
 

Mini Crosser X sähkömopot max. 15 km/h

Medema Mini Crosser -mallisto on uudistunut! Uusissa Mini Crosser X1 
-mopoissa on uudistettu jousitus, uudet värivaihtoehdot ja uusia käyttöomi-
naisuuksia. Alan laadukkain, aito, originaali, Mini Crosser soveltuu erinomai-
sesti Suomen sääolosuhteisiin. Mini Crosser X-mallit ovat hiotun käyttömuka-
vuuden lisäksi luotettavia ja kestäviä. Törmäystestattu ja TÜV:n hyväksymä, 
ABE-tyyppihyväksytty Saksassa. 10 vuoden varaosatakuu. 

Tanskalaista käsityötä olevissa Mini Crosser X1:ssä on taloudellinen ja vahva 
moottori, jonka ansiosta ajomatka yhdellä latauksella on jopa yli 70 km. 
Max. nopeus säädettävissä 10, 13 tai 15 km/h. Max.kuormitus 175 kg, 
HD malli 250 kg. Monisäätöinen, kääntyvä Ergo2-istuin vakiona, johon 
valittavissa poikkeuksellisen monta istuinleveyttä 
35, 40, 45, 50, 60 (HD) tai 70 cm (HD). 

Mini Crosser X -mopoihin on saatavana paljon lisävarus-
teita, joilla varmistetaan käyttäjien erityistarpeet.
Saatavana myös Mini Crosser X2 -mallit, joissa on mm. 
ajotietokone, MC X Kabine -koppimopo ja MC X Joy -
joystick-ohjattava malli, ilman ohjaustankoa. 
Lue lisää www.minicrosser.com

Mini Crosser XMedema ®

UUTUU
S!



Vakionopeussäädin
Mini Crosser X -mallit on 
varustettu kaasukahvalla 
jota voidaan käyttää peu-
kalolla tai neljällä sormella. 
Kaasukahva voidaan asentaa 
molemmille puolille. Vaati-
muksista riippuen voidaan 
asentaa myös käännettävä 
kaasukahva tai jalkapoljin.

Parempi jousitus
Mini Crosserin jousitus 
myötäilee ajotietä ja takaa 
hyvän ja miellyttävän ajon.
Jousien muoto ja käämitys 
sekä teräksen laatu takaavat 
jousien pitkän käyttöiän.

Värivaihtoehdot

Ominaisuuksia

Paljon lisälaitteita
Mini Crossereihin on saatavilla 
on laaja valikoima lisävarusteita. 
Kuvassa peili ja nopeusmittari.
Tutustu lisävarustevalikoimaan
erillisen lisävaruste-esitteen 
avulla.

Jalkasuojus
4-pyörämallissa on mah-
dollisuus laittaa jalat etu-
kotelon  alle suojaan.

Metallic Copper Orange Metallic Black



Ergo 2 -istuin

MC X1 3-pyöräinen MC X1 4-pyöräinen

Istuimen kallistus
Vedä istuimen oikealla puolella oleva kahva ulos.

Kallistus taakse 45 ° Kallistus eteen 90 ° Kääntyvä istuin

Kokoontaittuva istuin 
ja ohjauspylväs

Käsitukia voidaan säätää leveyssuunnassa 25 mm.Säädettävä istuinsyvyys
Selkänojaa voidaan siirtää istuinsyvyys 
320 mm:stä 550 mm:iin.

Korkeus- ja kulmasäädettävä niskatuki
Niskatukea voidaan säätää ylös- ja alaspäin ja kallistaa 
eteen- ja taaksepäin

Käsinojien
kallistus-
säätö

Säätöominaisuuksia:
• ohjauspylvään kulma
• ohjauspylvään korkeus

• istuinkorkeus
• istuin kallistus
• Istuinsyvyys

• käsinojien korkeus
• käsinojien kulma
• käsinojien leveys

• päätuen kulma
• päätuen korkeus



Mini Crosser X HD 250 kg

Ominaisuuksia

Mini Crosser X HD

Erittäin vahva, haastaviin 
olosuhteisiin tarkoitettu 
4-pyörämalli.

Käyttäjän paino jopa 250 kg. 
Taattu turvallisuus ja liikku-
vuus raskaammille käyttäjille.
Vahvistettu runko ja istuin-
putki. 

