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Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

BINGO EVOLUTION LASTENRATTAAT

Bingo Evolution on modernit, innovatiiviset lastenrattaat, jos-

sa on monipuoliset ominaisuudet ja säätömahdollisuudet. 

Sen istuinleveys ja -syvyys sekä selkäosan korkeus ovat sää-

dettävissä. Bingossa on huomioitu lapsen istuma-asennon 

tuenta sekä päivittäisen perhe-elämän vaatimukset.

Vakiovarusteena
• kokoontaitettava ratasosa

• irrotettava ja käännettävä istuinosa

• leveys- ja syvyyssäädettävät reisituet

• kiinteät tai kääntyvät etupyörät

• tavarakori 

Lisävarusteena mm.
• erilaisia pää- ja vartalotukia sekä asentovöitä

• etukaari

• seisomalauta vaunujen taakse

• suuntalukot kääntyville etupyörille

• sade- ja aurinkosuoja

• avustajajarrut

• pöytälevy

• haarakiila

• kiinnityskoukut autoon (ISO 7176-19)

• säädettävä runkojousitus

• mahdollisuus liittää kahdet rattaat kaksosrattaiksi

Tekniset tiedot Koko 1 Koko 2 Koko 2 XL

Istuinleveys 18–30 cm 23–35 cm 23–35 cm

Istuinsyvyys 16–34 cm 22–40 cm 30–45 cm

Istuinosan kallistus

- selkäosa tulosuuntaa kohti

- selkäosa menosuuntaa kohti

45 °

45 °

45 °

45 °

45°

-

Sääripituus
16–37 cm (90°)

19–37 cm (85–160°)

16–40 cm(90°)

19–40 cm (85–160°)  

16–40 cm (90°)

19–40 cm (85–160°) 

Selkäosan korkeus 45–63 cm 54–75 cm 62–83 cm

Selkäosan kulmansäätö

- selkäosa tulosuuntaa kohti

- selkäosa menosuuntaa kohti

90–160 °

90–160 °

90–160 °

90–160 °

90–135 °

-

Työntökahvan korkeus 75–110 cm 75–110 cm 86–118 cm

Rattaan ulkomitat  

kokoontaitettuna, (PxLxK)
78 x 62 x 38 cm 78 x 67 x 38 cm 78 x 67 x 38 cm

Rattaan ulkomitat (PxL) 92–96 x 63 cm 92–96 x 68 cm 92–96 x 68 cm

Takapyörien halkaisija 29 cm

Etupyörien halkaisija 25 cm (kiinteät) tai 19 cm kääntyvät

Kuormankesto 50 kg (istuin), 60 kg (runko)

Valmistaja HOGGI GmbH, Saksa


