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Minicrosser X1 4W CAB
Minicrosser X2 4W CAB
- Sterk, stabil og sikker

Minicrosser X-model med kabin, markedets sterkeste og mest komfortable scooter, med 
kabin i nytt design.

En scooter bygget i Norden for nordisk klima og terreng, med stor trekkraft og god kjøre-
komfort.
Kabinen er bygget på vårt nye Minicrosser X-model understell. Det leveres i 2 utgaver 
X1 eller X2. X2 har digitalt display med helningsvarsel, trip-computer og speedometer. 
Displayet på Minicrosser X1 er intuitivt og lett å forstå, I tillegg blir begge modeller levert 
med gass med firfingergrep, og helt nye LED-lys som virkelig lyser opp veien i mørket.

Minicrosser X-model har ny fjæring for enda bedre støtdemping og komfort. Dette gjør 
også at den tar hinder svært godt, og man unngår slag og vibrasjon i styret ved kjøring på 
ujevnt underlag.

Leveres standard med varme, vindusvisker, spyler, speil, kurv og krykkeholder. Det nye 
varmeapparatet har digitalt display med temperaturregulering.

Det multijusterbare styret er utstyrt med kardangledd. Det kan justeres i vinkel og høyde, 
og gjør at du får en ergonomisk og god kjørestilling som krever lite armstyrke og   
bevegelse.

Setebredder 35-40-45 og 50 cm som alle kan tilpasses individuelt.

Vårt store tilbehørsprogram gjør at alle kan finne en løsning som er skreddersydd for seg 
og sine behov. Dette for at alle involverte skal få en enklere hverdag.

Dette produktbladet forteller bare noe av det vi kan tilby med Minicrosser X-model med 
kabin, for mer informasjon om produktet kan du ta kontakt med oss, vi løser de fleste 
utfordringer.
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Tekniske data X1 CAB X2 CAB
Varenummer 1500-1377 1500-1378
Transporthøyde 161,5 cm 161,5 cm
Totallengde 161 cm 161 cm
Totalbredde 76 cm 76 cm
Totalvekt med batterier, uten sete 217 kg 217 kg
Totalvekt med batterier og sete 243 kg 243 kg
Maks. hastighed 10 km/t 10 km/t
Venderadius 165 cm 165 cm
Maks. brukervekt standard 175 kg 175 kg
Maks. brukervekt m/tilbehør HD 200 kg 200 kg
Maks. kjørelengde med 56 Ah batterier Opptil 35 km Opptil 35 km
Maks. kjørelengde med 75/85 Ah batterier Opptil 45 cm Opptil 45 km
Standard farge Orange metallic Orange metallic


