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Bingo Evolution 
- enkle og smarte løsninger!

En velfungerende klapvogn er en vigtig del af hverdagen. Bingo er produc-
eret af Hoggi, som har været ledende i denne kategori i mange år og fort-
sat sætter nye standarder!

Standard udstyr:
- Justerbar sædedybde og -bredte, samt ryghøjde
- Regulerbart sædetilt og rygvinkel
- Svingbare forhjul med lås
- Alu design fælge (plast)
- Fodplade er vinkelregulerbar 
- Vinkelregulerbar benstøtte
- Kurv og kaleche, samt regnslag
- Højde og vinkel regulerbart kørehåndtag
- Sidestøtter og lille model hovedstøtte
- Hoftebælte er polstret
- Indstillelig affjedring på understellet
- Hoftestøtter er aftagelige
- Vendbart sæde
- Massive hjul

Bingo Evolution str. 1 (Her vist med standard 
tilbehør)

Bingo Evolution str. 2 (Her vist med standard tilbehør)
Kan også leveres i str. 2XL, hvor sædedelen er længere/
højere, som desuden har kørebremse som standard.

Kan klappes sammen, så den fylder meget lidt og er 
let at transportere
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Markedets mest kompakte 
vogn, når den er slået sammen

Sædeenhed vist mod 
køreretning

BINGO EVOLUTION er et resultat af kontinu-
erlig udvikling.

AFS 
Justerbart fjedringssystem

Polstringsindsats med god 
komfort

Sædetilt og nedfældbar ryg.
Enkel og sikker betjening!

Gul fjeder op til 25 kg (str. str1) 
Rød fjeder op til 50 kg (str. str2

Sædeenhed vist i køreretning       Udløserknap for sædeenhed

AFS (Adaptivt Fjedersystem) - Justerbart fjedringssystem 
Som standard leveres Bingo Evolution med AFS - Justerbart fjedringssystem, som gør det enkelt at bestemme 
hvor meget affjedring du ønsker. Affjedringen absorberer slag fra underlaget og tillader rammen at bevæge sig 
i alle retninger, selv diagonalt, noget som giver gode resultater på krævende underlag. Vognen forcerer også 
kantsten og forhindringer på en enkel måde, da den er let at tippe henover. Vognen er godkendt op til 50 kg 
brugervægt, og der kan vælges mellem 2 forskellige fjedersystemer, alt sammen for at opnå optimal komfort.

Polstringsindsats med muligheder for individuelle tilpasninger.
Polstringen på sæde, ryg, hovedstøtter og sidestøtter er aftagelige og vaskbare. Den specielle tilt konstruktion 
tillader 45 graders tilt i begge retninger og giver kompromisløs stabilitet i alle positioner.

Enkel og sikker sædetilt og nedfældbar ryg
Betjeningen af sædetilt og nedfældbar ryg sidder centralt og er enkelt at betjene og meget sikker. 
Låsemekanismen er med dobbelt sikring af splitter der går ind i et hul i hver side og ryggen kan derfor ikke 
løsnes uden at man udløser håndtaget.

Kompakt og lille når den er klappet sammen
Bingo Evolution har meget små mål når den er klappet sammen og optager minimal plads i bilen ved transport. 
Kørebøjlen er enkel at betjene når vognen skal klappes sammen. De store hjul giver god fremkommelighed og er 
samtidig lette at tage af med quickrelease.

Bingo Evolution - Du bliver garanteret tilfreds!

Bingo Evolution
- en moderne vogn

Sædetilt 45 grader frem og tilbage Nedfældbar ryg, 90-160 grader
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Du bliver for Bingo Evolution fordi:
•   Justering af sædedybden
    Sædedybden er trinløs og enkel at betjene, nu med cm skala på.

•   Fæste for tilbehør:
    Bingo Evolution er forberedt til let montering af et stort udvalg af tilbehør.

•   Tiltfunktion
    Tiltfunktionen giver mulighed for 45 graders sædetilt både frem og tilbage. Den er placeret 
    tilgængeligt og er let at betjene ved brug af ganske lidt kraft med en hånd.

•   Rygvinklen:
    Indstilling af rygvinklen er enkel og sikker at betjene.

•   Kompakte ved transport:
    Bingo Evolution fylder meget lidt når den er klappet sammen og er enkel at tage med sig.

•   Vægt
    Bingo Evolution er let! Vægten på understellet er 8,6 kg, og vægten på sædeenheden er 6,4 kg.

•   Brugervægt
    Bingo Evolution er godkendt op til 50 kg!

Tekniske finesser:
•   Justering af sædedybden 
    Sædedybden lader sig trinløst regulere fra en sædedybde på 
    16 cm på str. 1. Der er til enhver tid fuld understøttelse af   
    sædefladen.

•   Håndbøjle / bordfæste som placeres uafhængig af sædedybden.

•   Tiltjustering
    Markedets sikreste og beste tiltfunksjon
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Hoggi køreposer er specialudviklet for Bingo Evolution. Poserne er 
forberedt til gennemføring af hoftebælte, 4-punktsele og 
abduktionsklods. Poserne er af høj kvalitet og fåreskindsindsatsen 
holder barnet varmt på kolde dage.

Ca. mål i (cm)  A B C D E
1816-1499 Str 1 38 53 60 46 19
1816-1500 Str 2 43 60 74 60 20
3203-8300 Str 3 48 67 90 76 21
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Størrelse Str 1 Str 2 Str 2 XL
Understel
Højde kørehåndtag 75 - 110 cm 75 - 110 cm 86 - 118 cm
Total bredte 63 cm    68 cm 68 cm
Total længde understel med faste forhjul 96 cm  96 cm
Total længde understel med svingbare forhjul 92 cm 92 cm 92 cm

Diameter forhjul 25 / 19 cm 25 / 19 cm 25 / 19 cm
Diameter baghjul 29 cm 29 cm 29 cm
Tilt 
Sædeenhed i køreretning 45° 45° 45°
Sædeenhed bagudvendt 45° 45°
Understell sammenlagt med hjul 
(længde x bredte x højde) 80 x 63 x 38 cm 80 x 68 x 38 cm 80 x 68 x 38 cm
Understell sammenlagt uten hjul 
(længde x bredde x højde) 80 x 63 x 31 cm 80 x 68 x 31 cm 80 x 68 x 31 cm
Vægt understel 8,6 kg 8,7 kg 8,8 kg
Svingradius 135 cm 140 cm 140 cm

Sædeenhed
Sædedybde 16 - 34 cm 22 - 40 cm 27 - 45 cm

Sædebredte 18 - 30 cm 23 - 35 cm 23 - 35 cm
Benlængde
Benstøttestang fast 90 grader 16 - 37 cm 16 - 40 cm 16 - 40 cm
Benstøttestang vinkelregulerbar 85 – 160 grader 19 - 37 cm 19 - 40 cm 19 - 40 cm
Ryghøjde 45 - 63 cm 54 - 75 cm 62 - 83 cm
Højde på slidser for selefastgørelse 28 - 46 cm 34 - 55 cm 42 - 63 cm
Rygvinkel 90° - 160° 90° - 160° 90° - 135°
Vægt på sædeenheden 6,4 kg 7,4 kg 8,3 kg
Maks. brugervægt 50 kg 50 kg 50 kg

Understel str. 1, 4 hjul med 
faste forhjul 1806-1289
Understel str. 2, 4 hjul med 
faste forhjul 1802-1196
(kørebremse eller tromle- 
bremse er tilbehør

Understel Trike str. 1, 3 hjul 
faste forhjul 1802-1195
Understel Trike str. 2, 3 hjul 
faste forhjul 1802-1178
(kørebremse er standard, 
tromlebremse er tilbehør)

Understel str. 1 for respirator 
med svingbare forhjul med lås 
1813--1444 Understel str. 2 
for respirator med svingbare 
forhjul med lås 1814-1456
(kørebremse eller tromle- 
bremse er tilbehør)

Vælg et alternativt understel som passer til 
jeres behov!

