Zip

Zeer compacte buggy

De Bingo Evolution, Innovatief
vouwmechanisme.
Zeer compact

Uw importeur voor hoggi.de

ZipBUGGY

ZIP in het dagelijks leven
Ouders en verzorgers stellen zeer concrete eisen aan een Rev-Buggy om met hun kinderen
eenvoudig en zorgeloos mobiel te zijn. De Zip voldoet ruimschoots aan deze eisen.
Door zijn unieke, compacte vouwmaten van slechts 78 cm (lengte) (maat 1) en 91
cm (maat 2), past de ZIP in elke kofferbak, en doet zijn naam eer aan. Zitdieptes in
2 lengtes instelbaar, rugleuning in verschillende hoogtes en een traploos instelbare
onderbeenlengte, garanderen een ideale instelbaarheid en lange gebruikersduur.
ZIP in maat 1 is 50 kg belastbaar en in maat 2 60 kg belastbaar, en dat bij een
eigen gewicht van slechts 12,5 kg en 13,5 kg. De keuze van diverse hoogwaardige
wielvarianten met lucht of Polyurethaanbanden, en geweldige rij-eigenschappen
garandeert een persoonlijke uitvoering. Voor een erg mooi optische uitstraling zijn
er “aluminium-look “ velgen beschikbaar (zonder meerprijs). De goed doordachte
accessoires, bieden veel ruimte voor induviduele aanpassingen aan verschillende
ziektebeelden. Optionele kussens en zelfs de bespanning vouwen gelijktijdig
tesamen en hoeven niet vooraf eraf gehaald te worden. Ook de hoekverstelbare
voetplaat vouwt mee en kan zo niet zoek raken.

Kleurcombinaties

41: Grijs

42: Zwart

43: Rood

44: Blauw

Framekleuren

Zilver-Grijs

Zwart

Wiel varianten

Aluminium-Look” velg met PU band

Wielvariant:kunstof velg met PU band

Technische gegevens
Maten (cm) en gewichten (kg)			
Zitdiepte					
Zitbreedte					
Hoogte rugleuning		
Standaard		
			
Lang		
Underbeenlengte				
Zithoek					
Rughoek					
Hoek voetplaat				
Hoogte duwbeugel/totaal			
Breedte					
Wieldiameter		
Voor		
			
Achter		
Vouwmaat					
Gewicht					
Belastbaar					
Draaicikel 					

Maat 1			
30/35			
35			
60			
66			
20-39			
18			
90-100 gr (105 gr optie)
-10 gr/0/+10 gr		
112			
59			
20			
30			
78 x 36 x 39		
12,5			
50			
126			

Maat 2
34/40
40
68
nvt
25-44
18
90-100 (105 gr optie)
-10 gr/0/+10 gr
110
65
20
30
91 x 44 x 40
13,5
60
140

ZIP in detail en basisuitvoering
.

Stabiele compakte en sterke Rev-Buggy uit aluminium voor kinderen tussen 3-8 jaar (Maat 1)
En tussen 6-16 jaar (maat 2)
. Versterkte Nylonbespanning
. Rughoekverstelling
. Voetplaat hoek-verstelbaar
. Onderbeenlengte traploos instelbaar
.` 2 zitdieptes instelbaar
. Keuze uit 2 rughoogtes
. Hoogwaardig gelagerde wielen met zeer goede rijeigenschappen (polyurethaan en lucht)
. Stuurwielen (voor)
. Grote achterwielen met vormsluitbare remmen.
. Bus-schroef verbindingen.
. Bijzonder kleine vouwmaat (maat 1 slechts 78 cm kort) door gepantenteerd vouwen.

45: Groen

Zip Buggy mogelijkheden

Stuurstop
Rem voor begeleider
		

Transportvergrendeling
volgens ISO 7176-19

Meevouwbaar rugpolstering

Meevouwbaar zitkussen

Meerdelig contour zitkussen

5-puntsgordel

Enkelhuggers

Gepolsterde greep

Werkblad
Beenzak
Regencape
			

Zonnekap incl. adapter en
transparante regenbescherming

Buggy-Board

Parasol

Accessoires en luiertas

Zitbroek

Bekkengordel

Transporttas

Turbinestraat 14

Rughoekvergroting tot 105 gr.
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