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Mini Crosser M  
- stark, stabil, säker!

• Finns som 3 eller 4-hjulsmodell
• Branschens högsta kvalitet och  
   säkerhet
• Mycket bra fjädring
• Komfortabla och anpassningsbara  
   säten i flera storlekar och utföranden
• Stark och driftsäker
• Lång livstid = totalekonomi
• Stort tillbehörsprogram
• Krocktestad
• Byggd speciellt för skandinaviskt  
   klimat och terräng
• Miljövänlig
• Stora breda hjul
• Körsträcka - upp till 80 km,  
   med 115ah batterier
• Handbroms som verkar på bakhjulen  
   sätter ny standard inom säkerhet
• Brukarvikt - upp till 175 kg som std, 
   250 kg i HD-utförande
• Bak- och blinkers -Lysdiod (LED)
• Integrerad benskärm på 4-hjuls  
   modellen

Mini Crosser, marknadens starkaste  
och mest ergonomiska el-scooter. 
Här får man både stor motorkraft, möjlighet för extra körsträcka och unik fjädring i 
en tilltalande design. Nordens mest sålda scooter är speciellt konstruerad för nordiskt 
klimat och geografi vilket betyder att den är tänkt för användning året runt, på dåliga vägar, i 
snöväder eller när man önskar extra stabilitet. Vi har verkligen fokuserat på  
säkerheten, utan bekostnad på användaregenskaper och design.
 
Levereras med kraftiga mönstrade däck och har behaglig fjädring på alla hjul,  
inklusive justerbara stötdämpare på bakhjulen. Vi har ett stort urval av däck,  
inklusive dubbdäck. Det multijusterbara styret säkrar optimal komfort.  
Det är utrustat med en kardan-led och kan höjas, sänkas och vinklas.  
Kräver bara en liten armstyrka vid körning. Korgen belastar inte vid svängning.  
Marknadens minsta svängradie!

Säten, anpassning och tillbehör för olika behov
Vi erbjuder ett stort sortiment av olika säten. Sätena har många valmöjligheter med  
olika sitt- och ryggdynor. Det finns även en mängd olika tillbehör för sittande.  
Välj det som ger en trygg, stabil och avslappnad körning.  

Det stora sortimentet av säten, tillbehör, elfunktioner och alternativa styrsätt gör det  
möjligt för väldigt många personer att köra scooter - en frihet man hittar endast med  
den mest avancerade el-rullstolen! 





Kraftiga lufthjul i standard.  
Som tillbehör kan alla  

Mini Crosser monteras med breda ”BigFoot” 
-hjul eller massiva 100% punkteringsfria hjul.

Mini Crosser M2 
– en produkt i tiden som följer  
   teknikens utveckling! 

Digital styrpanel på M2, förenklar vardagen
Den nya styrpanelen har en rad nya och unika funktioner som 
är till stor fördel för användaren av produkten. Den är tydlig och 
ger användaren återkoppling med både ljud och bild. I tillägg 
anpassas ljusstyrkan så att displayen och dess anvisningar ska 
vara tydliga oavsett om den körs under dagtid eller i mörker. 
Den kan även programmeras så att ljuset slås på automatiskt när 
det blir mörkt eller att blinkers slår ifrån efter en angiven tid.  

Säkerhet med lutningsindikator
En lutningsindikator ger användaren visuell återkoppling om 
stolen framförs i terräng den inte är avsedd för, vilket ger en 
avsevärt ökad trygghet och säkerhet. Scootern uppmärksammar 
om du skulIe köra i en för brant backe eller luta på ett sätt som 
äventyrar säkerheten. I denna indikator ingår även stöldlarm.

Användaren kan även på ett enkelt sätt själv utläsa körsträcka, 
drifttid, temperatur och datum. Även information om  
batteriets spänning, serviceinformation och felkoder kan utläsas 
och kan vara till stor hjälp för att användaren snabbt skall få rätt 
hjälp vid ett eventuellt driftstopp.

