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1. Obecné informace 

 
1.1 Předmluva 

Gratulujeme vám k výběru našeho rehabilitačního kočárku KANGOO, vysoce kvalitního výrobku, který vás bude těšit po 

dlouhou dobu. Multifunkčnost kočárku KANGOO vám poskytne kočárek, přívěs za kolo a autosedačku v jednom. 

Tento návod k obsluze vás má naučit, jak spotřebič správně používat. 

Aby nedošlo k poškození v důsledku chyb v obsluze a aby bylo možné zařízení optimálně používat, přečtěte si pozorně 

následující pokyny nebo poznámky. 

Pokud máte další dotazy, náš tým a váš specializovaný prodejce vám kdykoli rádi pomohou. 

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny konstrukce popsané v tomto návodu k obsluze. 

 

1.2 Zamýšlené použití 

Poskytování rehabilitačních vozíků je nezbytné v případech, kdy je třeba přepravovat těžce postižené osoby, především 

děti a mladé lidi, kteří nemohou chodit, protože kvůli svému postižení nemohou samostatně řídit invalidní vozík. Vozík 

KANGOO také umožňuje dojet do míst, kam se nelze dostat se standardním invalidním vozíkem. 

 

1.3 Oblast použití 

Různé varianty vybavení a modulární konstrukce umožňují použití v případě neschopnosti chůze/poškození v důsledku 

• Paralýza 

• Ztráta končetin 

• Defekt a/nebo deformace končetiny 

• Kloubní kontraktury 

• Poškození kloubů 

• Ostatní nemoci 

 

1.4 Prohlášení o shodě 

Společnost BoGeTec GmbH jako výrobce prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že rehabilitační kočárek KANGOO 

splňuje požadavky směrnice 93/42 EHS. 

Společnost BoGeTec GmbH prohlašuje shodu s CE pro zdravotnické prostředky třídy 1. 

 

1.5 Schválení 

Skořepiny sedaček velikosti 1 a 2 jsou schváleny jako autosedačky podle normy ECE R44/03. 

Registrační číslo podle zákona o zdravotnických prostředcích je DE/CA40/00528/1, které vydal Zemský úřad 

Tübingen. 

Dále je rehabilitační kočárek KANGOO zapsán v rejstříku pomůcek pod číslem 18.99.01.2044. 



 

 

 

 

1.6 Záruční podmínky 

Záruční podmínky jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách (VOP) společnosti BoGeTec GmbH. Záruční 

lhůty na výrobní a materiálové vady jsou: 

 
- 3 roky na hliníkové části rámu a kola 

- 1 rok na potahy sedadel a kol 

- 1 rok na tlumiče 

- 90 dní na čalounické díly 

- 90 dní na textilní díly (sluneční stříška, dešťová stříška, úložná tkanina...) 

- 1 rok na všechny ostatní díly 
 
 
 

 

2. Bezpečnostní pokyny 

 
2.1 Význam symboliky 

 

Poznámky a informace 
 
 

Upozornění a bezpečnostní pokyny  

Montáž a použití 

2.2 Obecné Bezpečnostní pokyny 

Nejprve si přečtěte návod k obsluze! 

   Před použitím se nejprve seznamte s obsluhou a funkcí výrobku a nacvičte si jeho používání. 

Za bezpečnost svého dítěte jste zodpovědní vy. Bezpečnost vašeho dítěte může být ohrožena, pokud nebudete 

dodržovat pokyny. Přesto nelze pokrýt všechny stavy, které mohou nastat, a nepředvídatelné situace. Rozum, 

opatrnost a obezřetnost jsou faktory, které tento výrobek nemůže přinést; předpokládají se u uživatelů zařízení. 

Uživatel rehabilitačního vozíku by měl porozumět všem pokynům. Každá osoba používající rehabilitační vozík by 

měla obdržet instrukce o jeho používání. Pokud jsou pokyny nesrozumitelné a je třeba podrobnějšího vysvětlení 

nebo pokud máte další otázky, obraťte se na náš tým nebo na svého specializovaného prodejce. 
 

