
Mini Crosser X-modell, markedets sterkeste og mest komfortable scooter, i nytt design.
En scooter bygget i Norden for nordisk klima og terreng, med stor trekkraft og god kjøre-
komfort.
Mini Crosser X-modell har ny fjæring for enda bedre støtdemping og komfort. Dette gjør 
også at den tar hinder svært godt, og man unngår slag og vibrasjon i styret ved kjøring på 
ujevnt underlag.
Det multijusterbare styret har kardangledd som kan justeres i vinkel og høyde. Dette gir 
en ergonomisk og god kjørestilling som krever liten armstyrke og bevegelse. X1 har et 
intuitivt display som er lett å forstå. X2 har et mer avansert display med trippteller,  
speedometer, helningsvarsel.
Nye LED-lys som virkelig lyser opp veien i mørket, og markeringslys som gjør deg godt 
synlig i trafikken.
Markedets største setesortiment. Vi tror ikke på one size fits all. Setebredder 35-40-45-50-
60 og 70cm som kan individuelt tilpasses bruker.
Stort tilbehørsprogram med gode standardløsninger gjør hverdagen enklere for alle  
involverte.
Dette produktblad forteller bare litt av det vi kan med Mini Crosser X-modell, vi løser de 
fleste utfordringer.
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Mini Crosser X1 3W 
Mini Crosser X2 3W
- Sterk, stabil og sikker
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Tekniske data X1 3W X2 3W
Varenummer 1500-1371 1500-1372
Transporthøyde uten sete (styrestolpe nedfelt) 69 cm 70 cm
Totallengde 134 cm 134 cm
Totalbredde 66 cm 66 cm
Totalvekt med batterier, uten sete 133 kg 133 kg
Totalvekt med batterier og sete 158,5 kg 158,5 kg
Maks. hastighet 10 km/t 10 km/t
Vende radius 132,5 cm 132,5 cm
Maks. brukervekt standard 175 kg 175 kg
Maks. brukervekt m/tilbehør HD 250 kg 250 kg
Maks. kjørelengde med 56 Ah batterier Opptil 35 km Opptil 35 km
Maks. kjørelengde med 75/85 Ah batterier Opptil 45 km Opptil 45 km
Standard farge Orange metallic Orange metallic


