
OUTDOOR TOYS

De Rocker is een snelle en furieuze straatracer met een innovatief kantel stuur-mechanisme. Hij
‘carvt’, draait, remt en accelereert binnen enkele seconden. De Rocker ‘rocks the streets!’. 
Met zijn unieke rubberen stuurmechanisme zorgt de Rocker ervoor dat hij het allercoolste rijdende
speelgoed is wat er op dit moment bestaat! Met je lichaam kantel je de Rocker, waardoor je elke
bocht scherp kan aansnijden. Je bent dus super wendbaar. Een echte sensatie. 

Wat is er zo ‘funky’ aan de Triker Toy collectie?
• Ons gepatenteerde stuur mechanisme, o.a. bestaande uit duurzame rubbers, zorgt voor een 
  zeer soepel en comfortabel stuur-systeem. Het helpt de bestuurder ook om eenvoudig weer rechtop
  te komen, nagenoeg zonder kracht. Een groot voordeel, ook voor kinderen die niet de kracht hebben
  om hun eigen gewicht weer terug te kantelen.
• De lage zithouding geeft de bestuurder een supersnelle carving sensatie.
• De brede luchtbanden zorgen voor ultieme grip en snelle bochten.
• De ergnomisch gevormde ligstoel zorgt voor comfort en veiligheid tijdens het rijden.

Rit-specificaties:
- Fun factor  : Extreem
- Leeftijd   : 6-12
- Lengte bestuurder : 120 cm
- Max. gewicht  : 70kg
- Kleur   : Wit / Roze + bloemen

Product specificaties:
- Stuurmechanisme : Extreme carving
- Scharnier-principe : Rubber scharnier
- Aandrijving / rem : Ketting aandrijving / terugtraprem met vrijloop
- Wielen  : Luchtbanden F1-stijl
- Achterwielen/lagering : Stalen velgen met dubbele kogellagers
- Sterke ergonomische race stoel
- Voorwiel: 12" vijf-spaaks velgen
- Hoogwaardig en getest kantel stuur-mechanisme
- Eenvoudig te monteren (gereedschap bijgevoegd)
- Inclusief Safety vlag

Gedetailleerde omschrijving

Logistieke info product    Logistieke info verscheping

Bruto gewicht per stuk (kg) : 23.33   Bruto gewicht verpakkingseenheid (kg)
Netto gewicht per stuk (kg) : 19.35   Aantal stuks per verp.eenheid 1
Afmeting verpakking (mm) : 1225x505x235  Afmeting verpakkingseenheid(mm) 
Volume (m³)    : 0.143    Volume (ft³)    5.056
Product afmetingen (mm)  : 1200x670x580

Schatting aantallen per pallet/container (stuks)

Referentie : 20.10.05
Naam  : Lady Rocker

Omschrijving : Driewiel Carver Lady Rocker

Barcode  : 8718469460045

pallet  : 10

20ft  : 196

40ft  : 392

40ft HQ  : 450

Voor verkoop en overige informatie:
Dutch Toys Group B.V.
info@dutchtoysgroup.com
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