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Sportieve skelter met
dubbele aandrijving
biedt plezier voor twee

+
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BERG DUO COASTER BFR

1. RIJPLEZIER VOOR TWEE

Lichtgewicht rijplezier voor twee
De BERG Duo Coaster is de nieuwe tweepersoonsskelter speciaal
ontwikkeld voor de verhuurmarkt. De skelter biedt een geweldige
rijervaring door het lage gewicht en de dubbele aandrijving. Dankzij
het BFR aandrijfsysteem kan de gebruiker door eenvoudig achteruit te
trappen zowel remmen als achteruit rijden. Dit maakt het rijden extra
veilig maar bovenal extra leuk!

Door het dubbele aandrijfsysteem biedt de Duo Coaster aan
beide passagiers de mogelijkheid om te trappen, te remmen en
achteruit te rijden. Doordat het frame gebaseerd is op het XXL
frame is deze geschikt voor personen vanaf 6 jaar als voor volwassenen tot wel 2.10 meter lang! Voor extra veiligheid beschikt
de Duo Coaster daarnaast ook over een handrem en parkeerrem.

De BERG Duo Coaster is naast de standaard BFR aandrijving ook
beschikbaar met de krachtige E-BFR aandrijving. Met de krachtige 250
Watt middenmotor schiet de DuoCoaster nog sneller van zijn plek en is
het rijden nog leuker!
De Duo Coaster is gebaseerd op het XXL frame waardoor deze ook
geschikt is voor extra lange personen. De Duo Coaster is daarnaast
uitgerust met een schommel-as waardoor de wegligging optimaal is en
de 4 wielen altijd aan de grond blijven. Bij de montage kan er gekozen
worden om het stuur aan de linker- of rechterzijde te monteren. Dit
maakt de skelter internationaal inzetbaar.
•
•
•
•
•
•

Rijplezier voor twee, geschikt voor gebruikers van 6+
Robuuste luchtbanden met extra profiel
BFR-systeem. Makkelijk, snel en veilig!
Betere wegligging door schommelas
Moeiteloos rijplezier door trapondersteuning
De verstelbare stoel kan in 6 verschillende posities
geplaatst worden
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dubbele aandrijving
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2. BFR/ E-BFR-SYSTEEM
Lichtgewicht rijplezier voor twee

De BERG Duo Coaster E-BFR heeft aan een bestuurderszijde
een 250 Watt middenmotor. Hoe harder je trapt, hoe meer
ondersteuning de krachtige middenmotor biedt. Rijden met
de Duo Coaster E-BFR is hiermee echt een sensatie! Er zijn
4 verschillende niveaus van ondersteuning. Eco, Tour, sport
en Turbo. Deze zijn eenvoudig in te stellen vanaf het centraal
geplaatste display. Afhankelijk van de mate van ondersteuning kan je op deze skelter 2
tot 4 uur rondrijden zonder de accu op te laden.

De BERG Duo Coaster is uitgerust met het uniek gepatenteerde
BFR-systeem. De afkorting 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 het rijden met de Duo
Coaster super eenvoudig en extra leuk. Daarnaast worden veiligheid en
maximaal speelplezier perfect gecombineerd door het BFR-systeem.

Display met
snelheidsmeter,
afstandsmeter, en
accu capaciteit

250W middenmotor
met torque
sensor

24V/240Wh
uitneembare accu
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3. PERFECTE WEGLIGGING
Lichtgewicht rijplezier voor twee
De BERG Duo Coaster is uitgerust met het robuuste XXL
frame. Dit frame is extra verzwaard en beschikt over een
geïntegreerde schommel-as. Hierdoor heeft de Duo Coaster
een optimale wegligging en blijven de vier wielen altijd aan de
grond.

4. ROBUUSTE ALL-TERRAIN
LUCHTBANDEN
De BERG Duo Coaster heeft 18 inch
all-terrain luchtbanden voor extra grip en
rijcomfort. De Duo Coaster is hierdoor
geschikt voor verhard als onverhard terrein.

De geïntegreerde schommel-as
zorgt voor een stabiele wegligging

Let op: de Duo Coaster is niet geschikt om te rijden over losse
ondergrond als zand en modder.
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BERG DUO COASTER BFR
De BERG Duo Coaster is de nieuwe tweepersoonsskelter speciaal
ontwikkeld voor de verhuurmarkt. De skelter biedt een geweldige
rijervaring door het lage gewicht en de dubbele aandrijving. Dankzij
het BFR aandrijfsysteem kan de gebruiker door eenvoudig achteruit te
trappen zowel remmen als achteruit rijden. Dit maakt het rijden extra
veilig maar bovenal extra leuk!

