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BERG REPPY

Het Reppy platform van BERG heeft 5 verschillende modellen: de 
Roadster, de Rebel, de Racer, de Rider en de Reppy BMW. De Reppy 
is gepositioneerd tussen het Buzzy en Buddy platform in als het gaat 
om maat en leeftijd. De 5 varianten hebben spannende, sprankelende 
looks, zijn zeer gebruiksvriendelijk voor zowel kinderen als ouders en zijn 
natuurlijk fantastisch speelgoed.

Het opvallende sportstuur, de nooit lek rakende EVA 10’’ inch banden, 
de stoere kuipstoel en de schommel-as maken skelterrijden ongekend 
leuk. De BERG Reppy is door de lage kuipstoel de eerste skelter voor 
jonge kinderen met échte, lage skelterinstap. 

Waanzinnige looks, 
onbezorgd speelplezier 

en makkelijk mee te nemen

The BMW logo and the BMW word mark are 
trademarks of BMW AG and are used under 
license.
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1. AANTREKKELIJK DESIGN

Lage kuipstoel Opvallend sportstuur 
inclusief BERG Soundbox 
Race (optioneel voor Reppy 
Rider)

Ingebouwd handvat 
maakt optillen makkelijk

Design key-features:

Met het design van de Reppy vallen kinderen lekker op in de buurt. Kijk 
maar eens naar de lage kuipstoel en het opvallende sportstuur! 

Voor volwassenen is de Reppy super makkelijk op te tillen aan het 
framehandvat. De Reppy is licht en compact, waardoor je de Reppy ook 
makkelijk opbergt na het spelen.
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De kuipstoel van de Reppy is makkelijk te verstellen door de draaiknop in 
de stoel. Hier is geen gereedschap bij nodig! Door de lage zitpositie is het 
niet nodig om het stuur te verstellen. In welke stoelpositie een kind ook zit, 
het stuur is altijd goed bereikbaar. 

De Reppy is gemaakt voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar.

2. GROEIT MEE MET JE KIND

Waanzinnige looks, 
onbezorgd speelplezier 

en makkelijk mee te nemen
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3. EVA BANDEN

Een EVA band is gemaakt van high-tech schuim. Dit is voor de BERG Reppy 
de ideale vervanger van de traditionele rubberen binnen- én buitenband.
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.

Waanzinnige looks, 
onbezorgd speelplezier 

en makkelijk mee te nemen
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4. DIRECT DRIVE

De BERG Reppy is uitgerust met een vaste verbinding 
tussen de voorste trapas en de achterste as. Dit betekent 
dat de beweging van de benen direct wordt omgezet in de 
beweging van de achterwielen. Dit maakt de BERG Reppy 
super eenvoudig en gemakkelijk te berijden. Zowel voor- als 
achteruit. 
 
Het bijkomende voordeel is dat de beweging/rotatie van de 
achterwielen (die er is als er eenmaal gereden wordt, 
of geduwd) zich ook vertaald naar de voorste trapas. Dus als 
er eenmaal wat beweging in de skelter zit, dan kun je zeer 
gemakkelijk blijven trappen. 
 
Tevens zijn zowel de vooras als achteras gelagerd met 
kogellagers. Hierdoor lopen de trappers en achteras soepel 
en licht!

De trapas en achteras staan in
directe verbinding dankzij de ketting

Voor- en achter 
gelagerd met kogellagers

(1) (2)

Waanzinnige looks, 
onbezorgd speelplezier 

en makkelijk mee te nemen
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Stabiel en veilig op de grond door  
de 4 wielen en schommelas

Makkelijk op te tillen aan het framehandvat

Door het direct drive systeem is het trappen 
intuïtief, makkelijk en snel

Trapt soepel en licht dankzij het gebruik  
van kogellagers

Uitgerust met 10’’ inch EVA banden die nooit lek raken

Strak en aantrekkelijk design, robuust frame

De Reppy Roadster, Reppy Racer, de Reppy BMW en de 
Reppy Rebel zijn standaard uitgerust met Soundbox.  
Voor de Reppy Rider is deze los verkrijgbaar

De stoere kuipstoel heeft een draaiknop 
waarmee de stoel eenvoudig versteld kan 
worden in 4 posities

Geschikt voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar

EIGENSCHAPPEN

Kan voor- en achteruit rijden

Waanzinnige looks, 
onbezorgd speelplezier 

en makkelijk mee te nemen
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BERG REPPY RIDER

Door het aantrekkelijke en sportieve design van de Reppy Rider, wil elk kind 
de buurt hier wel op ontdekken. Het opvallende sportstuur, de nooit lek rak-
ende EVA 10’’ inch banden, de stoere kuipstoel en de schommel-as maken 
skelterrijden ongekend leuk. De BERG Reppy is door de lage kuipstoel de 
eerste skelter voor jonge kinderen met échte, lage skelterinstap. 

Gewicht product: 9 kg 
Gewicht plus doos: 10.7 kg

Formaat doos (cm): 70x49x23

EAN-CODE: 8715839062007

24.60.00.00

Verstelbare stoel 
in 4 posities

Door de schommel-as houden kinderen 
altijd grip op de weg

Door het direct drive systeem 
is het trappen makkelijk

Stille 10’’ inch 
fluisterbanden 

(EVA)

Door de 4 wielen 
extra stevig op 
de grond

Optioneel uit te rusten 
met de Soundbox Race
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24.60.00.00

BERG REPPY RACER

De lage zit, de stoere kuipstoel, de voorspoiler en de racebanden maken van 
deze Reppy een echte Racer! Het sportstuur is standaard uitgerust met échte 
soundbox. Deze soundbox heeft 4 verschillende tonen: remmen, toeteren, de 
motor starten en gas geven. De Reppy Racer heeft 4 nooit lek rakende EVA 
10’’ inch banden, een verstelbare kuipstoel en een schommel-as. 

