
Een soepele besturing – in elk weer en op elk terrein
De B-MOTION 4 PLUS heeft weinig onnodige extra’s, maar veel belangrijke elementen. Zoals een eenvoudig, 
met één hand te bedienen klapmechanisme, een zitje dat in meerdere standen kan worden versteld, een 
geavanceerde bescherming tegen de weersomstandigheden en een superieure achtervering voor een soepele 
rit. Zo kan je ontspannen en genieten van de komende dag.

Geboorte – 20 kg (4 jaren)

Travel system

NIEUW

FRAME KAP PACK OPTIES
(APART VERKRĲGBAAR)

ACCESSOIRES
(APART VERKRĲGBAAR)

Zachte reiswieg

Organiser voor 
kinderwagen

Harde reiswieg

Voetenzak 
(zie het overzicht 
van accessoires)
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Terreinwielen

ReistasLuiertas

Speelblad
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KENMERKEN

1 Eenvoudig inklapmechanisme – met één hand te bedienen 
inklapmechanisme, losstaand in ingeklapte positie

2 Beschermend ontwerp – extra grote kap en zonneklep voor alle 
weersomstandigheden (apart verkrijgbaar)

3 Comfort en flexibiliteit van pasgeborene tot peuter – verstelbare 
voetensteun en rugleuning, inclusief ligstand

4 Soepele rit – uitstekende achtervering

5 Pak elk terrein aan – lekvrije, lichte banden

6 Klaar voor Travel System – afneembare CLICK & GO®-
bevestigingspunten, optionele reiswieg en baby-autostoeltje

7 Royale opbergruimte – ruime zak in de kap en boodschappennet 
onder het zitje

Inklappen
Eenvoudig met één hand te bedienen inklapmechanisme
Losstaand in ingeklapte positie
Automatische inklapvergrendeling
Compact ingeklapt formaat
Lichtgewicht aluminium frame

Zitje
Ligstand
Verstelbare voetensteun en in meerdere standen verstelbare 
rugleuning

Wielen
Vergrendelbare zwenkwielen voor Ø 17 cm
Achterwielen Ø 25.5 cm
Snel afneembare wielen
Lekvrije, lichte banden

Duwstang
In hoogte verstelbare duwstang, zacht gevoerd
Hoogte van duwstang: 84 – 112 cm

Kap
Kap set – bevat afneembare, verstelbare, waterbestendige kap en 
overeenkomstige speelbeugelhoes, apart verkrijgbaar als accessoire 
in verschillende kleuren

TRAvEl SySTEM

Met baby-autostoeltjeMet reiswieg

Met afneembaar CLICK & GO®-systeem, compatibel met alle 
Britax Römer-baby-autostoeltjes
Reiswieg apart verkrijgbaar als accessoires

WAAROM KOPEN?

Een uiterst flexibele buggy op elk terrein en in elk weer

Geboorte – 20 kg (4 jaren)

PRODuCTKENMERKEN
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Gewicht
Gewicht volledige wandelwagen met kap 11.5 kg
Gewicht volledige wandelwagen zonder kap 10.5 kg

Afmetingen van de wandelwagen
Wandelwagen ingeklapt (met zitje en wielen)
Met kap H 45 cm x B 55.5 cm x D 73 cm
Zonder kap H 36 cm x B 55.5 cm x D 73 cm

Wandelwagen uitgeklapt
Met kap H 110 cm x B 55.5 cm x D 105 cm
Zonder kap H 110 cm x B 55.5 cm x D 105 cm

Afmetingen zitje
Lengte rugleuning 50 cm
Lengte voetensteun 26 cm
Zitgedeelte D 24 cm x B 29 cm

Gewichtscapaciteit
Max. gewichtscapaciteit 26 kg
Max. gewicht kind 20 kg
Max. gewicht in boodschappennet 4 kg
Max. gewicht in opbergvak achteraan 1 kg
Max. gewicht in organiser wandelwagen 1 kg


