BERG SKELTERS
XXL Frame E-BFR

years

BERG XXLFrame E-BFR + all related themes

The ultimate
quality go-kart!

+
6

125 to 210 cm

BERGTOYS.COM

WAAROM EEN BERG
E-SKELTER?
Inspiring Active Play
Lekker zorgeloos rondrijden op een skelter met trapondersteuning?
Het kan op een BERG E-Skelter. Des te harder je trapt, des te meer
ondersteuning zal de motor geven. Een E-Skelter van BERG is absoluut
de veiligste keus voor kinderen vanaf 6 jaar en ouder.

1. E-BFR SYSTEEM
De E-Skelter heeft een 250W E-Motor die trapondersteuning biedt. Er
zijn 4 verschillende levels van ondersteuning, ECO, TOUR, SPORT, en
TURBO. Op deze skelter kan je minimaal 2-4 uur rondrijden zonder dat
je de batterij hoeft op te laden.
De afkorting BFR staat voor Brake (rem), Freewheel (vrijlooop) en
Reverse (achteruit rijden). Het BFR-systeem heeft verschillende
voordelen. Zo kan je vooruit rijden en direct na stilstand met je skelter
achteruit rijden. Dit gaat volledig automatisch, zonder dat je hoeft te
schakelen. Door de terugtraprem kan je snel en hard remmen.
Voor kinderen kan het lastig zijn om bij hoge snelheden of bij
onverwachte gebeurtenissen de voeten gecontroleerd op de trappers
te houden. Door de vrijloop stoppen de trappers met draaien zodra
de bestuurder van de skelter stopt met trappen. Dit alles zorgt voor
een veilige skelter waar kinderen en ouderen veel plezier aan
kunnen beleven.

The ultimate
quality go-kart!
BERGTOYS.COM

BERG
BUZZY RACING
2.
XXL FRAME
De E-Skelter heeft het XXL Frame. Het XXL Frame is ontwikkeld zodat
iedereen kan genieten van een skelter. Dit frame is namelijk speciaal
ontwikkeld voor lange mensen. Het frame is 10 centimeter langer dan
het XL Frame en heeft 8 in plaats van 6 stoelposities.
Dit frame is ook extra verstevigd waardoor het nog sterker is dan een
XL Frame.

Stabieler, sneller
Thespeelplezier
ultimate
en meer
quality
go-kart!
dan
elke driewieler!
BERGTOYS.COM

3. INNOVATIEVE FEATURES
De BERG E-Skelter komt samen met het display. Dit display is verlicht
en het laat zien hoe hard er wordt gereden, hoeveel er gereden is en
hoeveel batterij er nog over is.

250W middenmotor
met torque
sensor

Display met
snelheidsmeter,
afstandsmeter, en
accu capaciteit

De batterij van 24V/240Wh is uitneembaar en daardoor gemakkelijk
op te laden.

The ultimate
quality go-kart!
BERGTOYS.COM

24V/240Wh
uitneembare accu

4.
COMFORTABEL
RIJDEN
BERG
BUZZY RACING
BERG Skelters hebben verschillende eigenschappen waardoor je extra
comfortabel kan rondrijden.
Om te beginnen hebben de skelters vier luchtbanden. Luchtbanden
zorgen voor meer grip op de weg en het zorgt dat je lekkerder rijdt.
Luchtbanden geven daarnaast minder rolweerstand dan massieve
banden waardoor je sneller kan rijden.
De schommelas van de skelter zorgt dat alle vier de wielen altijd de
grond raken, ook op oneffen terreinen.
Door de dubbele kogelbesturing van de stuurinrichting kan er licht en
soepel gestuurd worden en ben je erg wendbaar. De rollagers in de
wielen zorgen dat er lekker lang gespeeld kan worden zonder dat je
moe wordt.