Service har aldrig varit enklare
Servicemodulen är tillgänglig via en pinkod och är främst avsedd 
för tekniker för att kunna ge en mycket enklare och mer effektiv 
service. Utöver den information som användaren av produkten 
har tillgång till kan även följande information utläsas. 

Felkoder som återkopplas av användaren och vägleder vilken 
serviceåtgärd som skall utföras vilket gör att rätt reservdelar kan 
förberedas. Displayen kan visa de 30 senaste laddningarna, samt 
att koordinater visar spänning och tid för laddning.

Det krävs ingen extra utrustning för programmering, allt sköts 
via menyn i styrpanelen. Ett USB minne kan även användas för 
att återställa displayen. Detta och många fler fina funktioner 
underlättar användandet och hanteringen av stolen för såväl 
användare som servicepersonal. Programmeringen av 
funktionerna kan anpassas efter varje enskild användare!

Mini Crosser M2 är en vidareutveckling från vår modell M1 – den för in teknik 
som kan ses i andra branscher och med detta tar vi ytterligare ett steg för att 
öka säkerheten samt att vi kan utläsa mer adekvat information från produkten.

Digital styrpanel på M2



Ergo2 säte  
- ergonomiskt och stabilt sittande

Ergo2-sätet kan enkelt justeras i höjd, djup och ryggvinkel. 
Levereras i sittbredd 40, 45 och 50 cm. Sittdjup kan justeras från 32-55 cm.   

Armstöden är både höjd, bredd, vinkeljusterbara samt uppfällbara.  
Sätet är utrustat med glidskena och kan vridas 90° åt höger och 180 grader  
åt vänster. Nackstöd sitter på som standard och kan ställas i höjd och vinkel  
utan verktyg. Sadelgjord i plansits bidrar till scooterns goda komfort. Här finns 
möjlighet att byta ut till en tryckavlastande och positionerande dyna.

Ergo 2 kan utrustas med flera elektriska funktioner som sitsvridning,  
sitsglidning, ryggjustering och sitslyft.

Sätet har vattentäta sömmar, samt tydliga reflexer baktill.



Ergo2  
- enkelt att justera utan verktyg

Ryggvinkel / fällning. 45° bakåt.90° framåt.

Sitsvridning, spak kan flyttas till vänster sida,

Ställ vinkel på armstödet. Justera höjd & vinkel nackstöd.

Sitsglidning.

Ryggstödet fällt & sätet roterat 180°, styre nerfällt. Detta underlättar vid transport i t.ex vanlig kombibil.



Ergo1  
- komfort och anpassningsmöjligheter
För att ge en god sittställning kan Mini Crosser Ergo1 justeras i höjd, 
djup och ryggvinkel, levereras i storlekar från 35 till 70 cm och med 
olika rygghöjder.

Sätet är även utrustat med glidskena och kan vridas 90 grader åt båda sidor.  
Här får du en formad ryggdyna och sittdyna med justerbart sittdjup 32-52 cm. 

Armstöden är både höjd - och djupjusterbara, samt uppfällbara och kan utrustas med olika  

armstödspolster.  

Ergo barn- och juniorsäte
Vårt ergosäte anpassat till barn och ungdom.  
Barnsäte sb 35 cm, sd 20-30 cm, rh 36cm
Juniorsäte sb 37 cm, sd 25-40cm, rh 41cm

Ergo1 säte 
Levereras i sittbredd  
55, 60, 65, 70.

HD säte 250 kg för Mini Crosser M i HD-utförande 
Funktionsmässigt som Ergo1 sätet, extra förstärkt säte och  
armstöd för brukarvikt upp till 250 kg.
Levereras i sittbredd 60,65,70 cm. 



Spinalis säte  
- för avancerat sittande

Spinalis säte till vuxen och barn
Finns från storlek sb 30 cm till sb 60 cm. 
Alternativt i skai eller tyg. 