   KANGOO není vhodný pro děti mladší 6 měsíců! 

Děti vždy připoutejte bezpečnostním pásem a nikdy je nenechávejte bez dozoru. 

 
  Dodržujte přípustné hmotnosti (viz také: technické údaje). 
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 Zavěšená břemena na rukojeti, jako jsou tašky apod., mohou mít negativní vliv na stabilitu. 

Tlak v pneumatikách by se měl pravidelně kontrolovat a měl by být přibližně 3 bary. 
 

 Schody a rychlostní nerovnosti překonávejte pouze s podvozkem nakloněným na zadní kola (nahoru: tahem 
dozadu; dolů: spouštěním dopředu). 

Rehabilitační kočárek je schválen pouze pro přepravu jednoho dítěte.  

Při   jízdě na svazích a v náklonech dbejte zvýšené opatrnosti: 

→ Vypadávání dítěte 
→ Převrácení rehabilitačního vozíku 

→ Odvoz rehabilitačního vozíku 
 

  Obal uchovávejte mimo dosah dětí. Při použití plastového obalu hrozí nebezpečí udušení. 

Před vyjmutím dítěte z vozu nebo jeho uložením do vozu vždy zablokujte brzdy! 
 

 
Bezpečnostní pokyny pro přívěsný vozík za kolo: 

Dodržujte je před KAŽDOU jízdou! 
 

  Zkontrolujte, zda jsou všechny západky, zámky a šroubové spoje pevně utaženy.  

   Doporučujeme, aby cyklista i cestující v autě KANGOO používali cyklistickou přilbu. 

Cestující ve vozidle KANGOO musí být připoután 5bodovým bezpečnostním pásem. 
 

   Připevněte bezpečnostní lanko k jízdnímu kolu. 

Při použití jako přívěsný vozík za jízdní kolo nechte parkovací brzdu vždy otevřenou. 

 
Všimněte si, že jízdní vlastnosti se po namontování přívěsu za jízdní kolo výrazně změní: větší poloměr otáčení, 

větší rozchod kol, snížený brzdný účinek (zejména při jízdě z kopce) v důsledku vyšší celkové hmotnosti. 
 

 

S přívěsem nepřejíždějte přes překážky (kameny, větve, výmoly atd.). Přívěs KANGOO je vybaven  
ochranou proti převrácení; ta může převrácení zabránit, ale ne jej zcela vyloučit. 

Doporučujeme, abyste se s vozíkem seznámili jízdou BEZ spolujezdce, nejprve po rovině a později v terénu. 

 

Bezpečnostní pokyny pro autosedačku 
 

Schválení skořepin autosedaček velikosti 1 a 2 jako autosedaček platí pouze v kombinaci se systémem bezpečnostních 

pásů. 

 
Ujistěte se, že jsou cestující i skořepina sedadla řádně připoutáni! 

 

Podsedák velikosti 3 není schválen jako autosedačka. Takové použití je na  vlastní nebezpečí! 
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3. Dodávka a příprava k použití 

 
3.1 Základní vybavení 

• Složený silniční rám 

• 1 přední kolo, 2 zadní kola 

• Čalouněná skořepinová jednotka sedadla 

• 5bodové bezpečnostní pásy 

• Podávací tkanina 

• Příslušenství podle vaší objednávky 

• Návod k obsluze 
 

 
 

3.2 Struktura 

Vyjměte silniční rám z obalu a odstraňte 

přepravní zámky a obal. Položte silniční rám 

naplocho na zem. 

Zvedněte spodní část A přítlačné tyče 

nahoru. Vyklopte tlumič B nahoru a 

otevřete horní část tlačné tyče C o 180°. 
 

 
 
 

 

Vložte tlumič B do svorky D a pevně jej    
upněte pomocí páčky na svorce. 

 Poznámka: Upínací sílu lze nastavit 

otáčením šroubu s vroubkováním vlevo od 

páky. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vložte zadní kola s rychloupínacími 

nápravami do trubky zadní nápravy E až na 

doraz. Za tímto účelem odjistěte 

rychloupínací nápravu. 

