
Produktpresentation

Mini Crosser X



Innehåll

• Inställningsmöjligheter för olika brukare, lång, kort, mm
• Sitsar, storlekar 
• Elfunktioner sits
• Inställningsmöjlighet av sits höjdled
• Inställningsmöjlighet av styre för bra körposition
• Inställningsmöjlighet av armstöd i höjdled/vi
• Tål sitsen regn, täta sömmar
• Styrutslag
• Olika gasgrepp (höger vänster hand) 
• Fotutrymme
• Fjädring
• Stabilitet
• Brukarvikt
• Frikoppling
• Tillbehörsortiment (mest frekventa)
• Transport förankringsöglor mm
• Förvaring/korg
• Batterier, storlek och typ
• Drivpaket motor/växellåda finns det för olika hastigheter
• Det är viktigt med bra kvalité, kan ni beskriva utifrån er produkt. Ska tåla regn kyla mm. Köra långa sträckor. Utsatta delar, kvalité plastkåpor mm.
• Förvaring utomhus, är skotern tillverkad för det? Påverkar det Garanti?
• Batteriladdare, IP klass, temperaturkompensering



På vår hemsida www.minicrosser.se hittar du dokumentation och instruktionsvideos för våra olika produkter. För att 
hålla dig uppdaterad och få information om nyheter glöm inte registrera dig till vårt nyhetsbrev.

http://www.minicrosser.se/


Inställningsmöjligheter/Användningsområde
för olika brukare
Kombinationen av alla våra inställningar och tillbehör gör att scootern individuellt kan tillpassas 
användare från barn till vuxen, såväl lång som kort och stor som liten. Produkten är utvecklad för att 
passa en Skandinavisk miljö, det betyder synlighet/säkerhet i mörker, framkomlighet på olika 
underlag, inte minst snö, och fokus på fjädring för körning såväl på stadens gator med kullerstenar 
som en kuperad skogsstig, där du tryckt och säkert ska kunna forcera en kant eller andra hinder.    



Sitsar, storlekar och inställningsmöjligheter
• Säte Ergo 2 sb 35 cm för barn, sittdjup 20–43 cm och rygghöjd 44 cm
• Säte Ergo 2 std i sb 40, 45 och 50 cm, sittdjup 32–55 cm och rygghöjd 54 cm
• Säte Ego 2 HD i sb 60 och 70 cm, sittdjup 32–55 cm och rygghöjd 54 cm, upp till 250 kg

Ergo 2 är utvecklat för att individuellt kunna ställas in och tillpassas varje enskild användare. En bra sittställning ger avlastning och förebygger 
felställningar. Vid långvarigt sittande är det också viktigt att på ett enkelt sätt kunna ändra sittställning för att undvika statisk belastning och smärta 
som följd. För att kunna uppnå detta finns Ergo 2 i många olika sittbredder och samtliga kan ställas in steglöst i sittdjup för att få en bra utgångsposition 
för bäckenet, vårt fundament i sittande. Vidare kan armstöden ställas in i höjd och bredd för att kunna sitta avslappnat i skuldror/axlar. Ryggvinkeln kan 
justeras manuellt vilket gör att positionen enkelt kan ändras och användaren kan variera sin sittställning och undgå statisk belastning. Samtliga säten är 
utrustade med nackstöd i standard för att även få en avlastning nackmuskulaturen. 



Elfunktioner sits 

Följande funktioner kan fås elektriskt:
• Sitshöjd, lyfter 15 cm – montering påverkar inte lägsta sitthöjd
• Sitsglidning
• Sitsvridning
• Ryggjustering
• Sitsvinkel, 10°



Inställningsmöjlighet av sits höjdled

Det är inte tillräckligt att ett säte kan justeras i sittdjup för att uppnå en avslappnad sittställning. Lika viktig är justering i höjd för att 
få en bra understödsyta av bäckenet och för att kunna sitta stabilt. Stabiliteten är AO för att undvika felställningar och för att kunna 
sitta avslappnat. För att få en individuellt anpassad sitthöjd kan Ergo 2 justeras 10 cm inom intervallet 42–52 cm. För barn eller korta 
personer kan det i tillägg behövas ytterligare tillbehör för att få en korrekt sitthöjd därav finns det olika modeller av förhöjda 
fotplattor. 

