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En mycket smidig och funktionell paraplysulky med rätt funktion och utrustning-
Eco-Buggy är lätt att köra och väger endast 9 kg. Eco-Buggy är stadig och tål 
belastning upp till 50 kg.
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Godkänd 
för transport 

i bil



Eco-Buggy lämpar sig bäst för barn/ungdomar 
med små eller medelsvåra sittproblem. Den är 
utmärkt i stadsmiljö och för kortare körsträckor el-
ler som avlastningshjälpmedel vid tillfälliga behov. 
För körning i terräng och för brukare med mycket 
svåra sittproblem rekommenderas Kimba Spring 
eller Kimba Cross.

Eco-Buggy är lätt men robust och är krocktestad 

och godkänd för transport i färdtjänstbil.

Sulkyn levereras med en komfortdyna. Dynan sit-
ter fast med kardborreband för enkel borttagning. 
Dynan är tvättbar och gjord i slitstarkt brandklas-
sat tyg med skumgummistoppning. Dynan kan 
kompletteras med rampolstring som ger åkaren 
ett mjukt sidoskydd.

Eco-Buggy är smidigt ihopfällbar med några 
enkla handlag. 

Varför Eco-Buggy?

• Prisvärd 
Enkel logistik och lågt pris.

• Snabb lererans 
Lagerlagd i Norrköping

• Komplett 
Standardutrustad med höftbälte, varukorg, rikt-
ningslås, vinklingsbar rygg och bekväm klädsel.

• Tålig 
Klarar 50 kg brukarvikt och har en befrövad 
konstruktion med få lösa delar.

• Funktionell 
Enkel att hantera och transportera samt lätt att 
köra och lyfta.

• Säker 
Testad av HI enligt senaste kraven och krock-
testad.

Eco-Buggy 
- för barnets bästa

Sittbredd 35 cm

Sittdjup 30 cm

Rygghöjd  55 cm

Ryggvinkel / Steglöst 90°-110°

Underbenslängd justerbar 20-34 cm

Max belastning 50 kg

Transportmått 30 x 40 x 120 cm

Hjuldiameter Fram/Bak 16.5 / 20 cm

Vikt ca 9 kg

Tekniska data

Smidigt ihopfällbar utan verktyg. Kan parkeras stående.

Godkänd för transport enligt ISO-7176-19 RESNA WC och 
DIN 75078

Eco-Buggy levereras som standard med formsydd klädsel 
som tillval kan matchande rampolstring erhållas.

• Rampolstring
• Transportfästen (endast som fabriksmonterade)

Tillval

Ryggvinkeln kan steglöst justeras mellan 90° och 
110° för att ge ditt barn bästa komforten.

Fotplattan kan ställas in i 6 olika längen för kor-
rekt underbenslängd (UL) 20-34 cm 

Bakhjulen har fotmanövrerade bromsar med stora 
och lättmanövrerbara låspedaler.

Eco-Buggy har länkhjul fram med riktningslås. De 
är avfjädrade för mjukare gång och ökad komfort.

Fast varukorg för upp till 5 kg belastning och 
höftbälte är standard.

Grundutförande

Ryggvinkel 90° Ryggvinkel 110°

Höjdjusterbar och sidosvängbar 
fotplatta i 6 lägen

Fast varukorg för max 5 kg

Riktningslås och fjädring på 
länkhjulen

Smidig bakhjulsbroms

Antrazitemetallic

Nylonduk Ramfärg

Blå

Komfortdyna

Rampolstring


