Bingo Evolution / Duro

medemagruppen

Bingo Evolution

- Avancerad vagn, nu i 4 storlekar
- Lätt att använda
- Lätt att fälla ihop
- Lätt i vikt
- Lätt att manövrera
- Lätt att justera körbågen
- Lätt att tycka om

Godkänd för användning i bil, stl 1-2XL

Underrede:
• Länkhjul med riktningsspärr
• Massiva hjul
• Fotbroms
• Ställbar fjädring
• Korg, mjuk max belastning 3 kg
• Körbåge ställbar i höjd och vinkel
Sittenhet
• Steglöst justerbar i sittbredd och djup
• Steglöst justerbar i rygghöjd
• Justerbar ryggvinkel och sitstilt
• Steglös vinkel- och djupjustering av benstöd
• Vinkelställbar fotplatta med hälstopp
• Vändbar sittenhet, med- och mot körriktning
• Förberedd för fixering med 10 fixlock
• Klädsel Svart/Grå

En väl fungerande sulkyvagn är en viktig del av vardagen. Hoggi har varit
ledande inom denna kategori och sätter ständigt nya standarder!

BINGO EVOLUTION är ett resultat av
kontinuerlig utveckling.

Sitstilt 45 grader

Ryggreglering 90-160 grader

Sittenhet visad mot körriktning

Höftstöd
Justerbara i djup, bredd
och vinkel

Klädsel i flera färger.

Justering av sitstilt och
ryggvinkel
Enkel och säker användning!

Justerbart fjädringssystem

Enkel att fälla ihop!

Marknadens mest kompakta
vagn, ihopfälld!

Bingo Evolution - Du blir garanterat nöjd!
Justerbart fjädringssystem
Som standard levereras Bingo Evolution med ett ställbart fjädringssystem. Det gör det enkelt att justera
fjädringens motstånd utifrån ändrade förutsättningar, till exempel när barnet växer. Fjädringen absorberar slag
från underlaget och gör att ramen kan röra sig i alla riktningar, även diagonalt, vilket ger utmärkta köregenskaper
på krävande underlag. Vagnen forcerar även kantsten och hinder på ett enkelt sätt, då den är lätt att manövrera
över hinder. Vagnen är godkänd för upp till 50 kg brukarvikt och den kan väljas med fjädring i två olika motstånd,
allt för att uppnå optimal komfort.
Klädsel
Klädsel för sits, rygg, nackstöd och sidostöd är avtagbara och tvättbara.
Sitstilt och ryggvinkel
Sitsens lutning och fällning fungerar centralt och är enkel att använda och mycket säker. Låsmekanismen är med
dubbel låsning. Den speciella tiltkonstruktionen möjliggör 45 graders tiltning och ger kompromisslös stabilitet i
alla lägen.
Kompakt och liten ihopfälld
Bingo Evolution är väldigt kompakt och tar begränsat med utrymme i bilen vid transport. Sulkyvagnen är lätt att
fälla ihop. Körbågen och de stora hjulen bidrar till att vagnen är ergonomisk att köra och enkel att manövrera.
Hjulen är enkla att ta av med sin quickrelease funktion.

Du kommer älska Bingo Evolution för att:
•

Justering av sittdjup
Sittdjupet är steglöst och enkelt att justera, nu med en cm-skala som indikation av sittdjup.

•

Fäste för tillbehör:
Bingo Evolution förbereds med fästen för alla mjuka tillbehör.

•

Tiltfunktion
Tiltfunktionen möjliggör 45 graders lutning bakåt. Den är lätt att hantera och kan manövreras med
lite kraft.

•

Ryggvinkel:
Det är enkelt och säkert att justera ryggvinkeln.

•

Kompakta transportmått:
Bingo Evolution tar liten plats ihopfälld. Enkel att ta med sig.

•

Vikt
Bingo Evolution är lätt! Vikt för stl 1 underrede 8,6 kg, vikt sittenhet 6,4 kg.

•

Brukarvikt
Bingo Evolution är godkänd upp till 50 kg!

Välj det underrede som passar dina behov!

Underrede med fasta framhjul
Stl 1 1806-1289
Stl 2 1814-1455
(Färdbroms eller trumbroms
finns som tillbehör)

Underrede Trike för terräng
Stl1 1802-1195
Stl 2 1802-1178
(Färdbroms eller trumbroms
finns som tillbehör)

Underrede för respirator
Stl 1 1813-1444
Stl 2 1814-1456
(Färdbroms eller trumbroms
finns som tillbehör)

Vi erbjuder två olika extra bromsar som tillbehör:
Färdbroms, vilket innebär att du kan bromsa med handtaget på körbågen, men parkeringsbromsen måste aktiveras med
foten. Färdbromsen är väldigt lätt.
Trumbroms, vilket innebär att du kan bromsa med handtaget på körbågen och även aktivera parkeringsbromsen från denna.
Trumbromsen medför en extra vikt på ca. 2 kg.
Hoggi värmepåsar är speciellt framtagna för Bingo Evolution. De är förberedda med uttag för att
kunna montera höftbälte, 4-punktsbälte och abduktionskloss. Påsarna är av hög kvalitet och
fårskinnsatsen håller dig varm under kalla dagar.

Ca. mått i (cm)
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3201-8400

Str 2

43
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60

20

3203-8300

Str 3

48
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76

21

Teknisk data
Storlek

Stl 0

Stl 1

Stl 2

Stl 2 XL

75 - 110 cm

75 - 110 cm

75 - 110 cm

86 - 118 cm

Total bredd

63 cm

63 cm

68 cm

68 cm

Total längd underrede med
fasta framhjul

96 cm

96 cm

96 cm

Total längd underrede med
svängbara länkhjul

92 cm

92 cm

92 cm

92 cm

Diameter framhjul

25 / 19 cm

25 / 19 cm

25 / 19 cm

25 / 19 cm

Diameter bakhjul

29 cm

29 cm

29 cm

29 cm

Sittenhet i körriktning

45°

45°

45°

45°

Sittenhet bakåtvänd

45°

45°

45°

-

80 x 63 x 38 cm

80 x 63 x 38 cm

80 x 68 x 38 cm 80 x 68 x 38 cm

80 x 63 x 30 cm

80 x 63 x 31 cm

80 x 68 x 31 cm 80 x 68 x 31 cm

Vikt underrede

8,6 kg

8,6 kg

8,7 kg

8,8 kg

Svängradie

135 cm

135 cm

140 cm

140 cm

Sittdjup

12 - 27 cm

16 - 34 cm

22 - 40 cm

27 - 45 cm

Sittbredd

13-25 cm

18 - 30 cm

23 - 35 cm

23 - 35 cm

Underbenslängd
vinkeljusterbart 85 - 170 °

16 - 34 cm

19 - 37 cm

19 - 40 cm

19 - 40 cm

Rygghöjd

37 - 51 cm

45 - 63 cm

54 - 75 cm

62 - 83 cm

Ryggvinkel

80° - 180°

90° - 160°

90° - 160°

90° - 135°

Vikt sittenhet

6,2 kg

6,4 kg

7,4 kg

8,3 kg

Max brukarvikt

25 kg

50 kg

50 kg

50 kg

Undderrede
Höjd körbåge

Tilt

Underrede ihopfälld med hjul
(längd x bredd x höjd)
Underrede ihopfälld utan hjul
(längd x bredd x höjd)

Sittenhet

Benlängd

BINGO Evolution funktion och tillbehör

Huvudstöd litet
stl 1 1813-1395
stl 2 1813-1462

Huvudstöd stort
stl 1 1813-1386
stl 2 1813-1387

Länkhjul med
riktningsspärr
(std)

Sufflett inkl. regncape
1816-1457

4-punktsbälte
stl S 1812-1321
stl M 1812-1320

5-punktsele
1812-1322

Lårstöd bredd, höjd
och djupjusterbara
stl 0/1 1813-1453
stl 2 1813-1472

Bålstöd multijusterbara
stl 1 hö 1813-1467
stl 1 vä 1813-1468
stl 2 hö 1813-1454
stl 2 vä 1813-1455

Ankelfixering
XS hö 2012-1373
XS vä 2012-1372
S hö 2012-1375
S vä 2012-1374

Syrgashållare
(se orderguide)

Transportfäste
ISO 7176-19
1817-1115

Färdbroms 1803-1220
Trumbroms 1805-1252

Fixeringsväst
stl 0 1812-1355
stl 1 1812-1356
stl 2 1812-1357

Bröst-skuldersele
stl 1 1812-1333
stl 2 1812-1334

Abduktionskloss
nedfällbar/avtagbar
stl 1 1813-1376
stl 2 1813-1377

Fixeringsväst i-Fit
S 2012-1336
XS 2012-1363

BINGO Evolution – funktion och tillbehör

Fäste för handbåge/
bord
1806-1255

Handbåge utan fäste
stl 1 1806-1256
stl 2 1806-1257

Bord, flera varianter
(se orderguide)