 Poznámka: Šroub je správně zajištěn, 

když je tlačítko opět pod napětím. 
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    Vložte přední kolo do vidlice a proti 
značnému tlaku otočte páčkou 

rychloupínání ve směru zadních kol. 

 Poznámka: Pro usnadnění montáže 

předního kola naklopte Kangoo dozadu na 

tlačnou tyč. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montáž skořepiny sedadla 

Chcete-li připevnit sedlovku k silničnímu rámu, 

nejprve volně nasaďte jednotku sedlovky G na 

tlačnou tyč. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po uvolnění pásků suchého zipu na bočních 

polštářích se pojistné šrouby H zasunou do 

vybrání, která jsou k tomuto účelu připravena v 

sedáku a v tlačném rámu. 

Ujistěte se, že sklopné držáky zajišťovacích 

šroubů leží na skořepině podle obrázku. V této 

svislé poloze jsou zajištěny. Lze je otevřít 

pouhým otočením do vodorovné polohy. 

Následné nalepení  bočních  podložek zajistí 

pojistné šrouby v jejich poloze. 
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4. Funkce 
 

 
4.1 Rehabilitační kočárek 

 
 Ve standardní verzi lze Kangoo používat jako 

rehabilitační kočárek. Díky svým 20" kolům 
vám umožní přístup do lesa, na pole i na pláž, 
a tím i zážitek z pobytu v přírodě. Tlumič 
nárazů chrání cestující před nárazy a otřesy v 
nerovném terénu. 

 

 
 

 Sklon sedadla a tlumení nárazů 

Sklon sedadla lze nastavit v místě upnutí 

tlumiče uvolněním upínací páky. Tlumič 

se vlivem zatížení zanoří do vedení 

hřídele. 

Upínání by proto mělo být od hřídelové nádoby 

vzdáleno minimálně 5 cm. 
 

 
 Bubnové brzdy včetně brzd 

Umožněte doprovázející osobě bezpečně a 

pohodlně brzdit. Zadní kola zůstávají 

odnímatelná díky systému rychloupínací 

nápravy. 

Parkovací brzdu zapnete tak, že brzdovou páku 

(malou) zatáhnete rukojetí dozadu, až se červené 

tlačítko slyšitelně zapne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chcete-li parkovací brzdu uvolnit, zatáhněte za 

rukojeť brzdy a druhou rukou vytáhněte 

(odemkněte) červené tlačítko. 
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4.2 Autosedačka 

Skořepiny sedaček velikosti 1 a 2 jsou 

schváleny jako dětské autosedačky v 

kombinaci se systémem bezpečnostních 

pásů KA-1833. 

Hmotnost cestujícího zde nesmí překročit 

40 kg. 

Upevnění skořepiny sedadla ve vozidle 

Jednotku sedadla lze umístit do vozidla podle 

obrázku. 

Tříbodový pás vozidla se provlékne drážkami na 

skořepině sedadla a zajistí se v zámku pásu. 

 Poznámka: Podsedák velikosti 3 není schválen 

jako autosedačka. Takové použití je na vlastní 

nebezpečí. Při použití jako autosedačka musí 

být cestující připoután bezpečnostním pásem 

podle normy ECE44/03. 
 

 
 

4.3 Přívěs na jízdní kolo 

Kangoo lze použít také jako přívěsný vozík za 

jízdní kolo. Podrobný popis použití a montáže 

naleznete v kapitole Příslušenství: Volitelná 

výbava pro jízdní kola. 
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5. Příslušenství 
 

 
Veškeré příslušenství se dodává v montážních sadách. Veškeré příslušenství, pokud již nebylo nainstalováno 
odborným prodejcem, musí namontovat vyškolený odborný personál. 
Popruhy na příslušenství jsou obvykle velkoryse dimenzované, aby se přizpůsobily všem možnostem. 
Přebytečné konce řemínků příslušenství zkraťte až po jejich individuálním nastavení. 
Konec pásu lze zajistit proti roztřepení zatavením ustřiženého okraje (např. pomocí zapalovače). 

 
 
 
 
 

 

5.1 Opěrky nohou / Zkrácení a prodloužení 

   Namontujte opěrky nohou vlevo a vpravo od 
obložení předních kol. Za tímto účelem vložte 

šrouby z vnější strany skrz kovový držák opěrky 

nohou a otvory v obložení kola. Poté utáhněte 

matici zevnitř pomocí otevřeného klíče. 

Pro nastavení polohy opěrek nohou je v 

obložení kol již několik otvorů. 

Povolením přední křídlové matice na spodní straně 

opěrky nohou lze opěrku nohou vyklopit směrem 

ven. 
 
 
 

 
Zkracování a prodlužování 

 
Nejprve pevně přišroubujte desky ke kovovým   
držákům opěrek nohou podle jejich účelu 
(zkrácení nebo prodloužení). Vložte šrouby skrz 
podlouhlé otvory v deskách a otvory v obložení 
kol. Poté zevnitř pevně zašroubujte matici 
pomocí otevřeného klíče. 
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5.2 Řiditelné Přední kolo 

   Po demontáži 20" předního kola jednoduše 
zasuňte držák řiditelného předního kola do 

vidlice. Poté pevně upněte řiditelné přední kolo 

pomocí rychloupínací páky. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Sluneční stříška s moskytiérou 
 

   Nejprve vložte již namontovanou sluneční 
stříšku na rámy pomocí adaptérů na pravé a 

levé straně do otvorů na rámu vozovky. 

Nyní připevněte pásek na suchý zip vzadu kolem 

tlačné tyče, natáhněte sluneční stříšku dopředu a 

zavřete zámky na pravé a levé straně. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moskytiéra je připevněna k přední části sluneční 

stříšky pomocí zipu a napnuta kolem silničního 

rámu pomocí přiložených popruhů. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dešťový kryt 

Vložte dodané hliníkové rámy s adaptéry na pravé a 

levé straně do zdířek na silničním rámu. Nyní 

přetáhněte dešťový kryt přes rámy, utáhněte 

upevňovací pásky kolem rámu a připněte jej. 

 Poznámka: Když je sluneční stříška nainstalována, 

lze přes ni jednoduše přetáhnout kryt proti dešti. 
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5.4 Pásové systémy 

Rehabilitační kočárek KANGOO je vhodný pro adaptaci různých 

systémů postrojů. 

Standardně se dodává 5bodový zádržný pás. Pásy se 

připevňují následujícím způsobem: 

 
5bodový zádržný pás (standardní) 

 
Pětibodový pás se připevňuje pomocí otvorů pro pásy   ve 
skořepině a čalounění sedadla. 
Nejprve uvolněte střední polstrování a vyměňte 

ramenní popruhy za odpovídající. 

Proveďte se štěrbinami. Nyní veďte boční popruhy 

příslušnými drážkami v sedáku mezi sedákem a bočními 

polštáři. 

Chcete-li připevnit pás spony, položte skořepinu sedadla 

"na záda", uvolněte spodní pásek suchého zipu sedáku a 

veďte pás příslušnou štěrbinou v sedáku a ve skořepině. 

Nakonec připevněte přezky k volným koncům popruhů. 

 Poznámka: Délka postrojového systému se 

nastavuje pomocí přezek na volných koncích 

postroje. 
 

 
 
 
 
 

Systém 5bodových bezpečnostních pásů v autě 

Nejprve uvolněte sedák a provlečte ramenní popruhy příslušnými 

otvory. 

Abyste mohli vést pánevní pás drážkami ve skořepině 

sedadla, nejprve pás rozvažte na seřizovači. 

Nyní se nejprve protáhne pravou boční drážkou skořepiny 

sedadla, pak vede za skořepinu sedadla do levé boční drážky, 

tam se protáhne a nakonec se navlékne zpět do seřizovače. 

