
Per Olesen fra Videbæk kører dagligt 15-20 km på sin Minicrosser el-scooter. Ofte fore-
går en del af turen i selskab med hans kone, der er glad for at gå - så følges de i hendes 
tempo. 

I al ubemærkethed er Danmark blevet en af verdens førende producenter af el-køretøjer 
og kan med Minicrosser X-serie bryste sig af at fremstille nogle af verdens stærkeste 
el-scootere.

Siden 1981 har gangbesværede og handicappede kørt landet tyndt på Minicrosser 
el-scootere, der er fremstillet af Medema i Snejbjerg ved Herning.

Verdens bedste el-scooter

Erfaren chauffør
En af Mini Crossers store fans er Per Olesen fra 
Videbæk. Han er 71 år og har haft el-scooter siden 
2010 efter en operation i benene. Det lille eldrevne 
køretøj sikrer ham hans bevægelsesfrihed, og med 
omkring 6.000 kilometers kørsel om året svarer 
det til, at Per Olesen er kommet rundt om jorden 
mere end én gang i løbet af årene.

- Jeg vil nødigt undvære min el-scooter. Jeg bruger 
den hver dag, og når vi tager i sommerhus, har jeg 
den med på vores trailer efter bilen. Jeg har lavet 
en plade, så den er nem at køre op på traileren, 
fortæller han og tilføjer:

- Når vi rejser på ferie til Tenerife eller Mallorca, lejer jeg en el-scooter dernede, men efter 
nogle dage glæder jeg mig til at komme hjem til min egen. Den er mere robust og sjovere 
at køre på, griner han.

Som enhver anden bilejer er Per Olesen meget øm om sin el-scooter, og han ses ofte på 
puslepladsen ved den lokale bilvask. Her bruger han flittigt vand og børste, så Minicrosse-
ren snart skinner som ny - klar til flere ture.
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Stærke sager
Minicrosser kan med rette påstå, at jyden er stærk og sej - faktisk er de 
små el-scootere verdens stærkeste. Det har de papir på fra uvildige te-
stinstitutter, der udsætter dem for alverdens prøver og strabadser - som 
de består med UG, blandt andet i kraft af deres styrke og udholdenhed.

Senest har den norske stat indgået en stor rammeaftale om levering 
af Minicrosser el-scootere, fordi de er driftsikre og uden problemer kan 
forcere selv de stejleste fjelde - helt op til 23 pct. stigning eller omtrent 
det dobbelte af de værste bjerge i Tour de France. Lige så vigtigt er det, 
at de også kan bremse på vejen nedad. Og det kan de! Hele tre separa-
te bremsesystemer sørger for at holde sikkert igen.

Per Olesen fra Videbæk er glad for sin Minicrosser 
el-scooter, som bringer ham rundt i byen og ud på 
opdagelser i området i al slags vejr. Han kører dagligt 
15-20 km eller cirka 6.000 km om året. Per har regnet 
ud, at han siden 2010 har kørt mere end én gang rundt 
om jorden på sin Minicrosser.

Ud i det blå
Minicrosser el-scooterne er ideel til hverdagens mange gøremål, lige fra turen hen til supermarkedet og pro-
blemfrit rundt mellem reoler og kølediske, til besøg hos venner, familie eller om i sportshallen.

El-scooteren er også en trofast ven på langfart. Den er skabt til køreglæde og oplevelser for enhver med eventyr 
i blodet, selv om bentøjet driller eller et handicap står i vejen. På en enkelt opladning kan modellerne i Minicros-
ser X-serien bringe ejermanden vidt omkring - en ”tankfuld” rækker snildt til 50-60 km på et jævnt underlag. 

Samtidig sidder man godt, da sædet er ergonomisk udformet og både kan vippes, drejes og højdejusteres. 
Komforten er generelt i højsædet, hvilket blandt andet sikres af en effektiv affjedring, så selv kantstene, ujævne 
cykelstier og skovveje føles som lige ud ad vejen. Så med en Minicrosser ligger verden åben. 


