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BERG GRAN TOUR RACER, GRAN TOUR OFF-ROAD
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De professionele
familieskelter voor
de recreatiemarkt

years

+
5

125 to 190 cm

BERG GRAN TOUR

1. ROBUUST FRAME

Inspiring Active Play
Deze geweldige familiefiets biedt plezier voor het gehele gezin. Door
het aansprekende uiterlijk en het onderhoudsarme ontwerp is deze
fiets al jarenlang zeer populair onder campings, familieparken en
verhuurpunten. De achterste stoelposities zijn eenvoudig verstelbaar en
beschikken over trappers het stuur en een rem. De voorste stoelposities
zijn geschikt voor kinderen of bagage. Voor de veiligheid en comfort
beschikt de Gran Tour daarnaast over een vrijloop, een handrem en
een parkeerrem. Ook zijn de voorste stoelen uitgerust met oprolbare
veiligheidsgordels. De Gran Tour kan eenvoudig worden gekanteld over
de achterwielen waardoor de Gran Tour compact kan worden gestald
wanneer deze niet wordt gebruikt.

•
•
•
•
•
•
•
•

De BERG Gran Tour is uitgerust met een zeer robuust frame
inclusief schommelas. Kleine oneffenheden vormen daardoor
geen enkel probleem.

Robuust Frame
Betrouwbaar
Flexibel
Als Race en Off-road versie beschikbaar
De achterste stoelen zijn verstelbaar
Extra grip en comfort dankzij de luchtbanden
Parkeerrem voor extra veiligheid
Geschikt voor gebruikers van 5+

De professionele
familieskelter voor
de recreatiemarkt
BERGTOYS.COM

years

+
5

125 to 190 cm

2. BETROUWBAAR & FLEXIBEL
Zowel de BERG Gran Tour Racer als
Gran Tour Off-road zijn uitgevoerd met
een degelijke handrem en parkeerrem.
Daarnaast zijn de voorstoelen voorzien
van zelf oprollende veiligheidsgordels.
De achterstoelen zijn binnen enkele
seconden eenvoudig te verzetten.
De voorstoelen bieden plaats aan
kinderen of wat bagage.
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3. RACE OF OFFROAD
De BERG Gran Tour is beschikbaar in twee uitvoeringen: de BERG Gran Tour Racer
en de BERG Gran Tour Offroad. De Racer is uitgerust met grote en smalle banden
waardoor deze familiefiets soepel en snel over de verharde paden zoeft.
De Offroad is uitgerust met robuuste 18 inch all-terrainbanden waardoor deze
familiefiets ook geschikt is voor onverhard terrein. Door de kleinere diameter
van de banden trapt de Offroad ook iets lichter dan de racer

BERG Gran Tour Racer:
sneller, behendiger en sportiever

Let op; de Gran Tour is niet geschikt voor losse ondergrond als zand en modder.

BERGTOYS.COM

BERG Gran Tour Offroad:
meer comfort, stevige banden
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BERG GRAN TOUR RACER

BERG Sunroof Gran Tour

Inspiring Active Play
Deze geweldige familiefiets biedt plezier voor het gehele gezin. Door
het aansprekende uiterlijk en het onderhoudsarme ontwerp is deze
fiets al jarenlang zeer populair onder campings, familieparken en
verhuurpunten. De achterste stoelposities zijn eenvoudig verstelbaar en
beschikken over trappers het stuur en een rem. De voorste stoelposities
zijn geschikt voor kinderen of bagage. De Racer is uitgerust met grote
en smalle banden waardoor deze familiefiets soepel en snel over de
verharde paden zoeft.

Bied plaats
aan 4 personen
Handrem en parkeerrem
op de achterwielen
Oprolbare
veiligheidsgordels

years

Door de vrijloop naaf
kun je veilig rijden

BERGTOYS.COM

Robuust frame

Speciale duurzame
rubberen banden die
extra lang meegaan

Frame
Thema

Formaat doos:
200x100x81 cm
100x58x41.5 cm

Gewicht + doos:
82.5 kg
43.8 kg

+
5

125 to 190 cm

EAN-CODE: 8715839070262

EIGENSCHAPPEN BERG GRAN TOUR RACER

Bied plaats
aan 4 personen

Verstelbare achterstoelen
Oprolbare veiligheidsgordels
Handrem en parkeerrem
op de achterwielen

