
Mini Crosser
Kabine

4-hulede X-modeller og X-Joy version kan udstyres med kabine. Med 
kabinen er du altid varm og tør hele året rundt. Det beskytter dig mod 
elementerne. Det er muligt at udstyre kabinen med varmeapparat, så 
selv i vinteren kan du nyde at køre udenfor. Som standrd er kabinen 
udstyret med elktriske vinduesviskere, inkl. sprinkler anlæg. 

Sidevinduerne kan åbnes, så du kan nyde den friske luft. Dørene kan 
aflåses. Kabinen er især velegnet til mennesker med nedsat lunge-
funktion og åndedrætsproblemer. Mini Crosser kabine er kendeteg-
net ved rigelig plads og lavt støjniveau. På grund af de store vinduer 
kan brugeren nyde udsigten. Kabinen kan også udstyres med et 
bakkamera (tilbehør) så det er lettere når du kører baglæns.

I sommertiden er det muligt at afmontere dørene. Glasset - for og 
bag - er hærdet glas.

• Højde – 161,5 cm
• Total længde - 161 cm
• Med Anti-Kipp hjul - 161 cm
• Total bredde, uden tilbehør - 76 cm
• Total bredde, med spejl - 105 cm
• Trinhøjde - 11 cm
• Vendediameter/-radius 330 cm /165 cm
• 3-Punkt vendediameter/-radius 190 cm /95 cm
• Vægt, inkl. 56 Ah Batterier, 45 cm ERGO2 sæde: 243 kg
•  Hastighed - 10, 13 og 15 km/t (maksimal hastighed tilladt af-

hænger af landespecifikke regler)
• Bremselængde 2.0 / 2.8 / 3.5 Meter
• Forlys / baglys - LED – 560 Lumen for.
• Sædebredde fra 35 til 50 cm
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Mini Crosser
Kabine

Dørhåndtaget er stort, hvilket gør det let at 
åbne døren. Døren er låsbar.

Mini Crosser med kabine er rummelig og stille og tilbyder fantastisk udsigt ud af de store binduer. De store døre gør det nemt at bevæge sig ind og 
ud af kabinen. 

Dørene åbnes let. Kablet, som er monteret 
til at åbne døren, kan bevæges i alle 
retninger.

Med varmeblæseren kan man nemt indstille 
temperaturen med digital indikator.
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