Teknisk data

Special understel for ekstra 
udstyr med større tyngde
(kørebremse eller tromleb-
remse er tilbehør)
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1

2

Holder oxygenflaske for 
flasker på op til 40 cm 
1806-1259
Holder oxygenflaske for 
flasker på op til 75 cm 
1806-1258

Fodplade bådform (1)
Fodplade med hælstrop (2)

Transportøjer
ISO 7176-19 1817-1115

Hoftestøtte: Aftagelig, 
bredte, højde og dybde- 
justerbar (standard)

Hovedstøtte lille model 
(standard)

Sidestøtter multiregulerbare 
(standard)

Hovedstøtte str. 1 
stor 1813-1386
Hovedstøtte str. 2 
stor
1813-1387

Kørebremse 1803-1220 
Tromlebremse 1805-1252

Forhjul med retningslås, 
(standard)

Bælte 4 pkt. S Sæde-
bredte 22-30 1812-1321
Bælte 4 pkt. M Sæde-
bredte 28-36 1812-1320

Bælte 5pkt  
1812-1322

Fodremme Ankelfiksering XS polstret
1412-1015
Ankelfiksering S polstret
1412-1001

Abduktionssele str1 
1812-1316  
Abduktionssele str2 
1812-1363 

Vest str0 1812-1355  
Vest str1 1812-1356  
Vest str2 1812-1357  

Bryst-skuldersele str1 
1812-1333  
Bryst-skuldersele str2  
1812-1334 

Abduktionsklods str. 1 
nedfældbar/aftagelig  
1813-1376  
Abduktionsklods str. 2 
nedfældbar/aftagelig   
1813-1377  

Regn kappe str. 1 
1816-1469 
Regn kappe str 2 
1816-1470

BINGO Evolution – dele og tilbehør

Vest Bingo XS dynamic
1412-1026
Vest Bingo S dynamic
1412-1010
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Feste for håndbøjle/bord 
dybdejusterbar 
1806-1255 

Håndbøjle str. 1 uden 
feste 1806-1256  
Håndbøjle str. 2 uden 
feste 1806-1257 

Kørepose str. 1 vinter 1816-1499
Kørepose str. 2 vinter 1816-1500
Kørepose str. 3 vinter 3201-8300 
Fåreskindsindsats str. 1 t./kørepose 1816-1484 
Fåreskindsindsats str. 2 t./kørepose 1816-1485 
Fåreskindsindsats str. 3 t./kørepose 1816-1486 

Bord i mange udgaver - 
se bestillingsdata

Kaleche og regnslag er 
standard

Solskærm 1806-1277 Buggy-Board 1806-1254  Kurv lastevægt 3 kg, 
standard

Kurv str 1 maks 8 kg 
1806-1269  
Kurv str 2 maks 8 kg 
1806-1270
(kan kun bruges i køre-    
 retning)

Kan indstilles i sædebredte og - 
dybde, samt ryghøjde 

Vinkelregulerbar ryg Tilt i begge retningerVinkelregulerbar ryg

Sædeenhed er aftagelig Sædeenhed kan monteres mod 
køreretningen

Regulerbar fodstøttelængde, 
og justerbar vinkel på selve 
fodpladen

BINGO Evolution – deler og tilbehør

BINGO Evolution – innstillingsmuligheter
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Hippocampe
 - Et hav af muligheder

Standard:
• Polstret sæde
• Armlæn
• Vinkeljusterbar ryg
• Bremser på begge baghjul
• Hoftebælte
• Kørebøjle
• Træksnor

Fylder lidt sammenfoldet Ballonhjul, super løsning for forskellige 
underlag!

