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Mini Crosser X2

Mini Crosser X-modell 
Stark, stabil, säker

Mini Crosser X-Model, Marknadens 
starkaste, mest ergonomiska och  
anpassningsbara scooter.

En scooter byggd i Norden för nordiskt klimat och 
terräng med stor motorkraft och bra köregenskaper.
Minicrosser X-modell har ny fjädring och ännu bättre 
stötdämpning och komfort.
Ny design och nya LED-ljus som verkligen lyser upp 
vägen i mörker och makeringsljus som gör dig väl 
synlig i trafiken.

Det multijusterbara styret säkrar optimal komfort. 
Det är utrustat med en kardan-led. kan höjas, sänkas 
och vinklas, vilket ger en ergonomisk körställning 
som kräver endast en liten armstyrka och rörelse vid 
körning.

Tydlig display som är lätt att förstå och gas med 
fyrfingergrepp. Möjlighet för stora batterier vilket ger 
längre körsträcka.

Marknadens största sätessortiment.  
Vi tror inte “one size fits all”.  

Säten med sittbredder från 35cm till 70cm 
som kan individanpassas efter användare.

Vårt stora tillbehörsprogram finns för att göra 
vardagen enklare för alla involverade med 
standardlösningar.

Elektrisk- / manuell rygg Elektrisk- / manuell  
fram-bak

Elektrisk- / manuell  
sitsvridning

Elektrisk sittlyft / 
manuell sitthöjd

Manuella eller elektriska funktioner, du väljer.

Detta produktblad berättar bara lite om vad vi kan med vår nya  X-modell. Vi löser de flesta utmaningar!

De nieuwe Mini Crosser X2

- de sterkste, meest ergonomische en verstelbare 
scootmobiel op de markt. 

Mini Crosser X-model is vervaardigd in Scandinavië voor het 
Scandinavische klimaat en terrein met grote motorsterkte en 
geweldige rijprestaties. Nieuwe vering aan de achterkant en 
voorkant zorgt voor een betere schokabsorptie en rijcomfort.
Nieuw design en nieuwe LED-lampen die de weg echt voor je 
verlichten in het donker en positielichten maken je zichtbaar 
en veilig in het verkeer

Gemakkelijk te begrijpen gebruikerspaneel en 4-vinger oper-
ationele gasklep. Optie voor grotere accu’s die de rijafstand 
verlengen. 

Hulp voor visueel gehandicapten
Als de kleine letters in de handleiding moeilijk kunt leze-
un, raden wij aan onze website te raadplegen waar u 
deze handleiding kunt lezen in PDF-formaat. U kunt de 
PDF-handleiding vergroten op de monitor van uw pc naarge-
lang uw behoeften en voorkeuren.

De handleidingen voor al onze producten zijn beschikbaar op 
onze website: www.minicrosser.nl. U kunt ook contact opne-
men met RevaMed en dan versturen wij de handleidingen 
naar u via de post.

Nieuw Ergo-2-zitsysteem met verbeterde functionaliteit. 

Sterk, stabiel, veilig

Het grootste stoelassortiment op de markt.
Wij geloven niet in “one size fits all”.

Zitbreedte van 35 tot 70 cm die individueel kan 
worden aangepast aan elke gebruiker.

Onze grote lijst met accessoires biedt de mogeli-
jkheid om uw dagelijkse leven gemakkelijker te 
maken.

Voor dit product kunt u de volgende documentatie verwachten: gebruikershandleiding, servicehandleiding, reser-
veonderdelenlijst en deze pre-sell-informatie. 
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Mini Crosser X-modell 
Stark, stabil, säker

Mini Crosser X-Model, Marknadens 
starkaste, mest ergonomiska och  
anpassningsbara scooter.

En scooter byggd i Norden för nordiskt klimat och 
terräng med stor motorkraft och bra köregenskaper.
Minicrosser X-modell har ny fjädring och ännu bättre 
stötdämpning och komfort.
Ny design och nya LED-ljus som verkligen lyser upp 
vägen i mörker och makeringsljus som gör dig väl 
synlig i trafiken.

Det multijusterbara styret säkrar optimal komfort. 
Det är utrustat med en kardan-led. kan höjas, sänkas 
och vinklas, vilket ger en ergonomisk körställning 
som kräver endast en liten armstyrka och rörelse vid 
körning.

Tydlig display som är lätt att förstå och gas med 
fyrfingergrepp. Möjlighet för stora batterier vilket ger 
längre körsträcka.

Marknadens största sätessortiment.  
Vi tror inte “one size fits all”.  

Säten med sittbredder från 35cm till 70cm 
som kan individanpassas efter användare.

Vårt stora tillbehörsprogram finns för att göra 
vardagen enklare för alla involverade med 
standardlösningar.

Elektrisk- / manuell rygg Elektrisk- / manuell  
fram-bak

Elektrisk- / manuell  
sitsvridning

Elektrisk sittlyft / 
manuell sitthöjd

Manuella eller elektriska funktioner, du väljer.

Detta produktblad berättar bara lite om vad vi kan med vår nya  X-modell. Vi löser de flesta utmaningar!

Handmatige of elektrische functies, uw keuze. 

Elektrisch- / handmatig verstelbaar Elektrisch / handmatig 
vooruit / achteruit 

Stoel elektrisch / hand-
matig draaien 

Elektrische / hand-
matige stoellift 

Het X2 bedieningspaneel heeft ver-
schillende functies zoals inbraakalarm, 
hellingswaarschuwing, snelheidsmeter 
met dagteller, weergave van temper-
atuur, datum etc.

Verdere praktische servicemodule - 
met foutcodes, rijtijd, batterijstatus, 
voltsterkte, laadproces en meer. Dit 
geeft een stuk eenvoudigere en effi-
ciëntere service.

Het heeft ook een lichtsensor omdat u 
kunt kiezen of de lichten automatisch 
moeten in- en uitschakelen, verdere 
mogelijkheid van audiosignaal bij ach-
teruitrijden, gebruik van richtingaanwi-
jzers, enz. 

Knipperlicht R en L

Snelheidsniveau

Alarmverlichting

Gasregeling
(viervingerige hendel)

Aantal gereden km

Diefstalalarm

Claxon 1&2

Knipperlicht 
R en L

Claxon 1&2

Accu-indicator

Handrem

Verlichtings- 
contact

Huidige snelheid

Snelheidskiezer 
+/-

Menu/informatie

Dagteller 

Lichtsensor

Extra knop
Kan worden 
gebruikt voor 
optionele 
functies.

Programmeren

De stoel is uitgerust met S200-elektronica en kan individueel 
worden geprogrammeerd met een pc-programmeur. Hiervoor 
moeten geschoolde en bekwame servicemonteurs worden ingezet 
die door Medema zijn geautoriseerd. 

  Let op dat het gevaarlijke gevolgen kan hebben om iets in 
het programma te veranderen als u niet getraind bent.

Onderhoud

De Mini Crosser X2 en ondersteunende producten 
zijn ontworpen voor minimaal onderhoud.

Als u eten, drinken enz. Op de bedieningseenheid 
krijgt, moet u deze met een vochtige doek afnemen. 

  Opmerking!
Gebruik nooit een hogedrukreiniger of 
slang. Dat kan het elektronische sys-
teem van de rolstoel beschadigen.

Het wordt aanbevolen om om de drie 
jaar contact op te nemen met uw dealer 
voor inspectie . 
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Vlambestendigheid

De vlambestendigheid van de Mini Crosser-zitting is getest in overeenstemming met 
DS / EN 1021-2: 2014 Meubilair - Beoordeling van de ontvlambaarheid van gestoffeerd 
meubilair - Deel 2: equivalent van de ontstekingsbron met matchvlam.

  Waarschuwing!
De stoel kan erg heet worden als deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht. Evenzo 
wordt de stoel erg koud als deze wordt blootgesteld aan koude temperaturen, bijvoor-
beeld vorst. 

Elektromagnetische Compatibiliteit

De Mini Crosser voldoet aan de eisen voor het gebruik van Mini Crossers in een omgev-
ing met elektromagnetische ruis. Er kunnen echter zeldzame situaties zijn waarin elektro-
magnetische ruis de Mini Crosser kan beïnvloeden. Bronnen van dergelijke ruis zijn onder 
meer radio- en televisiestations en amateurradiozenders. 

De onbezette rolstoel is geschikt voor zowel land- als luchtvervoer.

Indien de Mini Crosser per vliegtuig getransporteerd moet worden, eisen de 
vliegtuigmaatschappijen het volgende:
• De accu’s moeten zijn goedgekeurd voor transport per vliegtuig.
• De lucht moet uit de banden zijn gelaten.
• De accukabels moeten gedemonteerd zijn (niet altijd, maar vaak wel).

Er kan een hoofdschakelaar worden gemonteerd (optioneel).

Een batterijverklaring voor vliegreizen kan worden aangevraagd bij Medema A / S.

Indien nodig voor transport, kan de hoofdsteun eenvoudig worden verwijderd en kan de stoel worden in-
geklapt.

Mini Crosser X2 zijn getest voor gebruik van Dahl Engineering riemset. 
Dit betekent dat de stoel kan worden gebruikt als passagiersstoel met een Dahl docking-gordelset geïn-
stalleerd. 

Tevens dient de gebruiker altijd zelfstandig te worden vastgehouden in het eigenlijke motorrijtuig conform de 
verkeersregels. Neem contact op met uw plaatselijke dealer of Medema A / S voor meer informatie. 
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Zithoogte - 
ontgrendelingsknop 

Stuurhoekverstelling Hoogte-instelling van het stuur 

Ontgrendeling voor stoel draaien.  Ontgrendeling voor 
                                                       stoel vooruit/achteruit.

Elektrische stoellift. Door de knop omhoog te 
bewegen, brengt u de stoel omhoog. Door de knop 
omlaag te bewegen, brengt u de stoel omlaag.

Accelerator achteruit (duimbediening) 

Accelerator vooruit (viervingerige bediening)

Het gaspedaal naar voren en naar achteren zijn fysiek met elkaar verbonden, 
wat betekent dat wanneer de ene of de andere wordt geactiveerd, de andere 
de andere kant op beweegt.

 Waarschuwing! 
Wanneer het stuur dichter naar uw lichaam wordt verplaatst, bestaat het risico 
dat het been per ongeluk het gaspedaal aanraakt. Als je het stuur dicht bij je 
benen wilt hebben, raden we in plaats daarvan een draaigreepversneller aan.

Beoogde operator, gebruik en omgeving 

De beoogde inzittende van de Mini Crosser X is een persoon die moeilijk op eigen krachten kan lopen.

De inzittende moet kunnen zien en horen om de verkeerssignalen en andere weggebruikers te herkennen wan-
neer hij of zij in het verkeer rijdt. 

De inzittende moet het cognitieve vermogen hebben om de werking van een scooter en de knoppen en picto-
grammen te begrijpen.

De Mini Crosser kan met één hand worden bestuurd, zowel links als rechts.

Het maximale gewicht van de inzittende is 175 kg. 

Het beoogde gebruik van de stoel is om mensen met een handicap de mogelijkheid te geven zich buiten, in win-
kelcentra, enzovoort te verplaatsen. De rolstoel is een klasse C-product. 
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Technische gegevens
X2 3W X2 4W

Algemene informatie:
Transporthoogte zonder stoel (stuurkolom neergeklapt) 70 cm 70 cm
Lengte totaal:
Lengte totaal incl. antikiepwielen
Breedte totaal:

135 cm
143 cm
66 cm

140 cm
148,5 cm
66 cm

Totaal gewicht incl.. batterijen en Ergo Std. stoel 151 kg 168 kg
Gewicht zonder stoel (Ergo Standard 45 cm) 133 kg 144 kg
Dynamische stabiliteit, alle richtingen. 13° - 23% 13° - 23%
Stoeprand 11 cm 11 cm
Max. snelheid
Option 1
Option 2
Option 3

10 km/t
13 km/t
15 km/t

10 km/t
13 km/t
15 km/t

Remweg
10 km/h
13 km/h
15 km/h

2,0 meter
2,8 meter
3,5 meter

2,0 meter
2,8 meter
3,5 meter

Besturing S-200 S-200
KW transaxle 0,7 kW 0,7 kW
Draaicirkel, diameter / radius 265 cm / 132,5 cm 330 cm / 165 cm
3-punt draaicirkel / straal 170 cm / 85 cm 190 cm / 95 m
MAX. gebruikers gewicht - standaard 175 kg 175 kg
MAX. gebruikers gewicht w / accessoires HD versie ------ 250 kg

Wielen
1503-1003
Wiel, model-X, 2,50-3,30-8”.compleet met velg en band.

41 psi / 2,8 bar 41 psi / 2,8 bar

1503-1114
13x5,00-6” uitw. Ø 325 mm 
Wiel Norway zwart - Model T, E, Nordic, MaxX, MaxX HD, M en X

59 psi / 4,1 bar 59 psi / 4,1 bar 

1503-1115
13x5,00-6” uitw. Ø 325 mm
Wiel Norway zwart m/spikes - Model T, E, Nordic, MaxX, MaxX HD en M

59 psi / 4,1 bar 59 psi / 4,1 bar 

1503-1336
13x3,00-8” uitw. Ø 340 mm 
Wiel zwart - Model T en M

51 psi / 3,5 bar 51 psi / 3,5 bar 

1503-1273
13x3,00-8” uitw. Ø 340 mm 
Wiel zwart antilekband - Model T en M

PUR PUR

1503-1012
3,50-8” ext. Ø370 mm
Wiel, model X
Enkel gebruikt als achterwielen en nooit met 15 km transmissie.

2,8 2,8

Classificatie ISO Klasse C Klasse C
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X2 3W X2 4W

Stoelen:
Effectieve stoelbreedte:
Ergo2  kind
Ergo2 standard
Ergo2 HD
Eblo

35 cm
40, 45, 50 cm
60, 70 cm
50 cm

35 cm
40, 45, 50 cm
60, 70 cm
50 cm

Effectieve stoeldiepte:
Ergo2 kind
Ergo2 standard + HD
Eblo

32-52 cm
48 cm
20-30 en 25-40 cm

32-52 cm
48 cm
20-30 en 25-40 cm

Zadelhoek 3° 3°
Rugleuninghoogte
Ergo2 kind
Ergo2 standard + HD
Eblo

44 cm
54 cm
52 cm

44 cm
54 cm
52 cm

Hoogte: voorkant zitting - weg
Ergo2 (kind, standard + HD)
Eblo

59 - 69 cm 
61 - 71 cm

59 - 69 cm 
61 - 71 cm

Hoogte: voetplaat tot voorkant zitting
Ergo2 (kind, standard + HD)
Eblo

42 - 52 cm
44 - 54 cm

42 - 52 cm
44 - 54 cm

Rugleuninghoek.
Ergo2 (kind, standard + HD)
Eblo

-90° til +48°
-54° til +80°

-90° til +48°
-54° til +80°

Accu’s:
Classificatie ISO Klasse C Klasse C
56 Ah-accu’s (Standard) 35 km (*) 35 km (*)

85 Ah-accu’s (Optie) 45 km (*) 45 km (*)

Accutype:
Standaard:
Optie::

2x12V / 56 Ah
2x12V / /85 Ah 

2x12V / 56 Ah
2x12V / /85 Ah 

Max. accuafmetingen in cm.
56 Ah
85 Ah

26,5 x 17 x 22
28,4 x 26,7 x 23

26,5 x 17 x 22
28,4 x 26,7 x 23

Accugewicht, 2 stuks
56 Ah
85 Ah

21 kg
27 kg

21 kg
27 kg

Energieverbruik in KWh bij opladen vanuit “leeg”
56 Ah
85 Ah Ca. 1,5 kWh

Ca. 1,5 kWh
Ca. 1,5 kWh
Ca. 1,5 kWh

Oplader, 24 V DC
56 Ah
85 Ah

6 - 10 A
6 - 10 A

6 - 10 A
6 - 10 A

Gesch. laadtijd bij 20 °C 8 uur 8 uur

Verlichting:
Koplamp LED LED
Achterlicht LED LED
Richtingaanwijzers LED LED
Standaardkleur Oranje - metallic Oranje - metallic

Geluid:
Geluidsniveau 60db 60db

De Mini Crosser X2 is conform met de volgende normen:
De Mini Crosser is getest voor de vereisten beschreven in: EN 12184

(*) Aantal kilometers is afhankelijk van: temperatuur, wind, terrein, bandendruk en gebruiker-gewicht.
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