
Kangoo
De all terrein buggy
 voor sportieve ouders

• opvouwbaar

• zitting kantelbaar

• vering, 3 grote wielen van 20”

• 3 afmetingen

• draaiend voorwiel van 10” (optie)

• kit fietskoppeling (optie)



De KANGOO is een buggy voor kinderen. Uitgerust met 3 grote, 
demonteerbare wielen van 20 inch. De zitting van de KANGOO is op 
alle modellen kantelbaar. De KANGOO Classic bestaat in 3 maten 
met een zittingsbreedte van 27 tot 45 cm. De maximale last varieert 
van 40 tot 80 kg.

De KANGOO Multi is een buggy versie voor de aanpassing van een 
zitschaal en bestaat in 3 maten: 41, 48 of 55 cm.

Met de KANGOO kan je overal rijden: in de stad, op het platteland, 
op boswegeltjes of op ieder terrein bij om het even welk weer 
(skibinding in optie). Loop je een marathon, ga je joggen of 
rollerskaten, de KANGOO staat klaar.

Het kader is in enkele minuten opgeplooid en neemt weinig plaats in 
de kofferruimte van de wagen.

Accessoires
Uitgerust met het draaiend 
voorwiel van 10” (optie) 
manoeuvreert hij gemakkelijk in 
de stad. 
Als je hem vastmaakt aan je fiets 
(fietskoppeling in optie) kan je op 
avontuur vertrekken.

Uitgerust met de autogordel kan 
de zitting gebruikt worden als 
kinderzitje in de wagen (M1 en M2).

Er bestaan vele accessoires 
waarmee je de KANGOO kan 
personaliseren. De Kangoo kan 
uitgerust worden met de v-max 
aandrijving (optie).

Draaiend voorwiel van 10” (optie)

M1 M2 M3 M1 M2 M3

breedte 64 64 68 74 74 74

hoogte duwhendel 90 -111 90 -111 100 -120 90 -111 90 -120 90 -120

maximale last 40 40 80 40 60 80

gewicht zonder wielen 13,5 14,5 17,5 12,5 13,5 14,5

wielen 20 inch / 2kg/wiel

ziteenheid cm

breedte 27 33 40 41 48 55

diepte 29 37 45

rugleuning 53 62 74

Classic Multi
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