Robuust frame

all terrain luchtbanden
met lange levensduur

Verstelbare stoelen

Ketting gemakkelijk
aan te spannen
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Schommel-as voor
optimale wegligging

Gewicht product: 83.1 kg
Formaat doos:
Gewicht+doos:
Front Frame
107 x 66 x 35 cm 31.8 kg
Rear Frame(BFR) 107 x 37 x 35 cm 18.6 kg
Thema
100 x 58 x 41.5 cm 28.5 kg

EAN-CODE: 8715839070668

EIGENSCHAPPEN DUO COASTER BFR

Bij montage van het product keuze om de
skelter links- of rechts gestuurd te maken
Makkelijk verstelbare stoelen.
Ook voor extra lange personen tot
ca 2 meter lang.
Super veilig door de dubbele
terugtraprem, handrem
en parkeerrem

Rijplezier voor 2 dankzij het
dubbele aandrijfsysteem

Zeer robuust frame zeer geschikt
voor professioneel gebruik

Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar

Optimale wegligging door de schommelas
en luchtbanden

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

Sportieve skelter met
dubbele aandrijving
biedt plezier voor twee
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BERG DUO COASTER E-BFR
De BERG Duo Coaster is de nieuwe tweepersoonsskelter speciaal ontwikkeld
voor de verhuurmarkt. De skelter biedt een geweldige rijervaring door het lage
gewicht, de dubbele aandrijving maar bovenal de electrische ondersteuning!
Dankzij het E-BFR aandrijfsysteem schiet de Duo Coaster van zijn plek. Hoe
harder men trapt, hoe meer ondersteuning de motor biedt. Trapt men achteruit,
dan zal de Duo Coaster remmen en vervolgens achteruit rijden. Dit maakt het
rijden op de Duo Coaster extra veilig maar bovenal extra leuk!

Robuust frame

Display met snelheidsmeter,
afstandsmeter, en accu
capaciteit
all terrain luchtbanden
met lange levensduur

Verstelbare
stoelen

Ketting
gemakkelijk aan
te spannen
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Schommel-as voor
optimale wegligging

Gewicht product: 90.6 kg
Formaat doos:
Gewicht+doos:
Front Frame
107 x 66 x 35 cm 31.8 kg
Rear Frame(BFR) 107 x 37 x 35 cm 18.6 kg
Rear Frame(E-BFR)107 x 37 x 35 cm 26.1 kg
Thema
100 x 58 x 41.5 cm 28.5 kg

EAN-CODE: 8715839073409

EIGENSCHAPPEN DUO COASTER E-BFR

Bij montage van het product
keuze om de skelter links- of
rechts gestuurd te maken
Makkelijk verstelbare stoelen.
Ook voor extra lange personen tot
ca 2 meter lang.
Uitgerust met een 250 watt
middenmotor met torque sensor

Rijplezier voor 2 dankzij het dubbele
aandrijfsysteem en de electrische
ondersteuning voor de bestuurder.

Display met snelheidsmeter, afstandsmeter,
en accucapaciteit
Zeer robuust frame zeer geschikt
voor professioneel gebruik
Super veilig door de dubbele terugtraprem,
handrem en parkeerrem
Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar
Optimale wegligging door de schommelas
en luchtbanden

Uitgerust met een 24 Volt
uitneembare accu
Door het BFR-systeem kun je met
de pedalen remmen, maar ook
direct na stilstand achteruit rijden.

Sportieve skelter met
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biedt plezier voor twee
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BERG DUO COASTER DATA
Inspiring Active Play

1800

Draaicirkel: 495 cm

1120

Draaicirkel: 495 cm

460

23-64

930

50-91

*Alle maten in cm
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BERG DUO COASTER DATA
Inspiring Active Play
Algemeen
Aanbevolen leeftijd
Max lengte gebruiker
Max gewicht gebruiker
Ouderlijk toezicht nodig
Veiligheidskeurmerk
Montagetijd

6+ jaar
210 cm
100 kg (2x)
Ja
CE
±60 min

Fysieke eigenschappen
Lengte
Breedte
Hoogte

180 cm
112 cm
93 cm

Garantie
Frame
Onderdelen
Banden

2 jaar
2 jaar
0 jaar

*Deze informatie is onder voorbehoud en kan afwijken
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Technische eigenschappen
Band type
Frame materiaal
Voor- en achteruit
Remsysteem
Parkeerrem
Transmissie
Kogellagers
Schommelas
Verstelbare stoel
Verstelbare stuur
Koppeling aanhanger

Luchtbanden
Staal
Ja
Handrem en terugtraprem
Ja
Heavy Duty BFR
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee

Details verpakkingen (4 pakketten)
Voorframepakket
Gewicht
Synthetisch mat. in verpakking
Cardboard in verpakking
Aantal op euro-pallet

107 x 66 x 35cm
31.8 kg
1.0 kg
4.7 kg
18 stuks

Achterframepakket (2x)
Gewicht
Synthetisch mat. in verpakking
Cardboard in verpakking
Aantal op euro-pallet

107 x 37 x 35cm
18.6 kg (23.1kg bij E-BFR uitvoering)
0.3 kg
2.7 kg
30 stuks

Themapakket
Gewicht
Synthetisch mat. in verpakking
Cardboard in verpakking
Aantal op euro-pallet

100 x 58 x 41.5cm
28.5 kg
0.5 kg
2.0 kg
12 stuks
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