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Minicrosser X1/X2 4W CAB
- För allas rätt till självständighet

Det kan finnas medicinska orsaker som begränsar vistelse utomhus, framför allt i 
vårt nordiska klimat. Mini Crosser X-modell med kabin är utvecklad för att ge alla  
möjlighet till självständig förflyttning och därmed en ökad livskvalitet.

I vårt hårda nordiska klimat är detta produkten som erbjuder möjligheten att köra 
torrt, varmt och tryggt.  Mini Crosser X-CAB levereras i standard med värme,  
vindrutetorkare, spolare och spegel. Det nya värmereglaget har digital display med  
reglering av temperaturen.  

Kabinen byggs på vår nya Mini Crosser X-modell 4Ws chassi.  
Den kan levereras i två utförande, X1 eller X2. 
 

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 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.  
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Teknisk data X1 CAB X2 CAB
Transporthöjd 161,5 cm 161,5 cm
Totallängd 161 cm 161 cm
Totalbredd 76 cm 76 cm
Totalvikt med batterier, utan säte 217 kg 217 kg
Totalvikt med batterier och säte 243 kg 243 kg
Max. hastighet 15 km/t 15 km/t
Vändradie 165 cm 165 cm
Max. brukarvikt standard 175 kg 175 kg
Max. brukarvikt m/tillbehör HD 200 kg 200 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
Standard färg Orange metallic Orange metallic