Spinalissätet ger dig en möjlighet till en mycket behaglig sittkomfort 
även om du har specifika behov. Sätets unika justeringsmöjligheter 
ger förutsättningar för mera delaktighet och en aktivare vardag.
  
I standardutförande har sätet en sadelgjord som ger ökad tryckavlastning i tillägg till de  
formade sitt- och rygg dynorna. Spinalisryggen går att leda så att den kan följa en kyfotisk  
ryggform. Spinalisryggen har även ställbara band som kan följa ryggens kurvatur och bidra till 
en fin huvudkontroll och en mera upprätt sittposition.  

Sitt- och ryggdynorna finns i flera utföranden och är enkla att byta ut och anpassa. 

Ryggdyna med sidofixering 
extra djup och alu-platta i  
sidofixering. 

Ryggen kan “knäckas” i två leder på varje sida, detta går att göra 
oberoende av varandra.

Svankstödsdyna med handpump
Enkel att placera bakom ryggen eller ryggdynan.



Huvudstöd multijusterbart
Levereras i tyg eller skai och i 2 storlekar
Finns till Ergo1 och Spinalis.
(Ergo2 har huvudstöd i std) 

Sidostöd Stealth utsvängbart
Finns till Ergo1, Ergo2 och Spinalis.

Huvudstöd, justerbart sidostöd
Nackstöd vuxen med sidostöd, justerbart 
fäste. PU-klädsel (endast ergo) 
Finns till Ergo1 och Spinalis.

Huvudstöd Stealth
Vi har nackstöd från Stealth till både barn  
och vuxen
Finns till Ergo1, Ergo2 och Spinalis.

Tillbehör säten 
-  avancerad anpassning efter enskilda behov

Elektrisk sitslyft 
För brukarvikt upp till 150kg
Finns till Ergo1, Ergo2 och Spinalis.

Elektrisk vrid- och sitsglidning
God hjälp vid förflyttning i och ur stolen
Finns till Ergo1, Ergo2 och Spinalis.

Mjuk och bred armstödsdyna  
i skinn 
För extra hög komfort, flera längder 
och bredder. Finns till Ergo1, Ergo2 och 
Spinalis.

Elektrisk ryggjustering  
Elektrisk eller med gasfjäder
Finns till Ergo1, Ergo2 och Spinalis.

Armstödsdyna / sidostöd
Vinklad armstödsdyna, finns i flera stor-
lekar. Finns till Ergo1, Ergo2 och Spinalis.

Armstöd finns i flera modeller  



Tillbehör
-  marknadens största sortiment

Spegel
Backspegel till höger och vänster sida
SR-05206  Hö
SR-05207  Vä 

Korg, fram, last 8 kg
Varukorg för montering på styre
M-127-06-163

Korg bak, last 15 kg
Varukorg för montering bak på sätet, 
justeras efter sittbredd.

Bagagebox, bak
Bagagebox med lås.

Väska för armstöd Ergo1  
Väska i skinn. Ergo1 och Spinalis

Väska för armstöd Ergo 2  
Tyg Ergo2 
C5-0430

Kryckkäpphållare, dubbel
Kan monteras i c-skena på höger eller 
vänster sida
M-127-06-002 

Kryckkäpphållare, dubbel
Ergo2, ryggmonterad
Kan monteras på höger eller vänster sida
M-127-06-003

Uppresningshandtag 
ACC123446 Spinalis säte
För montering på Ergo2 kontakta oss.