Värmepåse vinter

Solskydd
1806-1277

Buggy-Board
1806-1254

Korg max 8 kg
stl 1 1806-1269
stl 2 1806-1270

Värmepåse stl 1
1816-1499
Värmepåse stl 2
1816-1506
Värmepåse stl 3
1816-1103
Fårskinnsinsats stl 1 1816-1484
Fårskinnsinsats stl 2 1816-1485
Fårskinnsinsats stl 3 1816-1486

1

Regncape
stl 1 1816-1469
stl 2 1816-1470

BINGO Evolution – inställningsmöjligheter

Vinkeljusterbar rygg uppfälld

Vinkeljusterbar rygg nedfälld Tilt i båda körriktningarna

Justerbar underbenslängd,
samt justerbar vinkel av
fotplattan

Avtagbar sittenhet

Bakåtvänd sittenhet - mot
körriktningen

Ställbar rygghöjd, sittbredd
och sittdjup

Duro

- Enkel vagn i 2 storlekar

Underrede
• Länkhjul med riktningsspärr
• Massiva hjul
• Fotbroms
• Korg, mjuk max belastning 3 kg
• Körbåge ställbar i höjd och vinkel
Sittenhet
• Steglöst justerbar i sittbredd och djup
• Steglöst justerbar i rygghöjd
• Justerbar ryggvinkel
• Steglös vinkel- och djupjustering av benstöd
• Vinkelställbar fotplatta med hälstopp
• Klädsel Svart/Grå

Enkel och stabil - även till större ungdomar!
Vi erbjuder två olika bromsar som tillbehör:
Färdbroms, vilket innebär att du kan bromsa med handtaget
på körbågen, men parkeringsbromsen måste aktiveras med
foten. Färdbromsen är väldigt lätt och adderar väldigt lite vikt.
Trumbroms, vilket innebär att du kan bromsa med
handtaget på körbågen och även aktivera parkeringsbromsen
från denna. Trumbromsen medför en extra vikt på ca. 2 kg.

Duro är namnet på årets nyhet från den välkända vagnproducenten Hoggi, som tillika producerar
Bingo Evolution. Här får du samma goda kvalitet, men en vagn i något enklare utförande. Duro är väldigt lätt att
hantera och tar liten plats ihopfälld vid transport. Den har en vinkelreglerbar rygg, men fast sitsvinkel.
Körbågen är ställbar i höjd och vinkel.
Vagnen lämpar sig väl för användare helt upp i tonåren med en största sittbredd på 39 cm!
Kan som tillbehör levereras med färdbroms eller trumbroms, något som kan vara viktigt till större användare.
Ryggen på Duro är en viktig innovation. Den är lätt att ta av vilket gör att vagnen tar väldigt lite utrymme när den
är ihopfälld, även vid tillfälle då bålstöd (tillbehör) är monterade. Duro har samma fina sufflettlösning som
Bingo Evolution, samt att merparten av dess tillbehör även passar till Duro.
Kort summerat:
Behöver du en enkel vagn med fina inställningsmöjligheter eller ett alternativ till din tonåring
- välj Duro!

Enkel och stabil, från barn till tonår

Ställbara höftstöd är
standard, här även höftbälte
som tillbehör

Fotplattan är ställbar i höjd
och vinkel

Körbågen är ställbar i höjd
och vinkel

Vinkeljusterbar rygg

Rygg i uppfälld position

Tar liten plats ihopfälld

Tillbehörsprogram som du känner från
Bingo Evolution!
Se sidan 6-7 eller orderguide på www.minicrosser.se

Teknisk data

Duro stl 1

Duro stl 2

Sittbredd

23-34 cm

28-39cm

Sittdjup

30-40 cm

35-45 cm

Sitsvinkel

16° eller 20°

16° eller 20°

Rygghöjd

45-63 cm

62-83 cm

Ryggvinkel

78-120°

78-120°

Knävinkel

80-120°

80-120°

Underbenslängd

20-44 cm

20-44 cm

Diameter bakhjul

300x60 mm

300x60 mm

Diameter framhjul

200x50 mm

200x50 mm

146 cm

146 cm

Svängradie
Max brukarvikt
Vikt
Mått ihopfälld
Totallängd

75 kg

75 kg

15,8 kg

16,6 kg

84x62x38 cm

89x62x38 cm

84 cm

84 cm

Minicrosser AB - Bultgatan 28 - 442 40 Kungälv - Tel: 0303 24 52 00 - info@minicrosser.se - www.medema.com