Stabieler, sneller
Thespeelplezier
ultimate
en meer
quality
go-kart!
dan
elke driewieler!
BERGTOYS.COM

5. EIGENSCHAPPEN

Uitgerust met een 24V uitneembare accu die goed is
voor minstens 2-4 uur zorgeloos rondrijden

Door de dubbele kogelbesturing waarmee de
stuurinrichting is uitgerust gaat het sturen
heel licht. Hierdoor ben je ook erg wendbaar

De skelter heeft een parkeerrem voor
meer speelmogelijkheden en veiligheid

Voorzien van LCD Display, inclusief snelheidsmeter, afstandsmeter en accucapaciteit.
Makkelijk je telefoon opladen via de USB
poort onder het display

De stoel is verstelbaar in
8 verschillende posities

Door de schommelas heeft de
skelter de perfecte wegligging

De skelter kan rechtop worden
neergezet. Dus ook wanneer je
weinig opbergruimte hebt kan
je de skelter kwijt

De wielen draaien snel en soepel rond
doordat ze zijn gelagerd met rollagers

Door de luchtbanden heb je
tijdens het skelteren extra grip
en ervaar je meer comfort

Uitgerust met een 250W motor
Het frame is extra verstevigd
waardoor deze nog sterker is
De skelter heeft 4 niveau’s van
ondersteuning: ECO, TOUR,
SPORT en TURBO

BERGTOYS.COM

years
De kettingkast is eenvoudig te openen
waardoor gemakkelijk onderhoud te
plegen is aan de kettingen en naaf

Uitgerust met het E-BFR systeem.
Des te harder je trapt, des te meer
ondersteuning de middenmotor met
torque sensor zal geven

+
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125 to 210 cm

07.45.22.00

BERGXXL
BUZZY
RACING
BERG
B.SUPER
BLUE E-BFR
Inspiring Active Play
Wil je de meest uitgebreide klassieker? Kies dan voor de BERG XXL B.Super
Blue E-BFR. Deze stoere skelter in een blauw jasje heeft spatborden met
reflectie en een mooie kap op de voorzijde. De schommelas zorgt ervoor
dat ook op niet vlakke ondergronden veilig gereden kan worden.

Groeit met je mee door
het verstelbare zadel

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

Stoere spatborden met
reflectie beschermen

Zeer robuust frame waardoor
deze zelfs geschikt is voor
professioneel gebruik

BERGTOYS.COM

Gewicht product: 54 kg
Formaat doos
Gewicht+doos
42.3 kg
Frame: 112x40x58
Theme: 58x31.5x100 20.6 kg
EAN-CODE: 8715839079067

years

+
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125 to 210 cm

07.45.23.00

BERGXXL
BUZZY
RACING
BERG
B.SUPER
RED E-BFR
Inspiring Active Play
Wil je de meest uitgebreide klassieker? Kies dan voor de BERG XXL B.Super
Red E-BFR. Deze stoere skelter in een rood jasje heeft spatborden met
reflectie en een mooie kap op de voorzijde. De schommelas zorgt ervoor
dat ook op niet vlakke ondergronden veilig gereden kan worden.

Groeit met je mee door
het verstelbare zadel

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

Stoere spatborden met
reflectie schermen

Zeer robuust frame waardoor
deze zelfs geschikt is voor
professioneel gebruik

BERGTOYS.COM

Gewicht product: 54 kg
Formaat doos
Gewicht+doos
42.3 kg
Frame: 112x40x58
Theme: 58x31.5x100 20.6 kg
EAN-CODE: 8715839079074

years

+
6

125 to 210 cm

07.45.24.00

BERGXXL
BUZZY
RACING
BERG
B.SUPER
YELLOW E-BFR
Inspiring Active Play
Wil je de meest uitgebreide klassieker? Kies dan voor de BERG XXL B.Super
Yellow E-BFR. Deze stoere skelter in een geel jasje heeft spatborden met
reflectie en een mooie kap op de voorzijde. De schommelas zorgt
ervoor dat ook op niet vlakke ondergronden veilig gereden kan worden.

Groeit met je mee door
het verstelbare zadel

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

Stoere spatborden met
reflectie schermen

Zeer robuust frame waardoor
deze zelfs geschikt is voor
professioneel gebruik

BERGTOYS.COM

Gewicht product: 54 kg
Formaat doos
Gewicht+doos
42.3 kg
Frame: 112x40x58
Theme: 58x31.5x100 20.6 kg
EAN-CODE: 8715839079081

years

+
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125 to 210 cm

07.45.08.01

BERG XXL X-CROSS E-BFR
Inspiring Active Play
Deze stoere skelter is ontzettend stevig. Met de mooie sterke vijf-spaak
velgen en voor de met lucht gevulde banden, is een grote modderplas
geen probleem. Een modderspetter extra hier en daar geeft niets,
daar is deze skelter voor ontworpen. Doordat de wielen gelagerd zijn
en de skelter licht trapt, raak je niet snel moe en kan je lang en veel
avonturen beleven op je skelter.

Verstelbare stoel

Uitgerust met
stevige blokbanden

Met het E-BFR-systeem kan je urenlang de
wereld ontdekken. Hoe harder jij trapt, hoe
meer ondersteuning de E-Motor geeft

BERGTOYS.COM

Gewicht product: 54.9 kg
Formaat doos
Gewicht+doos
42.3 kg
Frame: 112x40x58
Theme: 58x31.5x100 22.4 kg
EAN-CODE: 8715839070132

years

+
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125 to 210 cm

07.45.03.00

BERG XXL X-PLORE E-BFR
Inspiring Active Play
Is asfalt en beton niets voor jou? Houd jij van de onbegaanbare paden,
bos, weilanden en alle ruwe en onontdekte werelden? Dat is mogelijk
met deze skelter! Dankzij de off-road banden, gecombineerd met de
schommelas, ben je verzekerd van grip op elk terrein. Dank zij het
unieke E-BFR systeem kan je eenvoudige remmen, en stoppen voor het
geval een olifant de weg blokkeert. Je kunt altijd achteruit rijden
wanneer de weg is geblokkeerd door een boomstam, een waterval of
een wilde rivier.
Door de schommel-as
blijven de BERG Skelters
stevig op de grond

E-BFR Serie - hoe harder je trapt
des te meer ondersteuning de
middenmotor je geeft

BERGTOYS.COM

Gewicht product: 56.6 kg
Formaat doos
Gewicht+doos
42.3 kg
Frame: 112x40x58
Theme: 58x41.5x100 24.1 kg
EAN-CODE: 8715839063332

years

+
6

125 to 210 cm

07.45.17.00

BERG
BUZZY
BERG XXL
X-ITERACING
E-BFR
Inspiring Active Play
Voor de liefhebbers van stoere skelters heeft BERG de BERG XXL X-ite
ontwikkeld. De graphics zijn geïnspireerd op de cross motorfietsen en
maken van de skelter een stoere verschijning. Details als de extra gave
sticker op het frame maken de skelter af.

Stabiel en veilig op de
grond door de vier wielen
en schommelas, zelfs op
oneffen terrein

E-BFR Serie - hoe harder je trapt
des te meer ondersteuning de
middenmotor je geeft

BERGTOYS.COM

Gewicht product: 63.2 kg
Formaat doos
Gewicht+doos
42.3 kg
Frame: 112x40x58
Theme: 58x41.5x100 31.2 kg
EAN-CODE: 8715839072792

years

+
6

125 to 210 cm

07.46.06.00

JEEP® REVOLUTION PEDAL
GO-KART XXL E-BFR
Inspiring Active Play
Vanaf nu kan je alles aan met de Jeep® Revolution. Hij laat je
nooit in de steek! Deze stoere skelter heeft echte off-road banden.
Gecombineerd met de schommelas ploeter je overal door heen. Dankzij
de verstelbare stoel kunnen zelfs je ouders er op rijden (als je dat
toelaat). En met de verstelbare stuurstangen, stel je eenvoudige de
stand van je wielen af, zodat ze minimaal slijten.

Skelter met een officiele
Jeep licentie

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

E-BFR Serie - hoe harder je trapt
des te meer ondersteuning de
middenmotor je geeft

Gewicht product: 56.1 kg
Formaat doos
Gewicht+doos
42.3 kg
Frame: 112x40x58
Theme: 58x41.5x100 23.6 kg
EAN-CODE: 8715839063431

years

+
6

125 to 210 cm

07.45.14.00

BERG
BUZZY
BERG XXL
RACERACING
GTS E-BFR
Inspiring Active Play
Hoe lang droom jij al over een echte race wagen waar je mee rond kan
scheuren? Met dit topmodel, de schitterende BERG XXL Race GTS, kan
je losgaan. Met de luchtgevulde banden en aerodynamische spoiler
ben je gegarandeerd van hoge snelheden. En moet je achteruit naar je
pitstop? Geen probleem. Ook dat is mogelijk!

De speciale racebanden zorgen
voor het ultieme racegevoel

De BERG XXL Race GTS is gemaakt om
hard te gaan. Doordat het E-BFR-systeem
trapondersteuning geeft, ga je extra hard

BERGTOYS.COM

Gewicht product: 59.6 kg
Formaat doos
Gewicht+doos
42.3 kg
Frame: 112x40x58
Theme: 58x41.5x100 26.6 kg
EAN-CODE: 8715839067682

years

+
6

125 to 210 cm

07.45.05.00

BERG XXL BLACK EDITION E-BFR
Inspiring Active Play
Met het schitterende ontwerp is de Black Edition een hele bijzondere
skelter. De mooi vormgegeven banden kunnen elke straat aan.
De donkere kleuren zorgen er voor dat je je geheime missies
ongestoord kan beleven. Door de aerodynamische spoiler en de met
lucht gevulde banden, ben je sneller dan iedereen. Niemand krijgt je te
pakken! Dankzij de gelagerde wielen en dubbele kogelbesturing, hoort
bijna niemand je aankomen. Succes gegarandeerd!

Aerodynamische spoiler en bumper

Zeer robuust frame waardoor deze zelfs
geschikt is voor professioneel gebruik

BERGTOYS.COM

Gewicht product: 55 kg
Formaat doos
Gewicht+doos
42.3 kg
Frame: 112x40x58
Theme: 58x31.5x100 22.5 kg
EAN-CODE: 8715839063349

years

+
6

125 to 210 cm

07.45.09.00

BERG
BUZZY
RACING
BERG XXL
HYBRID
E-BFR
Inspiring Active Play
Wil jij zorgeloos rijplezier met trapondersteuning? Dan hebben wij voor
jou de innovatieve BERG E-Skelter. Super hard optrekken? Of juist
comfortabel en met alle gemak rondrijden? Zelfs over gras of onverhard
terrein? Dat kan nu eenvoudig. Hoe harder je trapt, des te meer
ondersteuning de motor zal geven. Je kan zelfs snelheden behalen van
16 km per uur! Kortom, hard skelteren wordt dus extra beloond.

Comfortabele stoel

E-BFR Serie - hoe harder je trapt
des te meer ondersteuning de
middenmotor je geeft

BERGTOYS.COM

Gewicht product: 62.3 kg
Formaat doos
Gewicht+doos
42.3 kg
Frame: 112x40x58
Theme: 58x41.5x100 29.8 kg
EAN-CODE: 8715839064605

years

+
6

125 to 210 cm

07.46.01.00

BERG
BUZZY
RACING
BERG XXL
CLAAS
E-BFR
Inspiring Active Play
Waar vind je zoveel ruimte als op een boerderij? Met deze BERG XXL CLAAS
skelter ga je mooie avonturen beleven. Het ontwerp is gebasseerd op een
echte CLAAS trekker en heeft een echte CLAAS licentie. Het is uitgerust
met indrukwekkende hoekige banden die zorgen voor veel grip in de modder.
De kleuren, stickers en de uitlaat zorgen er voor dat dit een echte CLAAS is,
voor de echte fan!

Uniek CLAAS design

Uitgerust met echte tractorbanden

BERGTOYS.COM

Gewicht product: 62.6 kg
Formaat doos
Gewicht+doos
42.3 kg
Frame: 112x40x58
Theme: 58x41.5x100 30.6 kg
EAN-CODE: 8715839063387

years

+
6

125 to 210 cm

07.46.00.00

BERG XXL JOHN DEERE E-BFR
Inspiring Active Play
Waar vind je zoveel ruimte als op een boerderij? Met deze BERG XXL
John Deere skelter ga je mooie avonturen beleven. Het ontwerp is
gebasseerd op een echte John Deere trekker en heeft een echte John
Deere licentie. Het is uitgerust met indrukwekkende hoekige banden die
zorgen voor veel grip in de modder. De kleuren, stickers en de uitlaat
zorgen er voor dat dit een echte John Deere is, voor de echte fan!

De BERG XXL John Deere
groeit mee door de
verstelbare stoel

E-BFR Serie - hoe harder je trapt
des te meer ondersteuning de
middenmotor je geeft

BERGTOYS.COM

Gewicht product: 62.6 kg
Formaat doos
Gewicht+doos
42.3 kg
Frame: 112x40x58
30.6 kg
Theme: 58x41x100
EAN-CODE: 8715839063370

years

+
6

125 to 210 cm

07.46.02.00

BERG
BUZZY
BERG XXL
CASERACING
IH E-BFR
Inspiring Active Play
Waar vind je zoveel ruimte als op een boerderij? Met deze BERG XXL Case IH
skelter ga je mooie avonturen beleven. Het ontwerp is gebasseerd op een
echte Case IH trekker en heeft een echte Case IH licentie. Het is uitgerust met
indrukwekkende hoekige banden die zorgen voor veel grip in de modder. De kleuren,
stickers en de uitlaat zorgen er voor dat dit een echte Case IH is, voor de echte fan!

De dubbele kogelbesturing zorgt
ervoor dat deze skelter licht stuurt

Met stoere kentekenplaat

BERGTOYS.COM

Gewicht product: 62.6 kg
Formaat doos
Gewicht+doos
42.3 kg
Frame: 112x40x58
Theme: 58x41.5x100 30.6 kg
EAN-CODE: 8715839063394

years

+
6

125 to 210 cm

07.46.04.00

BERG XXL FENDT E-BFR
Inspiring Active Play
Waar vind je zoveel ruimte als op een boerderij? Met deze BERG
XXL Fendt skelter ga je mooie avonturen beleven. Het ontwerp is
gebasseerd op een echte Fendt trekker en heeft een echte Fendt
licentie. Het is uitgerust met indrukwekkende hoekige banden die
zorgen voor veel grip in de modder. De kleuren, stickers en de uitlaat
zorgen er voor dat dit een echte Fendt is, voor de echte fan!

Alle BERG Farm modellen zijn
uitgerust met een uitlaat

Met het E-BFR-systeem kan je urenlang de
wereld ontdekken. Hoe harder jij trapt, hoe
meer ondersrteuning de E-Motor geeft

BERGTOYS.COM

Gewicht product: 62.6 kg
Formaat doos
Gewicht+doos
42.3 kg
Frame: 112x40x58
Theme: 58x41.5x100 30.6 kg
EAN-CODE: 8715839063417

years

+
6

125 to 210 cm

07.46.03.00

BERG XXL
NEWRACING
HOLLAND E-BFR
BERG
BUZZY
Inspiring Active Play
Waar vind je zoveel ruimte als op een boerderij? Met deze BERG XXL
New Holland skelter ga je mooie avonturen beleven. Het ontwerp is
gebasseerd op een echte New Holland trekker en heeft een echte New
Holland licentie. Het is uitgerust met indrukwekkende hoekige banden
die zorgen voor veel grip in de modder. De kleuren, stickers en de uitlaat
zorgen er voor dat dit een echte New Holland is, voor de echte fan!
Verstelbare stoel

