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Rabo Loopfiets “Zippl”
Deze loopfiets ziet er niet alleen cool uit, hij biedt ook 
kinderen een unieke rijervaring. De zachte, duurzame 
EVA-wielen met dubbele kogellagers zorgen voor onver-
slaanbaar rijcomfort. De zithoogte is verstelbaar en kan 
snel worden aangepast aan de grootte van de kinderen. 
Beschikbaar in 3 versies: voor kinderen van 2-4 jaar: 
90x45x47 cm, 5 kg, zithoogte 34–47 cm. Voor kinderen 
van 3-6 jaar: 92x45x51 cm, 7 kg, zithoogte 38-51 cm. 
Voor kinderen van 4–7 jaar: 98x45x51 cm, 8 kg, zithoog-
te 38–51 cm. 
Voor kinderen van 2–4 jaar 
99 259 3308 Stuk 144,63 175,—
Voor kinderen van 3–6 jaar 
99 259 3311 Stuk 152,89 185,—
Voor kinderen van 4–7 jaar 
99 259 3324 Stuk 161,16 195,—

Rabo Loopfiets “Runner”
De gele loopfiets is bijzonder robuust en heeft een on-
weerstaanbaar aantrekkingskarakter. De brede wielen 
zorgen voor veilig rijcomfort. De fiets is erg leuk voor kin-
deren en is een uitstekende voorbereiding op fietsen. Be-
schikbaar in 2 versies. Voor kinderen van 5–9 jaar: 
88x45x67 cm, 9 kg, zithoogte 41 cm. Voor kinderen van 
1–4 jaar: 58x45x41 cm, 4 kg, zithoogte 24 cm.
Voor kinderen van 1–4 jaar 
99 259 3483 Stuk 119,83 145,—
Voor kinderen van 5–9 jaar 
99 259 3470 Stuk 144,63 175,—

Rabo Moon-Car
Superstabiele en behendige cross-kart. De grote wielen 
met industriële kogellagers maken het gemakkelijk voor 
kleine en grote off-road fans om zowel over heuvel en dal 
als over asfalt te rijden. Vooruit gaan gebeurt via peda-
len, sturen gaat via de twee zijdelingse stuurstangen. 
Lekvrije PU-banden. Zitting verstelbaar. Frame en velgen 
van gepoedercoat staal. Belastbaar tot 100 kg. “Origi-
nal” LxBxH: 113x58.5x66 cm. “Big” LxBxH: 
128x69x79 cm.
“Original”, voor 4–10 jaar 
99 194 9504 Stuk 536,36 649,—
“Big”, vanaf 10 jaar 
99 194 9517 Stuk 676,86 819,—
Waarschuwing! Beschermingsmiddelen dragen. Niet gebruiken in het 
verkeer.

Rabo Kinderrijtuigjes

worden gekenmerkt door modern, tijdloos design, 
eersteklas kwaliteit en hoge speelwaarde . Hun bre-
de assortiment biedt een gevarieerd assortiment voor 
alle leeftijdsgroepen. De ergonomische vorm en het 
ontwerp op basis van lichaamsgrootte bevorderen 
vooral de natuurlijke behoefte van kinderen aan erva-
ring met beweging en evenwicht, oog-hand coördina-
tie en sociale interactie, evenals de ontwikkeling van 
grove en fijne motoriek.
Rabo-voertuigen bieden geweldige speelwaarde met 
eersteklas kwaliteit en veiligheid. Het stalen frame is 
gemaakt van naadloos getrokken buizen, wat een ho-
gere verwerkingsprecisie en duurzaamheid garan-
deert. Bovendien zijn de voertuigen na het primen ge-
poedercoat in het typisch Rabo geel om de voertuigen 
tegen roest te beschermen. Alle producten hebben 
het CE-merk .

Rabo Kinderrijtuigjes
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Geschikt voor deze leeftijd:

Zitrijtuigje

Roller

Driewieler

Loopfiets

Rabo Circlecart
Geweldig actievoertuig dat unieke draaibewegingen mo-
gelijk maakt en plezier in beweging biedt. Het kind draait 
met zijn handen om vooruit en achteruit te kunnen gaan 
of om te draaien. Hierdoor trainen kinderen hun motoriek 
en leren ze hun bewegingen te coördineren. Voor kinde-
ren van 4–10 jaar, 86x79x33 cm, 11 kg, zithoogte 14 cm. 
99 259 3467   Stuk 189,26 229,—

Rabo Roller
De robuuste step nodigt uit tot uitgebreide steptours. De 
treeplank is gemaakt van antislip rubber en biedt kinder-
voeten een stevig houvast. De brede, stabiele wielen ga-
randeren uitstekend rijcomfort, zelfs op los grind. Dank-
zij de voetrem op het achterwiel kan de step eenvoudig 
en veilig worden gestopt. Beschikbaar in 2 versies: voor 
kinderen van 6-12 jaar, LxBxH: 109x13x85 cm, 9 kg. 
Voor kinderen van 3-7 jaar, LxBxH: 97x13x70 cm, 7 kg 
Voor kinderen van 3–7 jaar 
99 259 3409 Stuk 144,63 175,—
Voor kinderen van 6–12 jaar 
99 259 3425 Stuk 161,16 195,—

Rabo Driewieler “Trike”
De driewieler is de klassieker onder kindervoertuigen en 
nodigt uit tot spannende ontdekkingstochten. Het bevor-
dert de motoriek en de spieren in de benen. Met zijn bre-
de wielen kunnen de kinderen er op verschillende opper-
vlakken mee omgaan. Verkrijgbaar in 2 versies: voor kin-
deren van 1-4 jaar: 60x46x47 cm, 7 kg, zithoogte 27 cm. 
Voor kinderen van 3-7 jaar: 75x55x60 cm, 9 kg, zithoogte 
34 cm. 
Voor kinderen van 1–4 jaar 
99 259 3438 Stuk 152,89 185,—
Voor kinderen van 3–7 jaar 
99 259 3441 Stuk 161,16 195,—

Rabo Driewieler “Tricart 2000”
De coolste driewieler voor school. De goed gevormde zit-
ting en rugleuning moedigen kinderen aan om iets snel-
ler te rijden. Ook geschikt voor kinderen met lichamelijke 
beperking. Voor kinderen van 3-8 jaar, 88x55x60 cm, 
10 kg, zithoogte 26 cm. 
99 259 3454   Stuk 172,73 209,—
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