Manuell rullstolshållare
Max. belastning 20 kg
T-127-06-131  Rullstol kryssram

Förhöjd fotplatta.  
Höjd- vinkeljusterbar 3-16 cm. Fotplatta 
kan även levereras i fullbredd efter mått.
M-127-06-117 Förhöjd fotplatta

Fotplatta förlängd 3W
M-127-06-119  Höger
M-127-06-120  Vänster

Benstöd
Vänster eller höger sida. 
T-127-06-109  Höger, 4-hjuls
T-127-06-174   Vänster, 4-hjuls
T-127-06-108  Höger, Vänster, 3-hjuls

Amputationbenstöd
Monteras på höger eller vänster sida.
T-127-06-103 Ergo1
M-127-07-162 Ergo2 

Förhöjd fotplatta skum + 5cm
Stor eller liten kan användas,  
enskilt eller i kombination. 
Monteras utan verktyg    

Tillbehör 
- ingen specialanpassning behövs

Lårstöd
Monteras på höger eller vänster sida.

Rollatorhållare/Rullstolshållare 
Max. belastning 20 kg.
T-127-06-139  För rollator och fastramstol
T-127-06-585  För typ Troja
T-127-06-219  Elektrisk för rollator och 
                       fastramstol

Tippskydd
Stödhjul med anti-tipp
M-127-06-104 M1/M2/M-Joy per set
M-127-02-030 MaxX per set



Vridgasjustering
Kan monteras på höger eller vänster 
sida.
T-127-06-110  Höger
T-127-06-111  Vänster

Standardgas/dubbelgas
Standardgas finns som höger eller  
vänster.
Dubbelgas för gas på båda sidor finns 
som tillbehör.

Fotgasjustering
Kan monteras på höger eller vänster sida.
T-127-06-574 Fotgas wigwag

Höftbälte 
T-127-06-144  Höftbälte
T-127-06-143  Fyrpunkt junior 
T-127-06-142  Fyrpunkt vuxen

Rullbälte
C2-0260 Ergo1
M-127-07-161 Ergo2

Fixeringsalternativ I-Fit  
På Spinalis sätet kan vi även erbjuda vårt  
sortiment från I-fit. Fixering med västar, 
selar olika bälten osv. Kontakta oss för 
mer information.

Fjärrkontroll fram / back  
Praktisk vid i och urkörning av bil.  
Fram/tillbaka och hastighets-justering.    
M-127-06-113

Nödstopp
Fjärrstyrt nödstopp
T-127-06-133

Föräldrapotentiometer &  
Kurvsänkning
Vi kan även erbjuda utrustning för att  
ytterligare öka säkerheten där det behövs.
M-127-06-135 Föräldrapotentiometer
M-127-06-170 Kurvsänkning 3W
M-127-06-208 Kurvsänkning 4W



Syrgashållare
Kan anpassas till olika typer av flaskor.
En alternativ modell med järnbågar, som 
säkrar flaskan mot stötar. Finns flera  
modeller av syrgashållare.

Speedometer
Digital speedometer. 
M-127-06-147

Plug air safe 
Pluggas i laddkontakt och hindrar 
scootern att starta.

Presenning till Mini Crosser  
T-127-06-135XL

Vindskärm
Vindskärm till Mini Crosser M-modeller.
T-127-06-165

Kantlist
Monteras på höger eller vänster sida.
T127-06-125 Kantlist

Tillbehör 

Väskkrokar ryggmonterade 
C5-0440

Droppställning
Monteras i c-sken på höger eller vänster 
sida. Justerbart i höjd.
CR-02788

Hjul
Stort sortiment av olika typer av hjul.
M-127-3-168  Hjul punkteringsfria 
M127-3-165P Hjul dubbdäck
T-127 -03-765 Hjul Bigfoot
E-115-03-065 Hjul Golfdäck 



Drickhållare
CR-00636

X-grip mobilhållare
CR-03127

Skyddsbåge
M-127-06-258 M-model 

Kuskfilt   
T-127-06-129 Kuskfilt

Regncape
T-127-06-137 Regnkappa vuxen
T-127-06-136 Regnkappa barn

Åkpåse
T-127-06-127 Åkpåse stl M/L
T-127-06-128 Åkpåse stl XL

Släpvagn lyx inkl. kulkoppling
M-27-06-189 

Släpvagn barn
T-127-06-106

Kulkoppling
T-127-06-183





Teknisk data

M2 display M1 displayMini Crosser i barnutförande.Styre och Ergo 2 säte kan 
enkelt fällas ner utan verktyg 
vid transport.