Chcete-li připevnit pás spony, položte skořepinu sedadla 

"na záda", uvolněte spodní pásek suchého zipu sedáku a 

veďte pás příslušnou štěrbinou v sedáku a ve skořepině. 

Nakonec připevněte spony k volným koncům popruhů. 

Stisknutím červeného tlačítka se otevře systém 

bezpečnostních pásů. 

 Poznámka: Délka systému postroje se nastavuje pomocí 

nastavovacích prvků na systému postroje a také pomocí 

přezek na volných koncích postroje. 
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Hrudník, rameno, pásek, stuha 
 

   Nejprve uvolněte sedák a provlečte ramenní popruhy 
příslušnými otvory. 

Nyní odepněte dva pánevní popruhy směřující dolů od 

spony připnuté k živůtku a protáhněte je zezadu 

pánevními rozparky na bocích. 

Nyní protáhněte ramínka zpět přezkami a připněte je k 

živůtku. 

Chcete-li živůtek upevnit, spojte volné konce ramenních 

popruhů za sedákem s uzávěry bederních popruhů. 

 Poznámka: Tyto pokyny se týkají 

Počáteční zapínání živůtku. Další oblékání a svlékání se 

provádí pomocí zipu. 

Nastavení se provádí pomocí nastavovacích prvků 

připevněných k pásu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bezpečnostní pás 
 

Chcete-li  bezpečnostní  pás  zapnout,  nejprve  jej umístěte do 
skořepiny sedadla. 

 Poznámka: Spony na upevnění nohou musí směřovat dolů. 

Nejprve rozvažte svorky na pánevních popruzích, které směřují 

šikmo dozadu. 

Nyní protáhněte oba volné konce popruhů drážkami na 

boku skořepiny sedadla a znovu navlékněte svorky. 
Dva konce popruhů na upevnění nohou 
Nyní jej rovněž veďte dozadu bočními otvory na pravé a levé 

straně skořepiny sedadla a přetáhněte jej přes smyčku 

umístěnou na konci pásu na příslušný pás s klipem. 

Konečná fixace bezpečnostního pásu se provádí 

uzavřením obou pásů pomocí spony na zadní straně 

skořepiny sedadla. 

 Poznámka: Tyto pokyny se týkají 

První zapnutí bezpečnostního pásu. Další zapínání a 

vypínání se provádí pomocí spon na kalhotách. Nastavení se 

provádí pomocí nastavovacích prvků připevněných k pásu. 
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5.5 Polstrování pro stabilizaci polohy vsedě 

V programu příslušenství rehabilitačního kočárku KANGOO jsou nabízeny různé polštáře, které pomáhají 

stabilizovat polohu sedícího. Následující kapitola popisuje montáž příslušných dílů. 
 

 
 
 

Hlavový klín s bočním vedením nebo bez něj 

Všechny standardní čalounění skořepinové 

jednotky sedadla jsou obšity flísovými páskami. 

Pro přizpůsobení stačí přitisknout hlavový klín s 

háčkovou páskou na zadní straně k flísové 

pásce čalounění sedadla. 
 
 
 
 
 

 

Hrudní polštářky 

    Hrudní chrániče se při objednání dodávají v 

párech. Přizpůsobení se provádí stejným 
způsobem jako u hlavového klínu pomocí 
háčkových popruhů na zadní straně. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Područka včetně opěrky pánve 

Na područce je pásek na suchý zip, který slouží k 

upevnění. Pásku se suchým zipem podložte pod 

sedák a přilepte ji na stranu loketní opěrky. 

 Poznámka: Přebytečný suchý zip lze odstřihnout 

nůžkami. 
 
 
 
 
 

 
Sedací klín s abdukčním klínem nebo bez něj 

 

    Sedací klín je rovněž připevněn k sedací ploše 
skořepiny sedadla pomocí háčkových popruhů 

na spodní straně. 
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Zadní klín 2dílný 

Zádový klín lze přeměnit na úzký zádový polštář, např. vyjmutím 

klínového polštáře. 

pro zvětšení hloubky sedadla a nastavení úhlu sedadla. 

