
 

tarpeisiin sopivaksi: jalkatuet, pehmusteet, 
vyöt, aurinko-, sade- ja hyttyssuojat sekä 
lämpöasut. Kevyesti rullaavat rattaat 
toimivat haasteellisemmassakin maastossa   
mahdollistaen luonto- ja retkeilyelämykset 
niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin.

Kangoo Classic   , Vario & Largoo

Kangoo monitoimirattaat ja Largoo pyörätuolirattaat 
– liikkumisen riemua perheiden yhdessäoloon! Kangoo 
Classic ja Kangoo Vario toimivat yhtälailla polkupyörän 
peräkärrynä, rattaina kuin autossa turvaistuimena. 
Largoossa yhdistyvät rattaat ja pyörätuoli. 
Lisävarusteiden avulla rattaat muokataan yksilöllisiin

Kangoo 
Classic, Vario & Largoo 

rattaat



Ominaisuudet

Kangoo monitoimirattaat
Kangoo on aidosti 3in1-apuväline! Classic- ja Vario-malleja voi käyttää 
polkupyörän peräkärrynä, rattaina sekä autossa turvaistuimena. 

Hyvien säätöominaisuuksiensa ansiosta Kangoo kasvaa lapsen mukana. 

Alumiininen, pulverimaalattu runko kestää kulutusta! Rumpujarrut lukituksella 
lisäävät käyttöturvallisuutta.

Kangoo Classic

Classic soveltuu taaperosta teiniin. Saatavana 3 kokoa, joista koot 1 ja 2 ovat 
myös tyyppihyväksyttyjä turvaistuinkäytössä. Iloiset värit ja kulutusta kestävät 
verhoilumateriaalit soveltuvat erinomaisesti lasten ja nuorten käyttöön. 

Kangoo Vario 

Variossa on käyttömukavuutta lisäävä jousitus ja monipuoliset säätömahdol-
lisuudet. Koko 2 on suunniteltu yli 5-vuotiaille ja koko 3 toimii teini-ikään asti. 
Teleskooppisten jalkatukien kulmaa voi säätää portaattomasti. Polvien kulma 
on säädettävissä 85° - 123°. Tilauksesta Varioon saa rakenteellisia muutoksia, 
jotka mm. lisäävät istuimen syvyyttä ja selkänojan pituutta. Koko 2 on 
tyyppihyväksytty auton turvaistuimeksi. 

Largoo pyörätuolirattaat
Largoo on suunniteltu nuorille ja aikuisille. Largoo yhdistää pyörätuolin ja 
rattaiden hyödyt. Säätömahdollisuuksiensa ansiosta rattaille on matala 
pääsy. Istuimen kallistusta voi säätää ja päättää, onko käyttäjä istuvassa 
vai makuuasennossa. Vakiotoimitukseen sisältyy mekaaninen säätölaite 
(kallistamiseen, nostamiseen ja laskemiseen), kääntyvät ja teleskooppiset 
sääri- ja jalkatuet sekä lukittavat rumpujarrut. 

Largoon laadukas jousitus helpottaa rattaiden käsittelyä maastossa ja lisää 
käyttömukavuutta. 



Tekniset tiedot
Kangoo Classic

Koko 1 Koko 2 Koko 3

Leveys (rattaat) 64 cm 64 cm 68 cm

Leveys (pyörän peräkärry) 74 cm 74 cm 78 cm

Pakkauksen koko (p x l x k) 78 x 53 x 42 cm 88 x 53 x 42 cm 88 x 58 x 42 cm

Tuotteen koko kasattuna (p x l x k) 125 x 64 x 111 cm 125 x 64 x 111 cm 140 x 71 x 120 cm

Työntöaisan leveys 90 - 111 cm 90 - 111 cm 100 - 120 cm

Rengaskoko 20” 20” 20”

Maksimikuorma ~ 40 kg ~ 40 kg ~ 60 kg

Tuotteen paino (ilman lisävarusteita) 14,5 kg 14,5 kg 16,5 kg

Istuimen syvyys (pehmustettu) 27 cm 33 cm 43 cm

Istuimen leveys (pehmustettu) 27 cm 35 cm 39 cm

Selkänojan korkeus 58 cm 65 cm 80 cm

Lisävarusteet
Kangoo Classicin, Varion ja Largoon lisävarustevalikoima on kattava. Rattaat saa helposti muokattua käyttäjän 
tarpeisiin sopivaksi. Erilaiset tuet ja tyynyt auttavat mukavan asennon löytämisessä. Ja lämpöasut tekevät 
liikkumisesta ja retkeilystä miellyttävää myös viileämmillä keleillä. 

Seuraavassa esimerkkejä lisävarusteista:

• kääntyvä etupyörä
• aurinkovarjo hyttyssuojalla, sadesuoja
• polkupyörään kytkentäsetti (Classic, Vario)
• tavaralaatikko
• jalakset
• jalkatukien pidennin tai lyhennin (Classic, Vario)
• erilaisia turva- ja tukivöitä: liikennekäyttöön hyväksytyt 5-pistevyöt,

nivushihnat, rinta-olkahihnat, lantiovyöt, jalkatuet tarranauhoin
• tyynyjä ja tukia: istuintyyny haaratapilla, selkätyyny, rintakehän

tukityyny, skolioosituet, niskatuki (sivutuella tai ilman), käsituet lannetyynyillä
• lämpöasut (koot 116–176): helposti päällepuettavat lämpöhihat, housut ja

hupullinen lämpötakki sivuvetoketjuilla

Lisävarusteet

Kangoo Vario

Koko 2 Koko 3

Leveys (rattaat) 64 cm 68 cm

Leveys (pyörän peräkärry) 74 cm 78 cm

Pakkauksen koko (p x l x k) 88 x 53 x 42 cm 88 x 58 x 42 cm

Tuotteen koko kasattuna (p x l x k) 125 x 64 x 111 cm 140 x 71 x 120 cm

Työntöaisan leveys 90 - 111 cm 100 - 120 cm

Jalkatuen säätövara 80°-120° 80°-120°

Rengaskoko 20” 20”

Maksimikuorma ~ 40 kg ~ 60 kg

Tuotteen paino (ilman lisävarusteita) 14,5 kg 16,5 kg

Istuimen syvyys (pehmustettu) 33 cm 43 cm

Istuimen leveys (pehmustettu) 35 cm 39 cm

Selkänojan korkeus 65 cm 80 cm

Kangoo Largoo

Koko L Koko XL

Leveys (rattaat) 74 cm 74 cm

Nousukorkeus (lattiasta istuimen alareunaan) 52 cm 52 cm

Tuotteen koko kasattuna (p x l x k) 135 x 74 x 110-130 cm 135 x 74 x 110-130 cm

Työntöaisan säätövara +/- 15 cm +/- 15 cm

Rengaskoko 20” 20”

Maksimikuorma ~ 100 kg ~ 100 kg

Tuotteen paino (ilman lisävarusteita) 28 kg 32 kg

Istuimen syvyys (pehmustettu) 43 cm 45 cm

Istuimen leveys (pehmustettu) 39 cm 49 cm

Selkänojan korkeus 80 cm 80 cm
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Pyydä meiltä kustannusarvio!
Helpoin tapa on ottaa yhteyttä suoraan myyntineuvottelijoihimme, jotka tekevät kartoituksen ja tarjouksen, 
johon kuuluu kustannusarvio toimituskuluineen.

Väriä elämään!
Kangoo monitoimirattaissa on käytetty iloista väripalettia. Verhoilun pintamateriaali on pehmustettua Cordura-kangasta, joka kestää moninkertaisesti 
enemmän kulutusta kuin tavallinen nylonkangas. 

Rungon värit:

Verhoilun värit ja kangaskuosit:




