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RALLY ORANGE, JEEP® ADVENTURE PEDAL GO-KART,  
RALLY FORCE, RALLY PEARL
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years

110 to 150 cm

BERG RALLY

Beleef jarenlang
zorgeloos speelplezier!
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Perfect Pedal Power

years

110 to 150 cm

BERG RALLY

Met de BERG Rally beleef je de mooiste avonturen. Deze coole sensatie 
is stabiel en veilig. Zelfs in de scherpste bochten blijf je stevig op de 
grond. Kortom, ontdek de wereld met deze stoere skelter. 

Je hoeft je je geen zorgen te maken tijdens je avonturen, want de BERG 
Rally voldoet aan alle veiligheidseisen. Door het BFR-systeem scheur 
je eenvoudig rond. De BERG Rally groeit jarenlang met je mee zodat je 
lang speelplezier hebt. 

De BERG Rally bevat de volgende eigenschappen waardoor je veilig kan 
spelen: 

1. VERSTELBARE STUUR EN STOEL

Om jaren speelplezier te hebben met de BERG Rally, is het  
mogelijk om het stuurtje én de stoel te verzetten. Dit zorgt  
ervoor dat je de ideale positie in kunt nemen op de skelter. 

Het stoeltje heeft drie standen zodat je altijd bij de trappers kan 
komen. Daarnaast is het Rally stuur traploos te verstellen in 
stuurhoogte zodat je eenvoudig de juiste hoogte bepaald.

• Met uniek BFR-systeem (vooruit, vrijloop, rem, achteruit)
• Stabiel door 4 wielen
• Een schommelas voor de perfecte wegligging
• Comfortabele luchtbanden
• Met verstelbare stoel en stuur
• Geschikt voor kinderen van 4 tot 12 jaar
• CE gekeurd

Beleef jarenlang
zorgeloos speelplezier!
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1. VERSTELBARE STUUR EN STOEL 2. BFR-SYSTEEM

De BERG Rally 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 Rally super eenvoudig en gemakkelijk te berijden. 

Veiligheid én maximaal speelplezier worden 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 Rally 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 Rally heeft een schommelas. Hiermee kunnen de voorste 
wielen wat op en neer schommelen om zo oneffenheden in de weg op 
te vangen. De BERG Rally blijft hierdoor stevig op de grond.  
Wel zo veilig! 

Beleef jarenlang
zorgeloos speelplezier!
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4. LUCHTBANDEN

De BERG Rally 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 Rally. 

Beleef jarenlang
zorgeloos speelplezier!
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Perfect Pedal Power

years

110 to 150 cm

BERG RALLY FORCE

De Rally is de ideale skelter voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 
Deze stoere en compacte skelter is geweldig speelgoed en het zorgt 
dat kinderen met plezier gaan buitenspelen. 

De buurt verkennen, een race organiseren, het kan allemaal met de 
BERG Rally. De BERG Rally Force heeft stoere kleuren en een gave 
voorspoiler. 

Gewicht product: 25 kg
Gewicht plus doos: 27 kg

Formaat doos (cm): 120x36x33

EAN-CODE: 8715839064636

24.40.30.00

Groeit met je mee door 
het verstelbare stuur 

en 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
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Perfect Pedal Power

years

110 to 150 cm

24.40.30.00

Gewicht product: 25 kg
Gewicht plus doos: 27 kg

Formaat doos (cm): 120x36x33

BERG RALLY PEARL

De BERG Rally Pearl is een met de spannende kleurencombinaties 
en de compacte vorm een echte eye-catcher in de buurt! De skelter 
heeft een kleine draaicirkel, waardoor de skelter heel wendbaar en 
manoeuvreerbaar is. 

De Rally Pearl is uitgerust met het BFR-systeem. Met het BFR-
systeem kan je vooruit rijden, remmen, maar ook achteruit rijden door 
simpelweg voor- en achteruit te trappen.

