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BERG COMPACT

Beleef jarenlang
zorgeloos speelplezier!
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The ultimate mid-size go-kart
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WAAROM EEN COMPACT?

Door zijn formaat is deze skelter snel en wendbaar en ga je 
gemakkelijk alle paadjes op en af. Alle BERG Compact skelters hebben 
het unieke BFR-systeem wat betekent dat je vooruit kunt trappen, 
remmen (extra remkracht door de handrem) én na stilstand achteruit 
kunt rijden zonder te hoeven schakelen. De stoel is verstelbaar 
waardoor je jarenlang speelplezier beleeft!  Door zijn formaat is de 
BERG Compact zeer gunstig geprijsd.

Ontdek de wereld met deze stoere skelter. Daarnaast hoef je je 
geen zorgen te maken tijdens je avonturen, want de BERG Compact 
voldoet aan alle veiligheidseisen. Kortom, een veilige skelter die veel 
speelplezier biedt.

1. VERSTELBARE STOEL

Om jaren speelplezier te hebben met de BERG Compact, is het 
mogelijk om de stoel te verstellen. Dit zorgt ervoor dat je de 
ideale positie in kunt nemen op de skelter zodat je zorgeloos kan 
rondscheuren. Het stoeltje heeft zes standen zodat je altijd bij de 
trappers kan komen.

Kortom, de BERG Compact groeit met je mee! 

• Met uniek BFR-systeem (vooruit, vrijloop, rem, achteruit)
• Stabiel door de vier wielen
• Een schommelas voor de perfecte wegligging
• Zes standen verstelbare stoel
• Comfortabele luchtbanden
• Geschikt voor kinderen van 5 tot 12 jaar
• CE gekeurd

Beleef jarenlang
zorgeloos speelplezier!
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2. BFR-SYSTEEM

De BERG Compact is uitgerust met het uniek 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 Compact super eenvoudig en gemakkelijk te berijden. 

Veiligheid en maximaal speelplezier wordt 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 Compact een uitstekende 
stabiliteit. Hierdoor kan je snel, scherp en veilig door de bochten. 
Daarnaast is kantelen vrijwel onmogelijk doordat er geen kantelpunt 
ontstaat. 

De BERG Compact heeft 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 Compact stevig op de grond. 
Wel zo veilig!

Beleef jarenlang
zorgeloos speelplezier!
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4. LUCHTBANDEN

De BERG Compact 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 
Compact.

Beleef jarenlang
zorgeloos speelplezier!
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The ultimate mid-size go-kart
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Gewicht product: 38.1 kg

Gewicht plus doos: 45 kg
Formaat doos (cm): 100x100x100

BERG COMPACT SPORT

De sportieve Compact Sport is snel en wendbaar. Hiermee scheur je 
gemakkelijk door de wijk. De BERG Compact Sport heeft het unieke 
BFR-systeem wat betekent dat je vooruit kunt trappen, remmen (extra 
remkracht door de handrem) én na stilstand achteruit kunt rijden 
zonder te hoeven schakelen. 

De stoel is verstelbaar waardoor je jarenlang speelplezier beleeft.

EAN-CODE: 8715839054170

07.30.01.01

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

Uitgerust met 
terugtraprem, 

handrem en 
parkeerrem
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The ultimate mid-size go-kart

age
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Gewicht product: 38.1 kg

Gewicht plus doos: 45 kg
Formaat doos (cm): 100x100x100

BERG COMPACT PINK

Deze kleurrijke roze Compact is snel en wendbaar. Hiermee ga je 
gemakkelijk alle paadjes op en af. Deze skelter is stabiel en staat veilig 
op de grond door de 4 wielen en de schommelas. 

De stoel is verstelbaar waardoor je jarenlang speelplezier beleeft!  
Door zijn formaat is de BERG Compact zeer gunstig geprijsd.

EAN-CODE: 8715839054187

07.30.02.01

Groeit met je mee door de 
verstelbare stoel

Deze skelter is stabiel en 
staat veilig op de grond 
door de 4 wielen en de 

schommelas

Extra comfortabel
dankzij de luchtbanden

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

Uitgerust met 
terugtraprem, 
handrem en 
parkeerrem
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The ultimate mid-size go-kart

BERG COMPACT ACCESSOIRES

421 5

1

2

3

Accessoire Art. nr. Productgewicht Productgewicht 
+ doos

Formaat doos 
in CM

BERG Speedometer 15.23.12.01 0.2 kg 0.2 kg 13x9x7.5

BERG Verlichtingsset 15.20.45.00 0.57 kg 0.58 kg 20x10x10

BERG LED Koplamp 15.20.01.00 0.29 kg 0.3 kg 20x10x10

BERG Sirene 15.24.10.01 0.33 kg 0.34 kg 20x10x10

BERG Buddy Sirene 16.24.10.00 0.24 kg 0.27 kg 20x8x15

BERG Skelterhoes 15.99.00.00 ?? kg ?? kg ??x??x??

BERG Buddy Trekhaak 16.24.30.00 0.35 kg 0.35 kg 12x5x5

BERG Steel Trailer 18.08.02.00 18.2 kg 20.7 kg 57x18x90

BERG Large Trailer 18.08.00.00 14.5 kg 17 kg 57x18x90

4

1

2

3

4

5

6

7

8

3

87 9

9

6

BERG COMPACT ACCESSOIRES
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The ultimate mid-size go-kart

BERG COMPACT DATA

De volgende data geldt voor alle BERG Compacts.
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* Alle maten in cm
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The ultimate mid-size go-kart

BERG COMPACT DATA

Algemeen
Aanbevolen leeftijd 5 - 12 jaar
Max lengte gebruiker 200 cm
Max gewicht gebruiker 80 kg
Ouderlijk toezicht nodig Ja
Veiligheidskeurmerk CE
Montagetijd ±30 min

Fysieke eigenschappen
Lengte 135 cm
Breedte 82 cm
Hoogte 77 cm

Garantie
Frame 2 jaar
Onderdelen 2 jaar
Banden 0 jaar

Verpakking
Afmeting (cm) ??x??x??
Karton in verpakking ?? kg
Synthetisch mat. in verpakking ?? kg
Hardboard in verpakking ?? kg
Aantal op euro-pallet 10 stuks

Technische eigenschappen
Versnellingen N.v.t.
Band type Luchtbanden
Frame materiaal Staal

Voor- en achteruit Ja
Remsysteem BFR 
Parkeerrem Ja
Transmissie BFR
Kogellagers Ja
Schommel-as Ja
Verstelbare stoel Ja
Verstelbare stuur Nee
Koppeling aanhanger Ja

* Deze informatie is onder voorbehoud en kan afwijken
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