Skikit til Hippocampe, nu også med
skiløsning under sædeenhed. Vælg ski kit og 
ski kit baghjul.

Nyheder! 
Udviklingen står ikke stille, nu er følgende nyheder
tilgængelige:
• Net ved armlæn og bendel 
• Stabilo sædeindsats 
• Sidestøtter
• Egebeskyttere
• Ny hovedestøtte 
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For aktive familier!

Hippocampe er et livsstilsprodukt som 
flytter grænser. Den er et ypperlig ferie- og 
fritidshjælpemiddel, som bringer oplevelse 
og livskvalitet, også til dem som ikke selv 
kan komme omkring.

Hippocampe tåler både saltvand og klor, og 
de brede hjul gør det bekvemt at komme 
med på stranden og gennem sandet. Så nu 
kan alle nyde en dag på stranden og køle sig 
af med en forfriskende dukkert.

Vil man hellere i bjergene, kan Hippocampe 
leveres med skiløsning som tillægsudstyr. 
Så bliver løjperne/bjergene også tilgængelige 
for hele familien.

Vognen er bygget af lette materialer, enkelt 
at folde sammen, og kan leveres med en 
praktisk transporttaske som tilbehør.

Hvis Hippocampe-brugere i det hele taget 
fortryder noget - så er det kun, at de ikke 
skaffet sig denne vogn tidligere!

Se Hippocampe i brug på www.medema.dk
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Årets største NYHED
• på Hippocampe er denne sæde indsats Stabilo.
• Denne indsats fungerer glimrende, og gør det mulig 

for et større antal bruger at kunne glæde sig over 
Hippocampe (se målskema side 15).

• Fordelene med Stabilo sæde indsats:
• Vakumformet, kan formes direkte efter dagsform og 

behov, vakuumpumpe inkluderet
• Enkel at tage ind og ud af Hippocampe
• Giver solid støtte og stabilitet
• Tåler vand
• Bliver ikke vådt, trækker ikke vand
• Øget komfort
• Stort anvendelsesområde, også i kombination med 

andre produkter

Du skal lede længe efter et produkt med flere 
muligheder!

Hippocampe kan bruges over alt!Perfekt til at tage en dukkert.

Perfekt til svømmehallen - tåler klor Mange har god erfaring med at bruge Hippocampe fra bil og til skilift eller på tur!
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Hippocampe med Stabilo sædeindsats
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Velegnet til alle aldre! Frihed til at bevæge sig hvor du vil.. Hippocampe uden bruger flyder i vand.

God i vandet..Sportslig udseende

Hovedstøtte hdvreg 
1803-1227

Specialsæde Stabilo sæde
indsats S 1803-1242
Specialsæde Stabilo sæde-
indsats M 1803-1242 
Specialsæde Stabilo sæde-
indsats L 1803-1241
Specialsæde Stabilo sædeind-
sats XL 1803-1444

Net armlæn uni. 1803-1229
Net fodstøtte S 1803-1232
Net fodstøtte M 1803-1231
Net fodstøtte L 1803-1230
Net fodstøtte XL 1803-1233

Armlæn er standard

Hoftebælte er standard Vest neopren universal
1803-1248

Taske rygmonteret
1803-1247

Transporttaske str S, M, L
1803-1245
Transporttaske str XL
1803-1246

Hjulsæt ballonhjul med stivere
1803-1226

Ski kit forhjul  1803-1239 Ski kit baghjul 1803-1238

Rigtig mange vil have glæde af Hippocampe
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Vær med hvor det sker

Sidestøtter tåler vand 
1813-1452
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Bestillingdata