Extra vahvistettu HD- istuin. 
Istuinleveydet 60 cm ja jopa 
70 cm. Myös erikoisleveyk-
siä saatavilla, kysy lisää 
myyntineuvottelijoilta.

Saatavana sekä X1 HD että 
X2 HD malli. 

Max. nopeus 10 km/h.

Max.käyttäjäpaino 250 kg!
Vankkaa laatua oleva, 
erittäin vahva, MiniCrosser
HD 4-pyöräinen, jonka käyttä-
jän paino voi olla jopa 250 kg.

Vahvistettu jousitus
Mini Crosser HD perustuu 
X-malliin. Varmistettu kuormi-
tus jopa 250 kg.

HD istuin 60 cm tai 70 cm
Extra vahvistetuissa HD-
istuimissa on vahvistetut 
istuin ja käsinojat siten, että 
ne kestää 250 kg:n painon. 
Saatavana istuileveydet 60 cm 
ja 70 cm. Myös erikoisleveyk-
siä saatavilla.



Kids istuin 35 cm Kasvaa lapsesi mukana
Mini Crosser X Kids räätälöidään 
lapselle sopivaksi ja  se “kasvaa” 
lapsen mukana. Säädettävät las-
tenistuin, ohjauspylväs, jalkalevy 
ja pienet kaasukahvat.

Junior kaasukahva
Lapsille voi olla vaikeaa pai-
naa normaalia kaasua. Siksi 
Kids-malliin voidaan asentaa 
Junior-kaasukahva.  

Mini Crosser X lapsille

Mini Crosser X-Joy – joystick-ohjaimella Mini Crosser X Kabin

Mini Crosser X Kids

Mini Crosser X Kids -malli 
lapsille ja nuorille, sopii
alkaen jo 3-vuotiaille lapsille.

Saatavana 3- ja 4-pyöräiset 
mallit. 3-pyöräisellä Mini 
Crosser  X Kids:ssä on pieni 
kääntösäde ja hyvä ohjat-
tavuus. 4-pyöräinen takaa 
vakaan ajon.

Erittäin tehokas ja luotettava 
sähkömopo on erittäin vakaa 
oman painonsa ansiosta.
Erityisesti suunniteltu 
Skandinavian ilmasto- ja 
maasto-olosuhteisiin. 

Saatavana valikoima erityisiä 
värejä tilauksesta.

Kids istuimen leveys 35 cm.

Mini Crosser Kids:ssä on 
lapsilukko, jolla max. nopeus 
on mahdollista puolittaa.

Mini Crosser Kids voidaan
varustaa automaattisella 
nopeuden vähentämisellä 
käännöksissä.

Mini Crosser X-Joy kehitettiin käyttäjille, joilla on heikot 
käsivoimat. Sopii lapsille, nuorille ja aikuisille. Suuret pyörät ja erinomainen 
jousitus. Suuren painonsa ansiosta X-Joy on erittäin vakaa. Myös X-Joy voidaan 
varustaa Mini Crosser istuimilla ja lisävarusteilla. Saatavilla myös Kabine-versiona. 

Swing-away joystick-ohjain

Seisontajarru optiona Kaikki 4-pyöräiset X -mallit, myös X-Joy, voidaan varustaa 
Kabin-koppimopoksi. Sopii erityisesti, keuhko- ja hengityspoti-
laille. Ohjaamossa on pyyhkimet ja aluslevy, avautuvat ikkunat 
ja irrotettavat ovet. Lukittava. Lämmitys ja kamera optiona.



X2 -mallit

MC X2 3-pyöräinen MC X2 4-pyöräinen

Ominaisuuksia

Varashälytin
X2:een voi asentaa myös 
varkaudenesto hälytys-
järjestelmän.

Näyttö
Suuri näyttö tarjoaa yksinker-
taisen yleiskuvan. Näyttö an-
taa sinulle tietoa esimerkiksi 
matkasta, akunkestosta yms. 
- vain painiketta painamalla.

Ajotietokone
X2 -malliin on mahdollista lisätä 
käyttäjälle tärkeitä toimintoja, 
kuten äänimerkki peruuttaessa 
tai painik-eiden painamisesta. 
Toimintoja voi kytkeä pois ja 
laittaa päälle manuaalisesti tai 
automaattisesti.