EAN-CODE: 8715839066586

24.40.40.00

Groeit met je mee door 
het verstelbare stuur 

en 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
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Perfect Pedal Power

years

110 to 150 cm

Gewicht product: 25 kg
Gewicht plus doos: 27 kg

Formaat doos (cm): 120x36x33

BERG RALLY ORANGE

De BERG Rally Orange is een fijne en compacte skelter waarmee je 
overal kan buitenspelen. Je buurt verkennen of een race organiseren, 
alles kan met deze skelter. 

Uniek en veilig aan deze skelter is het BFR-systeem waarmee je met 
je pedalen kan remmen, en na stilstand direct achteruit kan trappen. 
Doordat de stoel en het stuur beiden verstelbaar zijn, groeit de BERG 
Rally Orange met kinderen van 4 tot 12 jaar mee. 

EAN-CODE: 8715839030310

24.40.00.00

Groeit met je mee door 
het verstelbare stuur 

en 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
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Perfect Pedal Power

years

110 to 150 cm

24.40.00.00

Iedereen zal jaloers op je zijn wanneer jij voorbij scheurt op deze 
prachtig ontworpen skelter. De Jeep® Adventure is een lichte en 
compacte skelter waardoor je gemakkelijk de smalste paadjes 
trotseert. 

Het unieke BFR-systeem zorgt er voor dat je met je pedalen kan 
remmen, en na stilstand, direct achteruit kan trappen!

Gewicht product: 27 kg
Gewicht plus doos: 29 kg

Formaat doos (cm): 120x37x35

EAN-CODE: 8715839042108

24.40.10.00

®

Groeit met je mee door 
het verstelbare stuur 

en 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. ©2020 FCA US LLC.

JEEP  ADVENTURE PEDAL GO-KART
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EIGENSCHAPPEN

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

 Compact en licht ontwerp; klein, wendbaar 

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

Trapt soepel en licht dankzij het gebruik 
van kogellagers

Uitgevoerd met oerdegelijke luchtbanden voor geruisloos  
en comfortabel rijgemak

Groeit met je mee door het verstelbare  
stuur en stoel

Geschikt voor kinderen van 4 tot 12 jaar

Uitgerust met terugtraprem en parkeerrem
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Perfect Pedal Power
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BERG RALLY ACCESSOIRES
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Accessoire Art. nr. Productgewicht Productgewicht 
+ doos

Formaat doos 
in CM

BERG Buddy Vlag (incl. steun) 16.99.42.00 0.25 kg 0.3 kg 100x2x20

BERG Vlaggensteun 56.09.03.00 - kg - kg 5x5x10

BERG Vlag 50.99.42.01 - kg - kg 2x2x100

BERG Junior Trailer 24.20.00.00 5.5 kg 6 kg 23x62x42

BERG Tandem Trailer L 18.08.03.00 9 kg 11.5 kg 57x18x90
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Perfect Pedal Power

BERG RALLY DATA

De volgende data is toepasbaar op alle Rally versies.

390

* Alle maten in cm
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Perfect Pedal Power

BERG RALLY DATA

Algemeen
Aanbevolen leeftijd 4 - 12 jaar
Min lengte gebruiker 110 cm
Max lengte gebruiker 150 cm
Max gewicht gebruiker 60 kg
Ouderlijk toezicht nodig Ja
Veiligheidskeurmerk CE
Montagetijd ±30 min

Fysieke eigenschappen
Lengte 124 cm
Breedte 70 cm
Hoogte 64 cm

Garantie
Frame 2 jaar
Onderdelen 2 jaar
Banden 0 jaar

Verpakking
Afmeting 120x36x33 

120x37x35 (Jeep® Adventure)
Karton in verpakking 1.50 kg
Synthetisch mat. in verpakking 0.05 kg
Hardboard in verpakking 0 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 N.v.t.
Transmissie BFR
Kogellagers Ja
Schommel-as Ja
Verstelbare stoel Ja
Verstelbare stuur Ja
Koppeling aanhanger Ja

* Deze informatie is onder voorbehoud en kan afwijken
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