Mini Crosser M1 / M2 3W 4W
Transporthöjd u.säte (styrstolpe nedfälld) 69 cm 69 cm
Total längd / inkl tippskydd 134 cm / 142 cm 140 cm / 148 cm
Total bredd 68 cm 68 cm
Totalvikt inkl. batterier och Ergo2 säte 45 cm 158,5 kg 169,5 kg
Statisk stabilitet alla riktningar 15 grader 15 grader
Dynamisk stabilitet i alla riktningar 13°- 23% 13°- 23% 
Stigningsförmåga, max 25% (15 grader) 25% (15 grader)
Hindertagningsförmåga, max 11 cm 11 cm
Hastighet max 15 km/t 15 km/t
Bromslängd v.max hastighet 3,5 m 3,5 m
Höjd sätets framkant till marken Ergo2 60-70 cm 60-70 cm
Höjd fotplatta till sätets framkant  (Ergo2) 42 - 52 cm 42 - 52 cm
Sittbredd Ergo säte (vuxen storlekar) 55,60,65,70 cm 55,60,65,70 cm
Sittbredd Ergo2 säte 40,45,50 cm 40,45,50 cm
Sittbredd HD säte (brukarvikt max 250 kg) 60,65,70 cm
Sittbredd Spinalis säte 40,45,50,55,60 cm 40,45,50,55,60 cm
Sittbredd Ergo barn / junior säte 35, 37 cm 35, 37 cm
Sittdjup Ergo2 säte 32-55 cm 32-55 cm
Sittdjup Ergo barn / junior säte 20-30/25-40 cm 20-30/25-40 cm
Sittdjup Ergo1 / Spinalis 32-52 cm 32-52 cm
Rygghöjd Ergo /HD säte 48 cm 48 cm
Rygghöjd Spinalis säte 56 cm 56 cm
Rygghöjd Ergo2 52 cm 52 cm
Rygghöjd Ergo barn/junior säte 36/41 cm 36/41 cm
Ryggvinkel Ergo -5° till +20° -5° till +20°
Ryggvinkel Ergo2 -90° till +48° -90° till +48°
Laddtid vid 20 grader 8 timmar 8 timmar
Däck dimension 6 lags 3.00-8 max ytterdiameter 340 mm 340 mm
Däcktryck 3,5 bar 3,5 bar
Klassificering ISO Klass C Klass C
Max brukarvikt std 175 kg 175 kg
Max brukarvikt m.tillbehör/ HD utgåva 250 kg  250kg HD utgåva
Vändradie, diameter / radie 268 cm / 134 cm 345 cm / 172,5 cm
Körsträcka max m. nya batterier, vid 20 gr på plan väg 35 - 70 km beroende på 

batterival.
35 - 70 km beroende  
på batterival.



Mini Crosser M HD  
- brukarvikt upp till 250 kg

HD säte- funktionsmässigt som Ergo standard.

Säte och armstöd är extra förstärkta för att kunna  
hålla för brukarvikter upp till 250 kg.

Våra standard scooters i 4W kan fås i HD-utförande.
 
Mini Crosser M1 HD & M2 HD är speciellt producerade,  
testade och godkända för personer upp till 250 kg.

Levereras i sittbredd 60, 65 och 70 cm.

Mini Crosser M Joy  
- Nu kan alla köra 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. 

Elektrisk- / manuell 
rygg

Elektrisk- / manuell 
fram-bak

Elektrisk- / manuell  
sitsvridning

Elektrisk sittlyft / 
manuell sitthöjd
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