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AKKUKÄYTTÖINEN TRAKTORI

JD GROUND FORCE
PEOR0047
•   lasten akkutraktori 12 V / 8 Ah
•  sisältää kärryn
•   ikäsuositus 3+
•   2 vaihdetta eteen + pakki
•   mukana FM radio (toimii AA-paristoilla)
•   mitat K 68 cm, P 169,5 cm (kärryn kanssa), L 63 cm
•   säädettävä istuin lapsen pituuden mukaan
•   kaasu ja jarru samassa polkimessa
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POLARIS OUTLAW
PEOR0049
•   lasten akkumönkijä 12 V / 8 Ah
•   ikäsuositus 3+
•   2 vaihdetta eteen + pakki
•   mitat K 72 cm, P 110 cm, L 72,5 cm
•  tukevat pyörät
•   kaasu ja jarru samassa polkimessa

AKKUKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ
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AKKUKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ

CORRAL T-REX
PEHP0235
•   moottori 2 x 140 W
•   akku 12 V / 8 Ah
•  kaksi nopeutta: 4 ja 7,5 km/h
•   peruutus 4 km/h
•   äänimerkki
•   jalkakaasu
•   moottorijarru
•   ikäsuositus 3-7 vuotta
•   mitat: P 99 cm, K 63 cm, L 67 cm
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AKKUKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ
TOY100
•  soveltuu 3-8 vuotiaille
•  mitat 1150 x 700 x 730 mm
•  ladattava akku 12 V/10 Ah
•  sisältää muuntajan/laturin AC 230V/50 Hz
•  maksiminopeus 3,5 - 7,5 km/h
•  kaksi nopeutta eteenpäin ja pakki
•  maksimikuormitus 40 kg
•  mönkijän paino 17,5 kg (netto) / 21 kg (brutto)
•  CE + ROHS -hyväksytty
•  yksi poljin
•  muovia

AKKUKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ
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POLTTOMOOTTORIMÖNKIJÄ

KAZUMA 50CC
ATV50
•   moottori 50 cm³ / 4-tahti / 1-sylinterinen / ilmajäähdytteinen
•   max. teho n. 2,6 kW (8500 rpm) / max. vääntö n. 3,0 Nm (700 rpm)
•   4-vaihteinen puoliautomaatti
•   sytytysjärjestelmä 12 V CDI (elektroninen)
•   maastokäyttöön, ei julkiseen liikenteeseen
•   soveltuu alle 40 kg henkilölle, yli 6-vuotiaille
•   kantavuus 40 kg
•   istumakorkeus 560 mm
•   polttoainesäiliö: 3,4 l
•   renkaat 14,5 x 7 x 6 (suositeltava rengaspaine 0,7 bar)
•   kokonaismitat P 1120 x L 695 x K 730 mm
•   kokonaispaino (sis. öljyn, pottoaineen) 71 kg
•   suositellaan 98-oktaanisen bensiinin käyttöä

HUOM! Älä koskaan salli lasten käyttää mönkijää ilman aikuisen jatkuvaa valvontaa.
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RANGER 538 JEEP
PEOD0040
•   12 V/8 Ah
•   kaksi istuinpaikkaa
•   koko 130 cm x 87 cm x 88 cm
•   tarkoitettu vain lapsille, suositusikä 3-vuotiaista ylöspäin
•   kaksi vaihdetta eteen + pakki
•   kaasu ja jarru samassa polkimessa
•   sisältää turvavyöt
•   kaksi vetävää pyörää
•   väri punainen

AKKUAUTO
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AKKUAUTO

JD GATOR HPX
PEOD0060
•   12 V / 12 Ah
•   2-paikkainen
•   2 vaihdetta eteen + pakki
•   mitat P 131 cm, L 89,5, K 69 cm
•   säädettävä istuin lapsen pituuden mukaan
•   sisältää kippilavan, max. kuorma 10 kg
•   kaasu ja jarru samassa polkimessa 
•   tukevat pyörät
•   ikäsuositus 3+
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LATURIT JA AKUT

LATURI 6 V
PECB0001
•  6 V akun lataukseen
•  sopii PEED1230

LATURI 12 V
PECB0016
•  sopii PEHB0235

AKKU 6 V / 12 Ah
PEKB0006
•  sopii PEED1230

AKKU 12 V / 12 Ah
PEKB0013
•  sopii PEHB0235
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VALMET 2005
FA822
•   pituus 77 cm, leveys 42 cm
•   paino 6,5 kg
•   ketjuveto
•   ohjauspyörä erikseen FA822-3

POLKUTRAKTORIT 2-5 VUOTIAILLE

FORD NEW HOLLAND 8870
FA867
•   pituus 77 cm, leveys 42 cm
•   paino 6,5 kg
•   ketjuveto

KÄRRY
FA784
•   pituus 62 cm, leveys 33 cm
•   paino 2 kg
•   sopii traktoreihin, joissa ikäsuositus 2-5 vuotta
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VALMET 8450
FA841
•   pituus 102 cm, leveys 53 cm
•   paino 11 kg
•   ketjuveto 
•   ohjauspyörä erikseen FA841-3
•   etukuormaaja erikseen FA841-1

VALMET 8450 + ETUKUORMAAJA
FA841D
•   pituus 131 cm, leveys 53 cm
•   paino 12 kg

POLKUTRAKTORIT 3-7 VUOTIAILLE

TELIKÄRRY DUMBER MAXI
FA940
•   pituus 84 cm, leveys 42 cm
•   paino 5,7 kg
•   sopii traktoreihin, joiden ikäsuositus on 3-7 vuotta

KÄRRY RANCH
FA855
•   pituus 65 cm, leveys 37,5 cm
•   paino 3 kg
•   sopii traktoreihin, joiden ikäsuositus on 3-7 vuotta
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TYÖKALUT

LASTEN KOTTIKÄRRYT
XK6210
•   metallinen pesä ja runko
•   muovinen pyörä

Varaosia / Tarvikkeita:
•   varapyörä XK6210-1
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