
APK checklist 
voor jouw 

BERG SKELTER
Net als een echte auto heeft jouw gave BERG skelter ook af en toe onderhoud nodig. Als een ware 

skeltermonteur kun je samen met je vader of moeder een echte APK-test uitvoeren. Zie hieronder de punten 
van je skelter die je kunt controleren. Zodat je weer gecheckt en wel de weg op kunt.

 Controleer alle banden van jouw BERG skelter  
Zijn alle banden nog hard? Als je merkt dat de banden zacht zijn, pomp ze dan op. Zo scheur 
je nog harder door de bochten!  Misschien heb je wel een nieuw bandje nodig. Deze vind je 
op www.bergtoys.com/nl/onderdelen.

Stap 1:

De losse-schroeven test  
Zitten alle schroeven nog goed vast? Merk je dat een schroef los zit, draai deze dan even 
aan met een schroevendraaier. Wel zo veilig en daarnaast ook een makkelijk werkje.

Stap 2:

Controleer het stuur van jouw BERG skelter. 
Kan het stuur nog steeds alle kanten op? Gaat het nog soepel en gemakkelijk? Dit kun je 
gemakkelijk testen door even een rondje op jouw BERG skelter te rijden. Gaat het allemaal 
een beetje moeizaam? Maak de kogellagers dan weer soepel door ze in te sprayen met 
bijvoorbeeld siliconenspray. 

Stap 3:

 Kan jij met je voeten bij de pedalen?  
Kijk of de stoel nog op de goede stand staat. Misschien ben je al wel gegroeid en kan de 
stoel van je skelter makkelijk op een andere stand. Gelukkig kan je het stoeltje heel gemak-
kelijk verstellen door het stoeltje op te tillen en naar achteren te verplaatsen. 

Stap 4:

De Remmen test 
De remmen van jouw BERG skelter kun je gemakkelijk testen door een stukje te rijden en 
een paar keer goed te remmen. Werkt het allemaal nog goed of is het een beetje stroef? Je 
maakt de remmen weer soepel door ze bijvoorbeeld even in te sprayen met siliconenspray. 

Stap 5:

 De wasstraat 
Is jouw BERG skelter ook toe aan een goede schoonmaakbeurt? Haal jouw skelter dan door 
jouw eigen wasstraat! Pak een emmer met lauw/warm water met zeep en een doekje en 
maak jouw skelter voorzichtig schoon. Na afloop glimt jouw skelter weer als nieuw!

Stap 6:

1

3

5

2

4

6

Heb jij alle stappen van de APK getest op jouw BERG skelter? En werkte alles nog goed? 
Super! Jouw skelter is nu APK-proef. Zo scheur je glimmend en veilig weer door de buurt. 


