg

Formaat doos (cm): 46x50x25

EAN-CODE: 8715839066678

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.
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BERG BUZZY RACING
Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

BERG BUZZY JOHN DEERE

Dé beste tractor voor de allerkleinste, de Buzzy John Deere! Alle 
functionaliteit en unieke kenmerken van een BERG Buzzy in een stoer 
en uniek John Deere design. Het robuuste stuur met draaiknop, de grote 
motorkap met stoere gril en natuurlijk de dikke tractor banden maken 
dit een echte John Deere. Met deze Buzzy John Deere heb je zeker 
weten het meeste speelplezier en kan je gemakkelijk naast de John 
Deere van papa meerijden!

Verstelbaar zadel 

Door de 4 wielen 
extra stevig op 
de grond

Tractor velgen

John Deere spoiler

Tractor stuur met draaiknop

Echte tractor 
banden (EVA)

Altijd controle over de trappers,
zelfs tijdens het sturen 

Dankzij Direct Drive super 
gemakkelijk trappen  

24.30.11.00

Gewicht product: 7.2 kg 
Gewicht plus doos: 8.7 kg

Formaat doos (cm): 46x50x25

EAN-CODE: 8715839057744
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Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

24.30.11.00

BERG BUZZY AERO

De eerste race-auto voor je kind is de BERG Buzzy Aero! Deze skelter 
met stoere motorkap, robuust frame  en snelle race-banden garandeert 
een échte race-ervaring. De 4 EVA banden van de Aero zorgen dat deze 
racer super stabiel door de scherpste bochten kan. Op de Aero kunnen 
kinderen vooruit rijden, achteruit rijden en makkelijk remmen! 

Verstelbaar zadel 

Stille fluisterbanden 
(EVA)

Door de 4 wielen 
extra stevig op 
de grond

Race spoiler

Altijd controle over de trappers,
zelfs tijdens het sturen 

Dankzij Direct Drive super 
gemakkelijk trappen  Gewicht product: 7.2 kg 

Gewicht plus doos: 8.7 kg
Formaat doos (cm): 46x50x25

EAN-CODE: 8715839068344

24.30.21.00

Stuurwiel geschikt voor  
BERG Soundbox Race
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Beats every tricycle - due to 4 wheel stabilityBeats every tricycle - due to 4 wheel stability
BERG BUZZY ACCESSOIRES

Accessoire Art. nr. Productgewicht Productgewicht 
+ doos

Formaat doos 
in CM

BERG Veiligheidsvlag S/M* 16.00.03.00 0.17 kg 0.35 kg 62x18x5

BERG Trailer S (incl. trekhaak) 18.24.30.00 3 kg 4.5 kg 20x65x45

BERG Buzzy Basket Yellow** 16.67.00.00 0.13 kg 0.26 kg 20.5x15x18

BERG Soundbox Race*** 16.00.02.00 0.12 kg 0.13 kg 15x11x4

1

2

3

**Past niet op de Buzzy John Deere, Buzzy Aero, Buzzy Nitro, Jeep Buzzy Sahara, Jeep Buzzy Rubicon, Buzzy Beatz
*** Alleen voor de BERG Buzzy Aero

21 3 4

4

 Inclusief stickerset 
voor velgen

*  For BERG Safety Flag compatibility, 
check if your Buzzy is accommodated 
with a small hole on either side of 
the seating tube positioned directly 
on the back side of the go-kart seat. 
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Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

BERG BUZZY DATA

De volgende data zijn van toepassing op alle Buzzy uitvoeringen.

300

83

59

23.5 23.5

48.5

24-34

26-31-36

48-52

1x = 90

*Alle maten in cm
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Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

BERG BUZZY DATA

Algemeen
Aanbevolen leeftijd 2 - 5 jaar
Min lengte gebruiker 85 cm
Max lengte gebruiker 115 cm
Max gewicht gebruiker 30 kg
Ouderlijk toezicht nodig Ja
Veiligheidskeurmerk TÜV + CE
Montagetijd ±30 min

Fysieke eigenschappen
Lengte 83 cm
Breedte 49 cm
Hoogte 50 cm

Garantie
Frame 2 jaar
Onderdelen 2 jaar
Banden 0 jaar

Verpakking
Afmeting 46x50x25 cm
Karton in verpakking 1.50 kg
Synthetisch mat. in verpakking 0.05 kg
Hardboard in verpakking 0 kg
Aantal op Blok-pallet 40 stuks
Aantal op Euro-pallet 21 stuks

Technische eigenschappen
Versnellingen N.v.t.
Band type Massief
Frame materiaal Staal
Voor- en achteruit Ja
Remsysteem Direct Drive
Parkeerrem N.v.t.
Transmissie Direct Drive
Kogellagers Ja
Schommelas Ja
Verstelbare stoel Ja
Verstelbare stuur Ja/Nee
Koppeling aanhanger Nee

*Deze informatie is onder voorbehoud en kan afwijken
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