Benstöd Förhöjd fotplatta, inställbar Förhöjd fotplatta 



Inställningsmöjlighet av styre för bra körposition

Även styrets inställningsmöjlighet är kopplad till en bra och avslappnad körposition. Det är av liten betydelse att 
du kan ställa in sitthöjd och höjden på armstöden om inte styret kan justeras in därefter. För en bra körposition 
ställs först styrets vinkel in, detta görs manuellt med en gaskolv, därefter justeras höjden på styret i förhållande 
till sitthöjd. Styrets höjd ställs in med verktyg och är steglöst justerbart ca 11 cm. 

Justering av lutning Justering av höjd



Inställningsmöjlighet av armstöd i höjdled/vinkel

Lossa insexskruvarna, därefter kan armstödet skjutas upp
och ner efter behov. Rörelsemån är 140 mm.

Respektive armstöd kan justeras 25 mm ut på respektive sida.

Med hjälp av justerskruven kan man ändra armstödets
vinkel ungefär 60°.
Armstödet kan fällas upp helt för enklare på-/avstigning.



Tål sitsen regn, täta sömmar

Materialet i överdragen på sitsarna Ergo 2 är vattentätt, däremot är sömmarna inte täta. Det går fint att 
använda scootern i regn och vid lätt regn kan den stå ute utan skydd en kort stund och då ska ryggen fällas 
ned. Vid längre förvaring utomhus ska scootern förvaras under presenning eller tak.   



Styrutslag

• Scootern är i standard utrustad med en kardanled för att minimera rörelseutslaget när man svänger. Med liten 
kraft och rörelse är det enkelt att svänga och manövrera stolen.

• Minicrosser X 4W har fått en avsevärt minskad svängradie jämfört mot tidigare modell. 



Olika gasgrepp (höger vänster hand) 

• I standard är scootern utrustad med fyrfingergrepp, placerat på höger sida. 
Detta kan utan extra kostnad monteras på vänster sida vid nybeställning. I 
tillägg kan den utrustas med dubbelkommando

• För barn/juniorer finns ett mindre gasgrepp

• Vridgas finns för både höger och vänster hand

• Fotgas kan vara ett alternativ vid nedsatt motorik/styrka i händerna



Fotutrymme

• Genom att flytta sätet framåt/bakåt kan utrymmet för fötterna anpassas

• Är benutrymmet för litet finns det möjlighet att montera ett förlängt 
benstöd



Fjädring

Minicrosser X-modeller har fått en förbättrad fjädring jämfört med våra tidigare modeller som redan då 
hade en av marknadens bästa fjädringar. 
Detta är av stor betydelse inte minst för alla användare med smärtproblematik. Den forcerar hinder, så som en 
trottoarkant, extremt bra, samt att vibrationer och slag i styret minskar vid körning på ojämnt underlag.

• Utökad slaglängd på fjädringen bak
• Möjlighet att montera dubbla fjädrar för tyngre användare

Fjädring fram 4W Fjädring bak



Stabilitet

Minicrosser X-modell upplevs som en av marknadens stadigaste och säkraste scootrar. Den uppfyller 
stabilitetskrav enligt EN 12184  (Dynamisk stabilitet i alla riktningar 13°- 23%).
Det som utgör den stora skillnaden vid körupplevelsen och som ger stabilitet är utformningen av 
fjädringen (se tidigare beskrivning), samt kvaliteten i hela monteringsprocessen där scootern byggs upp 
med fokus att minimera glapp, till exempel är val av sittstolpe och styrstolpe sådana exempel. 

Ytterligare tillbehör som ökar säkerheten och stabiliteten: 
• Tilt/alarm modul
• Kurvsänkning
• Tippskydd



Brukarvikt

175  kg som standard och upp till 250kg i HD-utförande

HD-säte i 60 och 70 cm 
för användare upp till 

250 kg 



Frikoppling

Frikopplingshandtag

När frikopplingen aktiverats kan Mini Crossern endast
stoppas med handbromsen.