EAN-CODE: 8715839065930

24.60.01.00

Gewicht product: 9.1 kg 
Gewicht plus doos: 10.8 kg

Formaat doos (cm): 70x49x23

Verstelbare stoel 
in 4 posities

Door de schommel-as houden kinderen 
altijd grip op de weg

Door het direct drive systeem 
is het trappen makkelijk

Stille 10’’ inch 
fluisterbanden 

(EVA)

Door de 4 wielen 
extra stevig op 
de grond

Standaard uitgerust met 
de Soundbox Race
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Off-road rijden is ongekend leuk met de Rebel! Kinderen vanaf 2,5 
jaar kunnen al skelteren op deze opvallende Reppy. De felrode EVA 
10’’ inch off-roadbanden, de stoere voorspoiler, de rode veren en het 
unieke sportstuur zorgen voor een opvallend stoere verschijning. Het 
sportstuur is standaard uitgerust met échte soundbox. Deze soundbox 
heeft 4 verschillende tonen: remmen, toeteren, de motor starten en gas 
geven. 

Verstelbare stoel 
in 4 posities

Door de schommel-as houden kinderen 
altijd grip op de weg

Door het direct drive systeem 
is het trappen makkelijk

Stille 10’’ inch 
fluisterbanden 

(EVA)

Door de 4 wielen 
extra stevig op 
de grond

EAN-CODE: 8715839066630

24.60.02.00

BERG REPPY REBEL

Gewicht product: 9.5 kg 
Gewicht plus doos: 11.2 kg

Formaat doos (cm): 70x49x23 

Standaard uitgerust met 
de Soundbox Race
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BERG REPPY ROADSTER

Als jij straks op de Reppy Roadster de stoep opdraait, zijn alle blikken op jou 
gericht. Want met de BERG Soundbox zorg je dat iedereen kan horen dat jij 
de motor start, gas geeft of in de remmen gaat. En als ze even niet opletten, 
druk jij op de claxon. Zo heb je altijd de aandacht van iedereen. Racen met 
de Reppy Roadster is een geweldige ervaring. Cool design, lage kuipstoel en 
professioneel sportstuur zijn precies de dingen waar jij als junior coureur op 
kickt. Het direct drive systeem zorgt voor een soepele aandrijving en maakt dat 
je net zo gemakkelijk voor- als achteruit gaat.

EAN-CODE: 8715839075328

24.60.04.00

Gewicht product: 9.1 kg 
Gewicht plus doos: 10.8 kg

Formaat doos (cm): 70x49x23

Verstelbare stoel 
in 4 posities

Door de schommel-as houden kinderen 
altijd grip op de weg

Door het direct drive systeem 
is het trappen makkelijk

Stille 10’’ inch 
fluisterbanden 

(EVA)

Door de 4 wielen 
extra stevig op 
de grond

Standaard uitgerust met 
de Soundbox Race
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BERG BMW REPPY

De samenwerking tussen BMW en BERG bereikt een nieuw hoogtepunt met 
de komst van de BERG Reppy BMW. De herkenbare grill, koplampen en spoiler 
maken deze skelter tot de meest begeerlijke Reppy. De grote velgen met EVA 
banden zorgen voor grip en comfort. Door de lagers en direct drive trapt de 
Reppy super licht en in combinatie met de lage zit is de rijervaring daardoor, 
zoals het hoort in een BMW, ongekend. De soundbox maakt de beleving 
compleet. 

EAN-CODE: 8715839068993

24.61.00.00

Gewicht product: 9.2 kg 
Gewicht plus doos: 10.9 kg

Formaat doos (cm): 70x49x23

Verstelbare stoel 
in 4 posities

Door de schommel-as houden kinderen 
altijd grip op de weg

Door het direct drive systeem 
is het trappen makkelijk

Stille 10’’ inch 
fluisterbanden 

(EVA)

Door de 4 wielen 
extra stevig op 
de grond

Standaard uitgerust met de 
Soundbox Race

The BMW logo and the BMW word mark are 
trademarks of BMW AG and are used under 
license.
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BERG REPPY ACCESSOIRES

Accessoire Art. nr. Productgewicht Productgewicht 
+ doos

Formaat doos 
in CM

BERG Soundbox Race* 16.00.02.00 0.12 kg 0.13 15x11x4 

BERG Trailer M 18.24.60.00 3 kg 4.8 kg 73x50x34

BERG Safety Flag S/M 16.00.03.00 0.17 kg 0.35 kg 62x18x5
* Alleen voor de BERG Reppy Rider

1

2

21
3

3
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De volgende data zijn van toepassing op alle Reppy uitvoeringen.

*Alle maten in cm
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Algemeen
Aanbevolen leeftijd 2,5 – 6 jaar
Min lengte gebruiker 95 cm
Max lengte gebruiker 125 cm
Max gewicht gebruiker 40 kg
Ouderlijk toezicht nodig Ja
Veiligheidskeurmerk TÜV + CE
Montagetijd ±30 min

Fysieke eigenschappen
Lengte 98 cm
Breedte 59 cm
Hoogte 58 cm

Garantie
Frame 2 jaar
Onderdelen 2 jaar
Banden 0 jaar

Verpakking
Afmeting 70x49x23 cm
Karton in verpakking 1,6 kg
Synthetisch mat. in verpakking 0,05 kg
Hardboard in verpakking 0 kg
Aantal op Blok-pallet 30 stuks
Aantal op euro-pallet 16 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 Nee
Koppeling aanhanger Nee

*Deze informatie is onder voorbehoud en kan afwijken
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