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Elektrisk- / manuell rygg Elektrisk- / manuell fram-bak Elektrisk- / manuell  
sitsvridning

Elektrisk sittlyft / 
manuell höjdjustering

Minicrossers scootrar och elektriska rullstolar  
tillverkas i Skandinavien för det skandinaviska  
klimatet och terrängen.  

De är de mest säljande scootrarna i Skandinavien  
och har sedan företaget startades i Danmark 1980 
producerats i tusental och är väl kända för sin styrka 
och kvalitet.

Det breda sortimentet av säten och tillbehör täcker de 
flesta behoven. Om det inte finns en färdig lösning 
har vi bred erfarenhet av specialanpassningar.

Mini Crosser M-joy
Alla kan köra en Mini Crosser.

Mini Crosser M-Joy med joystickstyrning är utvecklad 
för personer med begränsad styrka och funktion i  
armar och händer. Den passar både stora och små 
med sitt breda sortiment av säten och tillbehör, liksom 
alla Minicrosser modeller. 

M-Joy är utrustad med breda luftfyllda hjul som  
säkrar god komfort och fjädring, god stötdämpning 
samt långt axelavstånd för god riktningsstabilitet. 

Det stora sortimentet av säten och tillbehör, sitt- och 
ryggdynor samt elektriska funktioner ger oändliga  
möjligheter som annars bara återfinns på de mest 
avancerade elrullstolarna. Detta är även den enda 
joystickstyrda stolen på marknaden som kan utrustas 
med kabin.

Ergo 2 säte Kabin
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Tillbehör 

Förflyttningsgrepp  
inkl. vindskärm
M-127-6-084

Spegelset 
för förflyttningsgrepp  
M-127-06-281

Korg fram 
för förflyttningsgrepp 
M-127-06-163

Korg fram
M-127-06-560

Korg bak 
M-127-06-165

Bagagebox, M-Box 
M-127-06-260

Armstödsväska 
M-127-07-284

Benstöd förhöjt 
M-127-06-117

Amputationsbenstöd 
M-127-07-162

Kryckkäpphållare
M-127-06-003 Ergo2 ryggmont.
M-127-06-002 C-skena

Rollatorhållare
T-127-06-139 Standard
T-127-06-585 Troja / Volaris
T-127-06-216 Elektrisk modell

Presenning 
T-127-06-135XL

Kuskfilt, termo 
T-127-06-129

Regncape vuxen 
T-127-06-137
Regncape junior
T-127-06-136

Åkpåse, finns i flera 
storlekar, se www.medema.com 
för mer information.

Armstöd i många storlekar, se
www.medema.com för mer 
information.

Flaskhållare 
CR-00636

X-grip mobilhållare 
CR-03127

Hjul i flera modeller,  
t.ex med dubb.

Fotplatta 5 cm 
M-127-6-909 Liten
M-127-6-908 Stor

medema.com
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Mini Crosser M1 Modell
3-hjul

Mini Crosser M1 Modell
4-hjul

Mini Crosser M2 Modell
3-hjul

Mini Crosser HD

Mini Crosser M2 Maxx Mini Crosser M-Joy Mini Crosser även för barn Mini Crosser kabin
4-hjul

Mini Crosser M2 Modell 
4-hjul

Minicrosser AB - Bultgatan 28 - 442 40 Kungälv - 0303 24 52 00 - info@minicrosser.se - www.medema.com


