MADE IN
DENMARK

MINICROSSER

132,5 CM

11 CM

70 KM

COMPACTE DRAAICIRKEL

EXTREEM LAGE INSTAP

MAXIMUM BEREIK

MODEL X3

Fenomenaal comfortabele allrounder

De Minicrosser X3 is met zijn zeer krachtige motor de
ultieme scootmobiel waarmee u gaat
waar u wilt.
U rijdt met het grootste vertrouwen door de stad of over
lastige paden in het bos, terwijl u niet aan wendbaarheid
hoeft in te leveren.

MODEL X PLUS

Wendbare, stabiele Heavy Duty scootmobiel
Ondanks zijn compacte afmetingen en uitzonderlijke
wendbaarheid, heeft de Minicrosser X Plus een
indrukwekkend draagvermogen van 200 kg.
Daarmee is de Minicrosser X Plus bij uitstek geschikt
voor de meest veeleisende zware bestuurders.

MINICROSSER

MODEL X4

Buitengewoon stabiel en comfortabel
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MODEL X HD

“Top of the class” Heavy Duty scootmobiel
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BOUWKWALITEIT

OPTIES & ACCESSOIRES

RIJCOMFORT

Specificaties
Model X3

Model X4

Model XPlus

Model X HD

Max gebruikersgewicht

175 kg

175 kg

200 kg

250 kg

Max snelheid

15 of 18 km/u

15 of 18 km/u

15 km/u

10 km/u

Actieradius

30-70 km

30-70 km

30-70 km

30-70 km

Motor

700 watt

700 watt

700 watt

700 watt

Totale lengte

134 cm

140 cm

134 cm

140 cm

Totale breedte

68 cm

68 cm

68 cm

68 cm

Totale hoogte

109 cm

109 cm

109 cm

109 cm

Gewicht

151 kg

168 kg

151 kg

168 kg

Draaicirkel

132,5 cm

165 cm

134 cm

165 cm

Max hellingshoek

max 23% (13O)

max 23% (13O)

max 23% (13O)

max 23% (13O)

Hoogte voetplateau

11 cm

11 cm

11 cm

11 cm

www.minicrosser.nl | ®RevaMed BV

De combinatie van een ambachtelijke bouwkwaliteit,
unieke opties en een fenomenaal rijcomfort, maken
de Minicrosser X scootmobielen uit Denemarken
ongeëvenaard in hun klasse.

De Minicrosser X scootmobielen bieden niet alleen een
ongekende rijervaring, maar zijn met het indrukwekkende
design en moderne kleurstelling nadrukkelijk aanwezig op
de weg.

Uw Minicrosser dealer:

