BABYPOWER
ALFA
Forcer over bakker og ujævnt terræn med en BabyPower motor.

Gentagne træk og skub kan føre til arbejdsskader såsom
overbelastning af led og muskler. BabyPower Alfa trækker
og skubber vogne uden besvær, også på ujævnt underlag.
Vognens sikkerhed øges betydeligt med en BabyPower-motor, da
tyngdepunktet sænkes og gør det sværere at tippe vognen. På styret
er en styreboks placeret, hvor strømmen tændes og slukkes, skift
mellem frem- og bakgear og trinløs regulering af hastighed. Vognen
er udstyret med en automatisk bremsefunktion, som træder i kraft,
hvis gashåndtaget slippes. Ved kørsel op og ned ad bakker reguleres
hastigheden automatisk, så man undgår vognen kører

fra en. Yderligere er der monteret en stopknap på styreboksen, og en
hovedafbryder på motoren, som kan låses med en nøgle, der sikrer
tryg parkering. Motoren kan nemt frakobles til manuel kørsel ved
korte afstande.
Alfa har mindre forhjul på 20 cm, hvilket gør den lettere at vende og
dreje. Desuden har Alfa stor bagageplads under vognkassen. Den fås
både til single- og tvilling, og passer på de fleste typer af barnevogne. Motoren med understel kan monteres på egen institutionseller klapvogn, men det er også muligt at købe en vogn inkl. motor
har IMMO samarbejdsaftaler med BabyTrold og Condor Kids.

BabyPower Alfa # 9830, HMI # 27015
Mål

B: 725 mm, L: 880 mm

Kørelængde pr. opladning

Op til 15 km

Vendediamenter

1200 mm

Hastighed

0-6 km/t

Vægt, motor - komplet

37 kg - 65 kg

Stigningskapacitet

12%

Batterier

20 Amph

Hjulmontering, trækhjul

16 x 1,75”

Lader - ladetid

24 V 2 Amp - 6-8 timer

Hjulmontering, styrehjul

8 x 2”

Motorkraft

350 W

Drifts- og parkeringsbremse

Automatisk elektronik

IMMO A/S

Friis Hansens Vej 9 - DK-7100 Vejle
+45 7585 8022
hello@immodenmark.dk
immodenmark.dk

BABYPOWER
BETA
Motorløsning til barnevogne - Forcere uden besvær over
bakker og ujævnt terræn med en BabyPower motor.

Gentagne træk og skub fører til arbejdsskader såsom overbelastning af led og muskler. BabyPower Beta trækker og
skubber vogne uden besvær på ujævnt underlag.
Vognens sikkerhed øges betydeligt med en BabyPower-motor, da
tyngdepunktet sænkes og gør det sværere at tippe vognen. På styret
er en styreboks placeret, hvor strømmen tændes og slukkes, skift
mellem frem- og bakgear og trinløs regulering af hastighed. Vognen
er udstyret med en automatisk bremsefunktion, som træder i kraft,
hvis gashåndtaget slippes. Ved kørsel op og ned ad bakker reguleres

hastigheden, så man undgår at blive påkørt eller mister grebet i
vognen. Yderligere er der monteret en stopknap på styreboksen,
og en hovedafbryder på motoren, som kan låses med en nøgle, der
sikrer tryg parkering. Motoren kan nemt frakobles til manuel kørsel.
Beta har større forhjul på 30 cm, hvilket gør den ekstra god i ujævnt
terræn såsom markveje, skove m.m. Den fås både til single- og tvillingemodeller, og passer på de fleste typer af barnevogne. Motoren
med understel kan monteres på egen institutions- eller klapvogn,
men det er også muligt at købe en vogn inkl. motor. IMMO
samarbejder med BabyTrold og Condor Kids.

BabyPower Beta # 9833, HMI # 27015
Mål

B: 725 mm, L: 880 mm

Kørelængde pr. opladning

Op til 15 km

Vendediamenter

1200 mm

Hastighed

0-6 km/t

Vægt, motor - komplet

37 kg - 65 kg

Stigningskapacitet

12%

Batterier

20 Amph

Hjulmontering, trækhjul

16 x 1,75”

Lader - ladetid

24 V 2 Amp - 6-8 timer

Hjulmontering, styrehjul

12½ x 2¼”

Motorkraft

350 W

Drifts- og parkeringsbremse

Automatisk elektronik

IMMO A/S

Friis Hansens Vej 9 - DK-7100 Vejle
+45 7585 8022
hello@immodenmark.dk
immodenmark.dk