Uitgerust met echte tractorbanden

BERGTOYS.COM

Gewicht product: 62.4 kg
Formaat doos
Gewicht+doos
42.3 kg
Frame: 112x40x58
Theme: 58x41.5x100 30.4 kg
EAN-CODE: 8715839063400

years

+
6

125 to 210 cm

07.46.05.00

BERG XXL DEUTZ-FAHR E-BFR
Inspiring Active Play
Waar vind je zoveel ruimte als op een boerderij? Met deze BERG XXL DEUTZFAHR skelter ga je mooie avonturen beleven. Het ontwerp is gebasseerd op
een echte DEUTZ-FAHR trekker en heeft een echte DEUTZ-FAHR licentie. Het
is uitgerust met indrukwekkende hoekige banden die zorgen voor veel grip in
de modder. De kleuren, stickers en de uitlaat zorgen er voor dat dit een echte
DEUTZ-FAHR is, voor de echte fan!

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

E-BFR Serie - hoe harder je trapt
des te meer ondersteuning de
middenmotor je geeft

BERGTOYS.COM

Gewicht product: 62.6 kg
Formaat doos
Gewicht+doos
42.3 kg
Frame: 112x40x58
Theme: 58x41.5x100 30.6 kg
EAN-CODE: 8715839063424

years

+
6

125 to 210 cm

BERG LRO ACCESSOIRES
Inspiring Active Play

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Accessoire
BERG Voorspatborden zwart
BERG Stootbumper (voor XL Frame)

Art. nr.
15.03.32.00
15.08.28.01

Netto weight
1 kg
3.3 kg

Tare weight
0.01 kg
0.1 kg

Gross depth
32x11x18
20x10x10

BERG Steunpoot
BERG Verlichtingsset
BERG Comfort seat
BERG Spiegelset
BERG Speedometer
BERG Hoorn 2-tonig
BERG Zwaailamp oranje op stang
BERG Zwaailamp oranje voor rolbeugel
BERG Blauwe kap voor zwaailamp

15.09.08.00
15.20.45.00
15.20.54.00
15.21.01.00
15.23.12.01
15.24.02.00
15.24.70.01
15.24.80.01
16.24.20.00

1.1 kg
0.57 kg
6.3 kg
0.31 kg
0.2 kg
0.23 kg
1.6 kg
0.6 kg
0.3 kg

0.1 kg
0.58 kg
7 kg
0.32 kg
0.2 kg
0.24 kg
1.94 kg
0.7 kg
0.31 kg

20x10x10
20x10x10
58x22x38
20x10x10
13x9x7.5
20x10x10
12x14x119
14x11x15
10x15x10

* Zie website of specificatielijst voor welke accessoires van toepassing zijn per skelter
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BERG LRO ACCESSOIRES
Inspiring Active Play

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Accessoire
BERG Hefinrichting achter
BERG Hefinrichting voor

Art. nr.
15.60.30.03
15.60.40.01

Netto weight
5.7 kg
5.8 kg

Tare weight
5.9 kg
6.5 kg

Gross depth
42x11x24
62x19.5x38.5

BERG Rolbeugel Farm
BERG Rolbeugel Offroad
BERG Reservewiel X-Plore
BERG Reservewiel Jeep®
BERG Uitlaat Farm
BERG Kentekenkit (voor XL Frame)
BERG Side skirts Race GTS

15.63.01.00
15.63.11.00
15.63.23.00
15.63.24.00
15.63.40.00
15.63.42.00
15.63.51.00

5.2 kg
5.75 kg
4.66 kg
5.22 kg
2.2 kg
0.8 kg
5.28 kg

6.2 kg
6.22 kg
5.3 kg
5.86 kg
2.2 kg
0.9 kg
5,68 kg

52x52x16
47x16x47
51x46x19
51x46x19
22x17x57
12x10x26
81x19x27

BERG Liftbakje
BERG Palletvork
BERG Schuif

15.60.50.01
15.60.55.01
15.60.60.01

7.79 kg

8.17 kg

5.5 kg
7.5 kg

6.2 kg
8.2 kg

58x28x32
51x60x27
73x17x25

11

10

* Zie website of specificatielijst voor welke accessoires van toepassing zijn per skelter
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BERG LRO ACCESSOIRES
Inspiring Active Play