Door de vrijloop naaf
kun je veilig rijden

Speciale rubberen banden
die extra lang meegaan

Zeer robuust frame daarmee zeer
geschikt voor professioneel gebruik
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BERG GRAN TOUR OFFROAD
Inspiring Active Play
Deze geweldige familiefiets biedt plezier voor het gehele gezin. Door
het aansprekende uiterlijk en het onderhoudsarme ontwerp is deze
fiets al jarenlang zeer populair onder campings, familieparken en
verhuurpunten. De achterste stoelposities zijn eenvoudig verstelbaar en
beschikken over trappers het stuur en een rem. De voorste stoelposities
zijn geschikt voor kinderen of bagage. De Offroad is uitgerust met
robuuste 18 inch all terrain-banden waardoor deze familiefiets ook
geschikt is voor onverhard terrein. Door de kleinere diameter van de
banden trapt de offroad ook iets lichter dan de racer.

Bied plaats
aan 4 personen

Handrem en parkeerrem
op de achterwielen
Oprolbare
veiligheidsgordels

18'' all terrain
luchtbanden
met lange
levensduur

years

Door de vrijloop naaf
kun je veilig rijden
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Schommel-as
voor optimale
wegligging

Frame
Thema

Formaat doos:
120x100x81 cm
100x58x41.5 cm

Gewicht + doos:
82.5 kg
38.5 kg

+
5

125 to 190 cm

EAN-CODE: 8715839070255

EIGENSCHAPPEN BERG GRAN TOUR OFFROAD

Bied plaats aan
4 personen

Verstelbare achterstoelen
Oprolbare veiligheidsgordels

Handrem en parkeerrem
op de achterwielen
Speciale 18” all terrain luchtbanden
die extra lang meegaan
Zeer robuust frame daarmee zeer
geschikt voor professioneel gebruik

Door de vrijloop naaf
kun je veilig rijden

Schommel-as voor optimale wegligging
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BERG GRAN TOUR RACER DATA
2000

600

595 - 825

1100

515 - 745

*Alle maten in cm

BERGTOYS.COM

Draaicirkel: 565 cm

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

5+ jaar
200 cm
100 kg
Ja
±30 min

Fysieke eigenschappen
Lengte
Breedte
Hoogte

200 cm
106 cm
110 cm

Garantie
Frame
Onderdelen
Banden

2 jaar
2 jaar
0 jaar

*Deze informatie is onder voorbehoud en kan afwijken

BERGTOYS.COM

Technische eigenschappen
Versnellingen
Band type
Frame materiaal
Voor- en achteruit
Remsysteem
Parkeerrem
Transmissie
Kogellagers
Schommelas
Verstelbare stoel
Verstelbare stuur
Koppeling aanhanger

1
Luchtbanden
Staal
Nee
Handrem
Ja
F(reewheel)
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

Details verpakkingen (2 pakketten)
Framepakket
Afmetingen
Gewicht
Karton in verpakking
Synthetisch mat. in verpakking
Hardboard in verpakking
Aantal op euro-pallet

120 x 100 x 81 cm
82,5 kg
0,1 kg
1,0 kg
2,2 kg
1 stuks

Themapakket
Afmetingen
Gewicht
Karton in verpakking
Synthetisch mat. in verpakking
Hardboard in verpakking
Aantal op euro-pallet

100 x 58 x 41,5 cm
43,8 kg
0,4 kg
0,1 kg
0,0 kg
4 stuks

1160

BERG GRAN TOUR OFFROAD DATA

595 - 825

1035

515 - 745

*Alle maten in cm
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Draaicirkel: 575 cm

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

5+ jaar
200 cm
100 kg (achterstoelen)
30 kg (voorstoelen)
Ja
±30 min

Fysieke eigenschappen
Lengte
Breedte
Hoogte

185 cm
116 cm
103.5 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
Versnellingen
Band type
Frame materiaal
Voor- en achteruit
Remsysteem
Parkeerrem
Transmissie
Kogellagers
Schommelas
Verstelbare stoel
Verstelbare stuur
Koppeling aanhanger

1
Luchtbanden
Staal
Nee
Handrem
Ja
F(reewheel)
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

Details verpakkingen (2 pakketten)
Framepakket
Afmetingen
Gewicht
Karton in verpakking
Synthetisch mat. in verpakking
Hardboard in verpakking
Aantal op euro-pallet

120 x 100 x 81 cm
82,5 kg
0,1 kg
1,0 kg
2,2 kg
1 stuks

Themapakket
Afmetingen
Gewicht
Karton in verpakking
Synthetisch mat. in verpakking
Hardboard in verpakking
Aantal op euro-pallet

100 x 58 x 41,5 cm
38,5 kg
0,0 kg
0,1 kg
0,0 kg
4 stuks
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