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 BINGO Evolution – ansigtsløftning i 2015

Teknisk videreudvikling:

• Justering af sædedybden
Justering af sædedybden er nu meget nemmere og trinløs.

• Sikring til tilbehør
Som resultat af den nye sædedybdejustering har vi også opdateret sikringen til tilbehør.

• Vippemekanisme
Vippemekanismens nye udformning garanterer en komfortabel og langvarig brug.

 BINGO Evolution – teknisk opdatering 2014

Den populære BINGO Evolution fås i nye og attraktive design:

• Ny stelfarve
Mat sort

• Nye polstringsfarver
Sand/grå, turkis/grå og pink/grå

3231-5100E-340 Bingo Evolution 
farve pink/ mørk grå 

3231-5100E-338 Bingo Evolution 
farve sand/ mørk grå 

3231-5100E-339 Bingo Evolution 
farve turkis/ mørk grå





En rehabiliteringsklapvogn er en vigtig del af plejen af handicappede børn. 
HOGGI har sat standarden i denne sektor med innovative løsninger siden 2005.
Vi hviler dog ikke på laurbærrene:
BINGO Evolution er resultatet af vores mål om konstant videreudvikling: 
BINGO var god – vi har bare gjort den endnu bedre!

 BINGO Evolution – innovative funktioner

• AFS – adaptivt fjedersystem
BINGO Evolution kan desuden udstyres med et 4-dobbelt justerbart fjedersystem, der nemt kan justeres uden 
brug af værktøj. Det innovative fjedersystem absorberer stød fra jorden, så stellet er fleksibelt i alle retninger, selv 
diagonalt, hvilket er særligt effektivt ved offroadkørsel eller i krævende terræn. 
Betjeningstilstanden muliggør en kraftbesparende hældning af baghjulene, f.eks. når der skal forceres kantsten.
Der findes to forskellige fjedersæt, så der kan opnås optimal tilpasning til belastningskapaciteten op til maks. 50 kg:
- fjedersæt til en belastningskapacitet på op til 25 kg
- fjedersæt til en belastningskapacitet på over 25 kg

• IPS – individuelt polstringssystem
Aftagelige skumpuder i sæde-, ryg- og hovedområderne samt sidestøtter muliggør nem tilpasning af sædepositionen.

• 45° hældning
Vippemekanismens særlige konstruktion muliggør 45° hældning af sædeenheden både i køreretningen og modsat 
køreretningen uden at gå på kompromis med den overordnede stabilitet.

• Vipning og hældning af ryggen
Betjeningselementerne til vipning og hældning af ryggen er placeret centralt og muliggør nem og sikker håndtering.

• Kompakt sammenfoldningsstørrelse
Sammenlignet med den forrige model er BINGO Evolution nu endnu kortere.
Det er vigtigt, når den skal transporteres i bilen! 
Den innovative sammenfoldningsmekanisme kan nemt aktiveres via håndtaget.
Desuden giver de store hjul en behagelig kørsel og er nemme at afmontere.

AFS
Adaptivt fjedersystem 

IPS
Individuelt polstringssystem

Vipning og hældning af 
ryglæn: Central og nem at 
håndtere

Kompakt sammenfoldningsstør-
relse

Sædeenhed monteret i køre-
retningen

Afmontering af sædeenheden Montering af sædeenheden Sædeenhed monteret modsat 
køreretningen



Chassis med faste forhjul Chassis med svinghjul foran

 BINGO Evolution – chassiser

 BINGO Evolution – stel- og polstringsfarver

Chassis: "Trike" Chassis til ekstraudstyr

NYHED: Sideplader, der 
matcher alle farvevarianter

Sort ternet/grå standard

Alle BINGO Evolution-chassiser og sædeenheden fås i blank grå og i mat sort.

 BINGO Evolution – tilbehør

1

2

Fodstøttehænger: 90° Fodstøttehænger:
Justerbar vinkel 90-160°,
standard

 (1) 3231-249-31E 
Fodplade 31cm bredde 
3231-249-33E 
Fodplade 33cm bredde  
(2) 3231-2551E 
Fodplade str.1 med 
sideplader 

Adaptivt fjedersystem Transportsikring
(iht. ISO 7176-19)



 BINGO Evolution – tilbehør

3231-2900E Lårstøtter 
str 1. bredde og dybde- 
regulerbar
 

Hoftestøtter, aftagelige:
Mulighed for justering af 
bredde og dybde 
(standard)

3231-7600 Hovedstøtte 
lav str 1

3231-7700 Sidestøtter str 1 
(8x10x2cm) par
3233-7700 Sidestøtter str 2 
(10x12x2cm) par

Hovedstøtte str 1

Drejelås (standard) 3201-6100 Hoftebælte
3231-6702 4-Punkts S 
(for SB 22-30)
3231-6701 4-Punkts S 
(for SB 18-24)