2

Accessoire
BERG Trailer XL
BERG Steel Trailer XL

Art. nr.
18.08.00.00
18.08.02.00

Netto weight
14.5 kg
18.2 kg

Tare weight
17 kg
20.7 kg

Gross depth
57x18x90
57x18x90

3

BERG Tandem Trailer XL

18.08.04.00

19.0 kg

22.6 kg

133x72x42

1

* Zie website of specificatielijst voor welke accessoires van toepassing zijn per skelter
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BERG LRO ACCESSOIRES

15

Inspiring Active Play
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Accessoire
BERG Duostoel Basic/Extra Blue
BERG Duostoel Jeep®

Art. nr.
15.37.00.00
15.37.01.00

Netto weight
4.6 kg
4.6 kg

Tare weight
5.4 kg
5.4 kg

Gross depth
56x23x38
56x23x38

BERG Duostoel John Deere
BERG Duostoel CLAAS
BERG Duostoel Case IH
BERG Duostoel New Holland
BERG Duostoel Fendt
BERG Duostoel DEUTZ-FAHR
BERG Duostoel X-Cross
BERG Duostoel Race GTS
BERG Duostoel X-Plore
BERG Duostoel Black Edition
BERG Duostoel Extra Sport Red
BERG Passenger seat Black
BERG Passenger seat Yellow

15.37.02.00
15.37.03.00
15.37.04.00
15.37.05.00
15.37.06.00
15.37.07.00
15.37.08.00
15.37.15.00
15.37.10.00
15.37.11.00
15.37.14.00
15.37.16.00
15.37.18.00

4.6 kg
4.6 kg
4.6 kg
4.6 kg
4.6 kg
4.6 kg
4.6 kg
4.6 kg
4.6 kg
4.6 kg
4.6 kg
4.6 kg
4.6 kg

5.4 kg
5.4 kg
5.4 kg
5.4 kg
5.4 kg
5.4 kg
5.4 kg
5.4 kg
5.4 kg
5.4 kg
5.4 kg
5.4 kg
5.4 kg

56x23x38
56x23x38
56x23x38
56x23x38
56x23x38
56x23x38
56x23x38
56x23x38
56x23x38
56x23x38
56x23x38
56x23x38
56x23x38
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* Zie website of specificatielijst voor welke accessoires van toepassing zijn per skelter
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A: 168 | B: 174 | C: 171 D: 171
125,5

BERG LRO DATA
Inspiring Active Play
A: 80,5
B: 85
C: 88
D: 85

Alle informatie is van toepassing op alle XXL-framemodellen,
tenzij anders vermeld.
A: Algemene modellen | B: Safari | C: Farm modellen | D: Hybrid
A: 545
B: 555
C: 555
D: 555

A: 40
B: 46
C: 46
D: 43

A: 40
B: 46
C: 40
D: 43

23-64

50-91

*Alle maten in cm
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A: 86
B: 89
C: 102
D: 87.5

BERG LRO DATA
Inspiring Active Play
Algemeen
Aanbevolen leeftijd
Max lengte gebruiker
Max gewicht gebruiker
Ouderlijk toezicht nodig
Veiligheidskeurmerk
Montagetijd

6+
210 cm
100 kg
Ja
CE
<30 min

Garantie
Frame
Onderdelen
Banden

2 jaar
2 jaar
0 jaar
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Technische eigenschappen
Versnellingen
Band type
Frame materiaal
Voor- en achteruit
Remsysteem
Parkeerrem
Transmissie
Kogellagers
Schommel-as
Verstelbare stoel
Verstelbare stuur
Koppeling aanhanger

Geen
Luchtbanden
Staal
Ja
E-BFR
Ja
E-BFR
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
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