Za tímto účelem nejprve otevřete zip na spodní straně a 

vytáhněte pěnový klín z látkového potahu. Poté zavřete 

spodní a boční zipy. 

Přizpůsobení skořepiny sedadla se opět provádí 

jednoduchým připevněním háčkových popruhů na zadní 

straně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.6 Úložný box / Úložná tkanina 

Úložná tkanina je připevněna k základnímu rámu 

silničního rámu pomocí pásků na suchý zip již při 

dodání. 

Úložný box se po vyjmutí úložné látky vloží do 

základního rámu ze strany. 
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5.7 Možnost jízdního kola 

Díky možnosti použít rehabilitační kočárek KANGOO jako přívěsný vozík 

za jízdní kolo se rodině otevírá možnost 

- téměř neomezeně užívat si přírody. Varianta pro jízdní kola 

zahrnuje oje, závěs pro jízdní kola, sadu osvětlení a 

bezpečnostní praporek. 
 
 
 
 
 
 

Oje jízdního kola 

Pro použití jako přívěs za jízdní kolo je nejprve nutné 

upravit polohu sedadla pro cestující snížit. 

Za tímto účelem uvolněte svorku na tlumiči a spusťte přítlačnou tyč 

tak, aby byla přibližně 10 cm nad uložením hřídele tlumiče. 

Chcete-li na kočárek namontovat oje, sejměte přední kolo. Zasuňte 

osu oje do vidlice podle obrázku a nejprve ji upevněte pomocí 

rychloupínací páčky. Poté nasaďte černý upínací díl B na obrys rámu 

C a pevně zašroubujte šroub rukojeti do upínací příruby. 
 

 
 Poznámka: Aby bylo možné pohodlně přesednout z 

předního kola na oje jízdního kola, je v nabídce 

příslušenství k dispozici pomocná podpěra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Závěs pro jízdní kolo 

Spojku pevně přišroubujte k rámu jízdního kola pomocí 3 

šroubů s vnitřním šestihranem. Spojka by měla být 

namontována co nejblíže k zadní nápravě. 

D 
Spojení oje jízdního kola 

  Chcete-li zavěsit, vytáhněte zajišťovací kolík D a zasuňte kovový kolík 
oje do zásuvky tak daleko, jak to půjde. Pojistný kolík musí 

dokonale sedět v drážce kovového kolíku. Svědomitě to kontrolujte. 

Připevněte bezpečnostní lanko k jízdnímu kolu. 

Před každou jízdou zkontrolujte kompletní 

instalaci volitelného kola a dodržujte naše 

bezpečnostní pokyny na straně 4. 
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Alternativa: spojka Weber E a B 

Připevněte závěs k rámu jízdního kola podle 

obrázku a přiloženého montážního návodu. 

Spojení oje 

Otevřenou oje zatlačte na kloub tak daleko, jak to jen 

půjde. Otáčejte rukojetí, dokud nezapadne pojistný kolík. 

Připevněte bezpečnostní lanko ke kolu. 
 

 
 

Sada osvětlení 

Připevněte reflektory na příslušná místa na rámu (baterie pro 

reflektory nejsou součástí dodávky). Očistěte boky skořepiny 

sedadla od nečistot a mastnoty a nalepte odrazky. 
 

 
 
 
 
 
 

5.8 Možnost lyžování 

Pro milovníky zimních sportů je v nabídce příslušenství 

možnost běžeckého vybavení pro rehabilitační kočárek 

KANGOO. Kola se zasouvají do úchytů na 

Lyže vložené a zajištěné napínacím pásem 
 

 

6. Přeprava v autě (zavazadlovém prostoru) 

Vozík Kangoo lze v několika jednoduchých krocích 

rozložit a složit a poté dosáhnout velikosti balení, 

které se vejde téměř do každého zavazadlového 

prostoru. 

Za tímto účelem vyjměte kola a skořepinovou jednotku 

sedadla, kočárek složte a odložte. 

(viz kapitola 3.2 Montáž) a v nejlepším případě použít 

sedačku jako autosedačku. 