3201-6200 5-punktsvest 3201-6300 Fodremme par3231-7201 
Ledsagerbremse

3232-2201 Fæste for 
håndbøjle og bord

32-31-8100 Håndbøjle 
str 1 polstret u/fæste
3232-2201 Fæste for 
håndbøjle

7000-0018 Fåreskindsats 
str 1 varmepose
7000-0019 Fåreskindsats 
str 2 varmepose
3201-8300 Varmepose 
str 1 vinter
3201-84300 Varmepose 
str 2 vinter

3231-8200 Bord str 1 
plæxi u/fæste
3231-8202 Bord str 1 
plæxi højeregulerbart 
u/fæste
3232-2201 Fæste for 
bord

3201-9200 Regncap str 1

3201-6400 Ankelfiksring 
par

3201-5800 Fikserings-
vest str 0
3201-5400 Fikserings-
vest str 1
3201-5500 Fikserings-
vest str 2

3201-5600 Brystvest str 1
3201-5700 Brystvest str 2

3201-7800 Abduktions-
klods str 1, nedfællelig, 
aftagelig
3201-7900 Abduktions-
klods str 2, nedfællelig, 
aftagelig

3231-5300 Abduktions 
sele str 1 



 BINGO Evolution – skræddersyet

3231-4201Oxygenflaskeholder 100mm 
diameter, maks. 40cm høyde 
3231-4201Oxygenflaskeholder 100mm 
diameter, maks. 75cm høyde

 BINGO Evolution – tilbehør

 BINGO Evolution – justeringsmuligheder

3238-005-032 Bingo Evolution str.1 special f. 
respirator m/ låsbare svb. forhjul, polster sort/
grå, inkl. fotplade 29 cm, hoftestøtter aftagelige, 
massive hjul, kurv og indstibar affjedring

Bakke til ekstra udstyr

3201-9300 Kaleche 
m/regnovertræk

7000-0012 Solskjærm 
inkl. fæste

7000-0010 Buggy-Board Blød tilbehørstaske
(maks. 3 kg) (standard)

3231-9402 Kurv str 1
(maks. 8 kg)

Ryglænshøjde, sædedybde og 
-bredde 

Ryglænets hældning Kan vippes i begge retningerRyglænets hældning

Aftagelig sædeenhed Sædeenhed modsat køre-
retning

Adaptivt fjedersystem 
(standard)

Underbenslængde og fod-
pladevinkel



HOGGI GmbH 
• Eulerstraße 27 
• D-56235 Ransbach-Baumbach 
• Internet: www.hoggi.de 
• E-mail: info@hoggi.de
• Telefon: (+49) 2623 / 92 499-0 
• Fax: (+49) 2623 / 92 499-99        
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 BINGO Evolution – tekniske data

Størrelse Størrelse 1 Størrelse 2 Størrelse 2 XL
Chassiser
Håndgrebshøjde 75-110 cm 75-110 cm 86-118 cm
Samlet bredde 63 cm    68 cm 68 cm
Overordnet længde for chassis med faste forhjul 96 cm  96 cm
Overordnet længde for chassis med drejelige forhjul 92 cm 92 cm 92 cm
Hjuldiameter foran (fast/drejelig) 25/19 cm 25/19 cm 25/19 cm
Hjuldiameter bagpå 29 cm 29 cm 29 cm
Vippefunktion 
- I køreretning 45° 45° 45°
- Modsat køreretning 45° 45°
Størrelse på sammenfoldet stel med hjul
(længde x bredde x højde) 80 x 63 x 38 cm 80 x 68 x 38 cm 80 x 68 x 38 cm
Størrelse på sammenfoldet stel uden hjul
(længde x bredde x højde) 80 x 63 x 31 cm 80 x 68 x 31 cm 80 x 68 x 31 cm
Chassisets vægt (med drejehjul) 8,6 kg 8,7 kg 8,8 kg
Chassisets bæreevne 60 kg 60 kg 60 kg
Drejeradius 135 cm 140 cm 140 cm
Sædeenhed
Sædedybde 16-34 cm 22-40 cm 27-45 cm
Sædebredde 18-30 cm 23-35 cm 23-35 cm
Underbenslængde
- Fodstøttehænger 90° 16-37 cm 16-40 cm 16-40 cm
- Fodstøttehænger 85-160° 19-37 cm 19-40 cm 19-40 cm
Ryglænshøjde 45-63 cm 54-75 cm 62-83 cm
Rillehøjde til skulderremme 28-46 cm 34-55 cm 42-63 cm
Ryglænets hældning 90° - 160° 90° - 160° 90° - 135°
Sædeenhedens vægt 6,4 kg 7,4 kg 8,3 kg
Lasteevne 50 kg 50 kg 50 kg

Producent:Leverandør:
Medema A/S 
• Enggårdvej 7
• Internet: www.medema.com 
• E-mail: info@medema.com
• DK-7400 Herning 
• Tlf: (+45) 70 10 17 55
• Fax: (+45) 97 18 88 35 