Vid frikoppling skjuts
frikopplingshandtaget neråt (endast
handbromsen fungerar) och den skjuts
uppåt för att aktivera motorn igen 

Elektronisk frikoppling. 
Fungerar bara när scootern är tillslagen.
Frikopplingsknapp



Tillbehörsortiment

Till Minicrosser X-modeller finns marknadens största tillbehörsprogram att tillgå. Alla tillbehör är inte 
alltid de mest frekventa, men kan vara avgörande för att en person ska kunna använda scooter som 
hjälpmedel och undgå specialanpassningar. 

Rollatorhållare (Legacy/Futura) Rollatorhållare (Volaris/Karl-Oscar) Rullstolshållare



Tillbehörsortiment 

Amputationsbenstöd

Olika möjligheter till armstöd

Rullbälte Bålstöd

Backspeglar Handbroms i C-skena

Fjärrstyrning

Väska på armstöd Korg bakmonterad Kryckkäpphållare

Syrgashållare Väskkrokar Lårstöd



Transport förankringsöglor mm

Minicrosser X är testad och godkänd enligt ISO 7176-19 av Dahl Engineering, ett oberoende testinstitut.
Man ska ALLTID använda fyra remmar bak och två remmar fram. Remmarna ska fästas i godkända beslag monterade i 
bilen och de fyra fastsvetsade öglorna på Mini Crossern. Dessutom ska användaren alltid vara fastspänd i själva 
bilen/bussen i enlighet med trafikbestämmelserna.

Vid transport i en kombibil kan sätet och styret fällas ner. På så sätt blir den maximala höjden bara 68 cm.



Förvaring/korg

Förvaringskorg ingår generellt som standard på Minicrosser X-modell.

Utöver korgen finns ett flertal olika förvaringstillbehör: 
• Drickhållare och armstödsväska
• Rullstolshållare, rollatorhållare och kryckkäppshållare
• Bakmonterad korg och varubox
• Mobiltelefonhållare och surfplattehållare
• Syrgashållare och väskkrokar

Drickhållare Mobilhållare VaruboxSurfplattshållare



Batterier, storlek och typ

Det finns flera olika typer av batterier att välja på till Minicrosser X-modell, gel, AGM men också möjlighet att få 
litiumbatterier. Vanligast är 56Ah eller 80Ah.

Vår rekommendation är följande:

• Välj batteri utifrån användarens behov och körmönster. 

En användare som kör långa sträckor och använder produkten frekvent bör ha 
stora batterier (80 Ah), medans en användare som kör kortare sträckor får en 
bättre upplevelse av produkten med mindre batterier (56 Ah)



Drivpaket motor/växellåda finns det för olika hastigheter

Det finns två olika motorer att välja på till Minicrosser X-modell:
• 10km/h och 15km/h 

15km/h är vanligast men allt fler väljer 10km/h transaxeln som är starkare
framför allt om man kör i kuperad terräng, eller har många
start – stopp, t ex när man rastar sin hund.

Välj olika transaxlar beroende på användarens behov. 



Det är viktigt med bra kvalité – detta får du som du inte ser 

Vår erfarenhet säger att Minicrosser X-modell håller en hög kvalitet. Vi tillverkar våra 
scooter i egen fabrik i Danmark, vilket säkerställer att vi har god kontroll genom hela 
produktionsledet och kan tidigt upptäcka eventuella kvalitetsbrister.

• Genomfärgade kåpor, vilket gör att repor inte blir lika synliga
• Rostskyddat chassi, anpassad för Skandinaviens klimat
• Blyfria kablage, viktigt för miljön
• Anpassade däck, köregenskaper, slitage, missfärgningar, flatspot
• Genomtänkt design, kabeldragning och hel bottenplatta



Förvaring utomhus, är skotern tillverkad för det? 

Minicrosser X-modell är tillverkad för att kunna förvaras utomhus, minimum under 
presenning. Förvaring enligt dessa anvisningar påverkar inte garantin. 

Laddning bör dock ske i minst +10C för att 
batterierna ska bli fulladdade.



Batteriladdare, IP klass, temperaturkompensering

Alla våra standardladdare har inbyggd temperaturkompensering.

Victron Impluse II och JK Medico laddaren 
är båda IP65 klassade och kan användas 
utomhus. 



Har du frågor/ funderingar tveka inte att kontakta oss – kontaktuppgifter till den funktion du behöver 
komma i kontakt med hittar du på vår hemsida, www.minicrosser.se

http://www.minicrosser.se/