 

7. Údržba 

Použitelnost funkcí vašeho rehabilitačního vozíku je třeba před každým použitím zkontrolovat. Následující kontroly by 

měl uživatel provádět ve stanovených intervalech: 

 
Kontrola funkce brzdy Před každou jízdou! 

Kontrola šroubových spojů Týdenní 

Tlak vzduchu (viz údaj na plášti pneumatiky) Týdenní 

Vizuální kontrola opotřebitelných dílů (kola, ložiska) Měsíčně 

Znečištění ložisek Měsíčně 

 
V případě jakýchkoli závad se obraťte na svého specializovaného prodejce, který je odstraní. Dále 

doporučujeme pravidelnou údržbu u vašeho specializovaného prodejce každých 12 měsíců. 
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8. Tipy pro péči 

 Rám a plastové díly čistěte běžně dostupnými čisticími prostředky. 

 Čalouněné části lze čistit teplou vodou. U oděvů se řiďte příslušnými pracími štítky. 

 Všechny funkční prvky jsou opatřeny základním mazáním a měly by být čas od času 

promazány. 
 
 

 

9. Technické Popis 
 

Rám ulice: Vysoce kvalitní hliník, práškově lakovaný 

Skořepina sedadla: ABS plast, ve velikostech 1 a 2 s karbonovým efektem 

Čalounění: Pěna odolná proti usazování, svrchní materiál Cordura 

Tlumič nárazů: Hliníkové pouzdro a PU tlumení, upínací blok z eloxovaného hliníku, 

Kangoo velikost 1 + 2 s jedním tlumičem. 

Kangoo velikosti 3 se dvěma tlumiči nárazů 

Pásový systém: Standardní 5bodový zádržný pás 

Kola: Slitina AlMg, práškově lakovaná, s vysoce kvalitními průmyslovými 

kuličkovými ložisky, pneumatikami s plnicím tlakem max. 3 bary nebo 

pneumatikami odolnými proti propíchnutí (polyuretan). 

Brzdový systém: Bubnová brzda s integrovanou parkovací brzdou 

Obložení kol: ABS plast s karbonovým efektem 

Podávací tkanina: Materiál Cordura 
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10. Technické údaje 
 

Technické údaje 

Data silničního rámu Velikost 1 Velikost 2 Velikost 3 

Celková šířka kočárku 64 cm 64 cm 68 cm 

Možnost celkové šířky jízdního kola 74 cm 74 cm 78 cm 

Velikost balení (d x š x v) Silniční rám 87 x 49 x 42 cm 87 x 57 x 42 cm 94 x 68 x 42 cm 

Rozměry (d x š x v) 125 x 64 x 111 cm 125 x 64 x 111 cm 143x68x 120 cm 

Tlačítko rozsahu nastavení 90 cm - 111 cm 90 cm - 111 cm 100 cm - 120 cm 

Průměr kola 20" 20" 20" 

Max. Maximální zatížení - 40 kg - 4 0  kg - 60 kg 

Mrtvá hmotnost (bez příslušenství) 14,5 kg 14,5 kg 16,5 kg 

Hloubka sedadla 27 cm 33 cm 43 cm 

Šířka sedadla 27 cm 35 cm 39 cm 

Výška opěradla 58 cm 65 cm max. 80 cm 

 
 

 
 
 

Tým BoGeTec vám nyní přeje mnoho radosti s vaším KANGOO a pro vaše KANGOO! 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. 
 

 

BoGeTec GmbH Rehatechnik Haldenstraße 10 

D-88515 Langenenslingen-Ittenhausen  

Telefon: (+49) 7376-9622-69, Fax: (+49) 7376-9622-70  

e-mail: reha@bogetec.de, Internet: http://reha.bogetec.de 
 
Distributor: 
Holly Garden s.r.o. 
Winklerova 1668/2 
10700 Praha 10 
Česká republika 
 
www.rehabiflexx.com 
Telefon: 773 033 595 
Emai: využijte fromulář na webových stránkách  

mailto:reha@bogetec.de
http://reha.bogetec.de/

