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 BUZZY NITRO 2-in-1, BUZZY BLOOM 2-in-1, BUZZY RETRO 2-in-1

85 to 115 cm

years

BERG BUZZY

Stabieler, sneller
en meer speelplezier
dan elke driewieler!
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Beats every tricycle - due to 4 wheel stability

Stabieler, sneller
en meer speelplezier

dan elke driewieler!

BERG BUZZY      

De BERG Buzzy is er nu ook als BERG Buzzy 2-in-1. Deze 
stabiele skelter is daardoor ook te gebruiken als duwauto 
waardoor je met je kind gemakkelijk en veilig op pad kan. 
Door de duwstang schiet je lekker op en houdt je controle over 
skelter en kind. Door de enorme stabiliteit van de Buzzy blijft 
deze altijd veilig overeind. Ook bij bewegelijke kinderen, hobbels 
of kleine oneffenheden. Dit in tegenstelling tot de vele 2-in-1-
driewielers die door de drie wielen veel minder stabiel zijn.

De Buzzy 2-in-1 is natuurlijk ook gewoon een Buzzy. Dus stabiel 
door vier wielen.  Makkelijk sturen, doordat de trappers niet aan 
het stuur verbonden zijn, en makkelijk rijden doordat het stuur 
niet uit de handen wordt geduwd wanneer het kind trapt. 

Is je kind moe en wil het geduwd worden, of wil het juist 
spelen? In een oogwenk bouw je de Buzzy om van duwwagen 
naar skelter of van skelter naar duwwagen.

1. vrijloop inschakelen 2. stuurslot inschakelen 3. duwstang monteren 4. juiste hoogte instellen
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Door de schakelbare vrijloop kan de Buzzy 2-in-1 in twee 
standen worden gebruikt. In de “pedal” stand kan een kind 
zelfstandig rondrijden net zoals op een normale Buzzy. In de 
“push” stand zijn de trappers uitgeschakeld waardoor je de 
Buzzy kan duwen zonder dat de trappers meedraaien. Het 
schakelen tussen de twee standen gaat eenvoudig door de ring 
rond de trapas naar links of rechts te draaien. 

SCHAKELBARE VRIJLOOP

Met een simpele draai naar rechts 
schakel je van pedaal aandrijving 

naar vrijloop modus waarin de 
Buzzy 2-in-1 geduwd kan worden

push (vrijloop) modus: 

De trappers zorgen voor aandrijving 
waardoor je zelfstandig voorruit komt

De trappers kunnen nog wel worden bewogen maar 
zorgen nu niet meer voor aandrijving van de skelter. 
Deze vrijloop stand maakt het makkelijk om  
de Buzzy met de duwstang te duwen

pedal modus: 
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GEBRUIKSVRIENDELIJK STUURSLOT

Om veilig en gemakkelijk met de Buzzy 2-in-1 te wandelen is deze uitgerust 
met een gebruiksvriendelijk stuurslot. Als deze is ingeschakeld kan het kind 
niet langer sturen en houdt de ouder controle ongeacht de situatie. 
Het stuurslot is gemakkelijk in en uit te schakelen door de bedieningspen op 
het balhoofd van de ene kant naar de andere kant te duwen. 

Als het stuurslot is ingeschakeld kan de Buzzy 2-in-1 eenvoudig worden 
bestuurd door de voorwielen iets omhoog te kantelen en de Buzzy 2-in-1 in 
de gewenste richting te duwen. 

stuurslot open stuurslot in werking



BERGTOYS.COM

Stabieler, sneller
en meer speelplezier

dan elke driewieler!

De duwstang is eenvoudig in 3 hoogtes te verstellen. In combinatie met 
het comfortabele handvat duw je de Buzzy 2-in-1 daardoor gemakkelijk 
van A naar B. Wanneer het kind zelf wil rijden kan de duwstang in een 
handomdraai worden verwijderd. Hierdoor veranderd de Buzzy 2-in-1 van 
een veilige stabiele duwauto naar super leuke en stabiele skelter. 

De duwstang is simpel 
in hoogte verstelbaar 
en gemakkelijk te 
bevestigen of los te halen

VERSTELBARE DUWSTANG
De duwstang 
is gemakkelijk 
te monteren
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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 te alle tijden netjes op de trappers. Rijden en sturen 
hebben dus geen invloed op elkaar wat het speelplezier enorm bevorderd. 
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SOEPEL EN SNEL WEGRIJDEN

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. 

