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Mini Crosser X1/X2 4W
- För extra stabilitet, framkomlighet  
  och bästa komfort!

Minicrosser X-modell, marknadens starkaste och mest komfortabla  
scooter i ny design.

Minicrosser X-modell 4W har en helt ny unik reglerbar fjädring. Den levereras 
med kraftigt mönstrade hjul och har fortsatt vårt uppskattade multijusterbara styre med 
kardanled i standard. Det är just detta som gör den exceptionellt välägnad vårt nordiska 
klimat och terräng och ger en frihet året runt. Framkomligheten på ojämnt underlag eller i 
snö är imponerande och med fyrhjulingens stabilitet ges en trygghet i tuff terräng,  
samtidigt som den har marknadens minsta svängradie.    

Sittkomforten i Minicrosser X är något alldeles speciellt. Med marknadens största 
sätessortiment och ett stort tillbehörsprogram kan scootern anpassas individuellt för en 
optimal körupplevelse. Vi tror inte på en lösning för alla, utan erbjuder säten i storlek från 
35 cm upp till 70 cm som dessutom kan anpassas individuellt.  

I tillägg till komfort har vi stort fokus på trygghet och säkerhet. Elektronisk frikoppling 
är numer ett krav för att uppfylla gällande teststandard, vilket vi infört. Ny belysning i form 
av LED-ljus som lyser upp vägen i mörker och markeringsljus som gör dig väl synlig i 
trafiken gör att du obehindrat ska kunna ge dig ut även i mörker.

Denna måste bara provköras för att förstå vilken ny upplevelse den ger!



Teknisk data X1 X2
Transporthöjd utan säte. (Nedfälld styrstång) 69 cm 70 cm
Total längd 140 cm 140 cm
Total bredd 66 cm 66 cm
Vikt inkl. batterier, utan säte. 144 kg 144 kg
Totalvikt inkl. batterier och Ergo2 säte, 45 cm. 169,5 kg 169,5 kg
Maxhastighet 15 km/t 15 km/t
Vändradie 165 cm 165 cm
Max användarvikt, standard 175 kg 175 kg
Max användarvikt, HD 250 kg 250 kg
Max körsträcka med 56 Ah batterier Upp till 35 km Upp till 35 km
Max körsträcka med 85 Ah batterier Upp till 45 km Upp till 45 km
Standardfärg Orange metallic Orange metallic
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