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Special TomatoTM Joggeren er for dem som virkelig øns-
ker en letvægts- og manøvredygtig klapvogn, der ikke 
går på kompromis med sidde komforten. Med sit super 
lette aluminiumsstel, foldes den med lethed og kan passe 
ind i de fleste mindre biler. Det komfortable sæde hvor 

ryggen kan vinkles har en kaleche med et “vindue” så 
man kan holde øje med barnet. Til børn med behov for 
estra støtte, kan Liner sæde og ryg samt Sitter sædet 
monteres i Joggeren.

3 Lufthjul, 12" Skivebremse på forhjul
- aktiveres fra skubbebøjlen

Affjedring i baghjul

Fodbremse ved 
parkering

Aftagelig kaleche med 
“vindue“

Fodstøtte med sider

5-punktssele

Quick release baghjul

Vinkeljusterbar rygstøtte

Drejelie forhjul med 
retningsstabilisatorer

Højdejusterbar 
skubbebøjle

Letvægts aluminimusstel

JOGGER 
3-hjulet klapvogn

BEMÆRK

• Drejelige forhjul med retningsstabilisator
• 3 lufthjul
• Vinkeljusterbar ryg
• Skivebremse på forhjul, aktiveres fra skubbebøjlen
• Højdejusterbar skubbebøjle
• Fodstøtte
• “Vindue“ i kalechen
• 5-punktssele
• Affjedring på baghjulene
• Sammenklappelig ved transport
• Letvægts aluminiumstel

JOGGER klapvogn

Artikel nr. / HMI nr. 62009900 / 73744

Sædebredde 35 cm 

Sædedybde 30 cm 

Ryghøjde 61 cm 

Max brugervægt 50 kg

Max brugerhøjde 125 cm

Stel vægt 12 kg
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2 year
warranty
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Størrelse 1 og 2 Soft-Touch® Liner (side 8) 
monteret i klapvognen med farvevalg af 
rød, lilla, blå eller grå

12" dejlige forhjul med luft, og quick-release 
12" baghjul med luft

Aftagelig kaleche med “vindue“ og højde-
justerbar skubbebøjle.

Størrelse 1 og 2 Soft-Touch® Sitter (side 12) 
monteret i klapvognen med farvevalg af  
blå, grå eller lilla 

Vinkeljusterbar ryglæn 
(15° til 50°) 

Hovedstøtte
62020000

Regnslag
GC69500100

Polstret betræk med vinkelsjusterbar 
rygstøtte, funktionel affjedring på hjulene 
og en fodplade med sider

Kurv
62010000

Jogger 

MÅL PÅ JOGGER: SAMMENKLAPPET

Bredde med baghjul

Bredde uden baghjul

Længde

Højde

Foldes i 1 trin til en meget kompakt størrelse 
(foldes med kaleche og kurv)

VejrPose til ben - to modeller
1. Pose til ben med Sæde og Ryg
2. Pose til ben uden Sæde og Ryg