Huoltoinformaatio
Huoltotiedot painikkeen pai-
naminen antaa sinulle paljon 
tietoa Mini Crosseristä.

Tallennus
Ajotiedot tallennetaan turvalli-
suutesi vuoksi, jolloin huolto 
on nopeampaa ja 
tehokkaampaa.

Automaattinen ajovalojen 
aktivointi 
Päivä- ja yösensorit varmistavat, 
että ajovalot syttyvät esimer-
kiksi hämärässä tai ajettaessa 
autotalliin. Lisäksi näyttö reagoi 
muuttuviin valo-olosuhteisiin.



Lisävarusteita

Peili, vakio tai X-Joy
oikea ja vasen tilataan 
erikseen

Etukori

Peilin jatke 10 cm 
vasen / oikea 

Korinpidike Kabine-koppi-
ohjaamoon

Peilit Kabine- koppiohjaa-
moon oikea, vasen tai
peruutuspeili

Takakori Kabine koppi-
ohjaamoon

Rollaattoripidike
Max. 20 kg

Traileri, musta, lukko- ja perävaunukytkimellä 
Traileri, musta, lukitus, vetokoukku, valaistus X1.
Traileri, musta, lukitus, perävaunun kiinnitys ja valaistus X2

Rollaattoripidike
Max. 20 kg

Laaja valikoima vaihtoehtoja rollaattorien ja manuaalipyörä-
tuolien jne. asentamiseksi Mini Crosseriin.

Vetokoukku
perävaunulle

Käsitukilaukku ERGO2

Takalokero lukolla

Mukiteline ERGO 2

Happipulloteline+pidike

X-Grip matkapuhelin pidike 
ERGO2

Golf-laukun pidike

Kierroslukumittari X1

Kääntyvä kaasukahva 
vasen tai oikea

Ohjauskahva, 
pidennetty 40 mm 

Jalkapoljinkaasu
Jalka-akseli oikea
 / vasen

Vasen ja oikea kaasukahva kytkimellä

Suojapeite

Signaalilippu koriin taakse 
tai asennus C-kiskoon

Keppiteline kahdlelle kepille

Tuulilasi

Säädettävä kahva, jossa 
tuulilasi X-Joylle

Vedenpitävä istuinsuoja,  
lapsille ja aikuisille

Jalkalevyn korotus, 5 cm 
pieni, 3-pyöräiseen malliin
Jalkapöydän korotus, 5 cm 
pitkä, 3-pyöräiseen malliin

Sadeviitta,
lapsille ja aikuisille

Jalkalevyn korotus, 5 cm 
pieni, 4-pyöräiseen malliin
Jalkapöydän korotus, 5 cm 
pitkä, 4-pyöräiseen malliin

Jalkakoroke 
3- tai 4-pyöräiseen malliin

Jalkalevyn jatke 
3-pyöräiseen malliin 
oikea ja vasen 

Keppiteline kahdelle kyynär-
sauvalle

Rollaattoripidike
Troja Max. 20 kg

Pyörätuolipidike
Max. 20 kg

Lisää lisävarusteita lisävaruste-esitteessä.



Lisävarusteita

Värit ja materiaalit

Patamäenkatu 5
33900 Tampere

+358(09) 350 76 310
info@campmobility.fi

Musta verhoilu  

Valmistaja: 
Medema A/S
Enggaardvej 7
DK-7400 Herning
Danmark
Tel. +45 70 10 17 55
www.medema.com
info@minicrosser.com

Pidätämme itsellämme 
oikeuden muuttaa 
tarvittaessa tässä 
esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
© Camp Mobility
Finland 2019Metallic

Copper Orange 
Metallic
Black

Tekniset tiedot

Takakori istuimen taakse

Turvavyö ERGO2

Käsitukilaukku ERGO2Mukiteline ERGO2 X-Grip matkapuhelimen
pidike ERGO2

Vakiokäsituki ERGO2-istuimeen

Vaihtoehtoiset käsituet ERGO2 -istuimeen

Lasten käsituet ERGO2-istuimeen

Amputaatiotuki, oikea tai vasen

Säädettävä reisituki 100x320 mm, 
vasen tai oikea

Keppiteline kahdelle kepille ERGO2

Varoituskolmio pidikkeellä ERGO2

Lisää lisävarusteita lisävaruste-esitteessä.