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
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HANDREM & EVA BANDEN
Voor extra veiligheid is de Buzzy 2-in-1 uitgerust met een 
handrem. Trek aan de handrem en de Buzzy staat razendsnel stil. 

handrem in rust handrem aangetrokken

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, op verschillende soorten ondergrond.
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EIGENSCHAPPEN

duwstang in 3 hoogtes verstelbaar

comfortabele verstelbare stoel met extra rugsteun

tijdens het sturen blijven de trappers goed 
bereikbaar

geschikt voor kinderen van 2 tot 5 jaar
ook beschikbaar in Nitro & Retro variant

ingebouwd stuurslot / zonder gereedschap te 
activeren

kan voor- en achteruit rijden

de schommelas zorgt voor de perfecte 
wegligging

De Buzzy 2-in-1 is uitsluitend te verkrijgen 
als Buzzy Bloom 2-in-1, als Buzzy Nitro 2-in-1 
en als Buzzy Retro 2-in-1

handrem voor extra veiligheid

stabiel en veilig door vier wielen

EVA banden, dus nooit meer lek

schakelbare vrijloop 

direct drive systeem maakt trappen intuÏtief & makkelijk

lichtgewicht aluminium buis, 
gemakkelijk te bevestigen of verwijderen

comfortabel handvat
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BERG BUZZY RETRO

Gewicht product: 7.8 kg 
Gewicht plus doos: 9.3 kg

Formaat doos (cm): 46x50x25

EAN-CODE: 8715839075991

24.32.02.00

De BERG Buzzy 2-in-1 is er nu ook met een trendy retro design. De looks 
zijn van vroeger maar de techniek is van nu!  Daardoor kan je comfortabel 
en veilig op pad met je kind en maak je bovendien ook nog eens de blits 
op straat! Door de duwstang houd je controle over skelter en kind. Door 
de stabiliteit van de Buzzy blijft deze altijd veilig overeind, ook bij bewe-
gelijke kinderen, hobbels of kleine oneffenheden. Dit in tegenstelling tot 
de vele 2-in-1-driewielers die door de drie wielen veel minder stabiel zijn.

Door de 4 wielen 
extra stevig op de grond

Verstelbare 
duwstang

Handrem

Handig bagage 
mandje met cool 
retro design

Comfortabele verstelbare 
stoel met extra rugsteun

Stuurslot

Schakelbare vrijloop

Comfortabel handvat
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BERG BUZZY BLOOM

24.32.02.00

Wil jij een vrolijke speelse skelter voor je kind met handige opberg-
mandje voorop en een veilige, stabiele duwauto om samen met je kind 
te wandelen? De BERG Buzzy Bloom 2-in-1 combineert beiden in een 
product. Door de vrolijke kleuren, het handige mandje, de bloemen die 
je zelf kan plakken is deze skelter de leukste verschijning in de buurt. 

Door de 4 wielen 
extra stevig op de grond

Verstelbare 
duwstang

Handrem

Handig bagage mandje 
en vrolijk design

Comfortabele verstelbare 
stoel met extra rugsteun

Stuurslot

Schakelbare vrijloop

Comfortabel handvat

Gewicht product: 7.8 kg 
Gewicht plus doos: 9.3 kg

Formaat doos (cm): 46x50x25

EAN-CODE: 8715839071719

24.32.00.01
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BERG BUZZY NITRO

Wil jij een stoere cross skelter voor je kind en een veilige, stabiele 
duwauto om samen met je kind te wandelen? De BERG Buzzy Nitro 
2-in-1 combineert beiden in een product. Door de vette stickers, de 
super gave veer elementen en natuurlijk de te gekke banden is dit cross 
monster echt de opvallendste skelter in de buurt. 

Gewicht product: 8.0 kg 
Gewicht plus doos: 9.5 kg

Formaat doos (cm): 46x50x25

EAN-CODE: 8715839068320

24.32.00.00

Door de 4 wielen 
extra stevig op de grond

Verstelbare 
duwstang

Handrem

Gaaf cross thema
met cross veren

Comfortabele verstelbare 
stoel met extra rugsteun

Stuurslot

Schakelbare vrijloop

Comfortabel handvat
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24.32.00.00

BERG BUZZY DATA

De volgende data zijn van toepassing op alle Buzzy 2-in-1 uitvoeringen.

300

*Alle maten in cm

83

59

23.5 23.5

48.5

100 / 105 / 110

1x = 90

26-31-36



BERGTOYS.COMBERGTOYS.COM

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 EVA foam
Frame materiaal Staal
Voor- en achteruit Ja
Remsysteem Direct Drive + handrem
Parkeerrem N.v.t.
Transmissie Direct Drive + vrijloop
Kogellagers Ja
Schommelas Ja
Verstelbare stoel Ja
Verstelbare stuur Nee
Koppeling aanhanger Nee

*Deze informatie is onder voorbehoud en kan afwijken
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