Hippocampe S M L XL
Maks brugerlængde  130 cm 140-165 cm 165-185 cm 185-200 cm
Afstand sæderyg - benstøtte 72 cm 80 cm 92 cm 107 cm
Ryghøjde standard 38 cm 38 cm 38 cm 38 cm 
Rygbredde 42 cm 42 cm 42 cm 42 cm 
Sædebredde 42 cm 42 cm 42 cm 42 cm 
Sæddybde 40 cm* 40 cm* 40 cm* 40 cm*
Totalbredde 67 cm 67 cm 67 cm 67 cm
Sædehøjde 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm
Totallængde 116 cm 126 cm 136 cm 151 cm
Mål sammenfoldet (BxHxL) 50x40x116 cm 50x40x126 cm 50x40x136 cm 50x40x151 cm
Maks brugervægt 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg

* Sædedybden er vanligvis ikke et afgørende kriterium ved tilpasning af Hippocampe. Kropshøjde og 
ønsket afstand mellem sæderyg og benstøtte giver den bedste indikation for hvilken størrelse man 
bør vælge. 

Specialsæde Stabilo
A  Rygbredde 30 cm 35 cm 40 cm 45 cm
B Sædedybde+ryghøjde 30+50 cm 35+60 cm 40+75 cm 45+75 cm

C (se skitse til venstre) 58 cm 65 cm 75 cm 85 cm
D (se skitse til venstre) 28 cm 28 cm 35 cm 35 cm
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Spesialsete Stabilo

Komplet vogn (inkl armlæn) Varenr HMI art nr Antall
Terrænvogn 3hjul Hippocampe L sb42 sd40 rh38 brugervægt130 længde136 brugerlængde165-185 1800-1164 103192
Terrænvogn 3hjul Hippocampe M sb42 sd40 rh38 brugervægt130 længde126 brugerlængde140-165 1800-1165 84908
Terrænvogn 3hjul Hippocampe S sb42 sd40 rh38 brugervægt130 længde116 brugerlængde maks 140 1800-1167 102987
Terrænvogn 3hjul Hippocampe XL sb42 sd40 rh38 brugervægt130 længde151 brugerlængde185-200 1800-1168 84911
Tilbehør Varenr HMI art nr Antall
Egerbeskyttere terrænvogn Hippocampe stk 1803-1254
Hjulsæt Ballonhjul terrænvogn Hippocampe m/stivere 1803-1226
Hovedstøtte terrænvogn Hippocampe dhvreg 1803-1227
Net terrænvogn Hippocampe armlæn universal 1803-1229
Net terrænvogn Hippocampe fotst lille 1803-1232
Net terrænvogn Hippocampe fotst medium 1803-1231
Net terrænvogn Hippocampe fotst stor 1803-1230
Net terrænvogn Hippocampe fotst extra stor 1803-1233
Ryg terrænvogn Hippocampe hreg 1803-1235
Sæde Stabilo terrænvogn Hippocampe polsterindsats lille 1803-1243
Sæde Stabilo terrænvogn Hippocampe polsterindsats medium 1803-1242
Sæde Stabilo terrænvogn Hippocampe polsterindsats stor 1803-1241
Sæde Stabilo terrænvogn Hippocampe sædeindsats extra stor 1803-1244
Sidestøtte terrænvogn Hippocampe tåler vand par 1813-1452
Ski baghjul terrænvogn Hippocampe par 1803-1238
Ski forhjul terrænvogn Hippocampe par 1803-1239
Transport taske terrænvogn Hippocampe lille/medium/stor 1803-1245
Transport taske terrænvogn Hippocampe extra stor 1803-1246
Taske terrænvogn Hippocampe rygmont 1803-1247
Vest neopren terrænvogn Hippocampe universal 1803-1248
Tjenester Varenr HMI art nr Antall
Afprøvning enhedspris klapvogn/terrænvogn Bingo Evolution/Hippocampe 1899-1001
Tilpasning timepris klapvogn/terrænvogn Bingo Evolution/Hippocampe 1899-1002
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