
Book en GRATIS prøvetur 
hos dig selv eller en 
Bach-forhandler.Book på tlf. 30 742 743 eller 

www.kabinescooter.dk

Vidste du, 
at du også kan finde 

vores modeller til handicappede
på www.HMI-basen.dk? 

Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for tastefejl, udsolgte varer, prisændringer og Force majeure. 
Brochuren må ikke kopieres uden godkendelse fra Kabinescooter.dk. Trykt 07/2021.

Gratis prøveturhos en forhandler 
eller hos dig selv

Book på tlf. 30 742 743 eller
www.kabinescooter.dk

Lupinvej 5, 9500 Hobro
Tlf. 30 742 743
info@kabinescooter.dk
www.kabinescooter.dk Kabinescooter.dk

STORT UDVALG

af handicapscootere med

individuelt tilpassede standardløsninger

og service i hele Danmark!

Kabinescooter.dk

Frihed, 
uafhængighed
& livskvalitet
i hverdagen

Kabinescooter.dk
Tlf. 30 742 743



Tilpasning 
til dine behov

Sædeflytning for 
ekstra benplads

Elektrisk drejesæde

Fodpedaler

Iltflaskeholder

Ekstra bred døråbning

Vi har mulighed for at tilpasse alle kabine-
scootere til den enkelte bruger og dermed 
sikre bedre tilgængelighed samt hjælp i det 
daglige ved hjælp af en masse forskelligt 
ekstraudstyr. 

Se ekstraudstyr og priser på
www.kabinescooter.dk

Tryghed
Du kan være tryg ved kvaliteten af vores 
køretøjer, og du kan være tryg ved vores 

køretøjer, når du færdes i trafikken.

Livsglæde
Vi leverer et køretøj til dig, som både er sjovt 

og nemt at køre i, og som kan give dig 
en masse frihed og livsglæde.

Landsdækkende netværk 
af forhandlere og værksteder
Med mere end 40 aut. forhandlere fordelt over 

hele landet, er du sikret kompetent og ind-
gående vejledning og hjælp. Uanset om 

du har ønske om vejledning omkring, 
hvilken kabinescooter og hvilket ek-

straudstyr du skal købe, eller om din 
kabinescooter blot har brug for at 

blive serviceret.

Bredt sortiment og 
udstyr af høj kvalitet
BACH kabinescooters pro-
duktprogram dækker kabi-
nescootere med styr og 3 hjul 
eller ’minibil’ med rat og 4 hjul.  
Alle modeller kan specialbyg-
ges med tilpassede standard-

Holder til rollator eller 
kørestol

Ratknop for betjening 
med én hånd

Oliefyr eller opgrad. 
af varmesystem

Blinklys m/lyd

Kvalitet
Vores kabinescootere er blandt de bedste 
køretøjer på markedet, både hvad angår     

køretøjets sikkerhed og kvalitet.

Velkommen til ASSP 
- Danish Electric Vehicles A/S

løsninger og kan derfor leveres med en 
lang række handicapvenlige løsninger.
Motorprogrammet indeholder køretøjer, 
som kan køre 15 km/t, 30 km/t (lille knal-
lert) eller 45 km/t (stor knallert/bil).

Komplet reservedelslager 
sikrer hurtig problem-
løsning
Selv det bedste køretøj kan få skader 
eller fejl. Det kan betyde at kabine-
scooteren kommer til at stå stille, og vi 
ser en stor ære i, at skader og fejl løses 
hurtigst muligt. Reservedelslageret har 
dag-til-dag levering til alle værksteder i 
hele landet og gør, at din BACH kabine-
scooter hurtigt kommer ’på vejen’ igen, 
hvis uheldet er ude.

BACH kabinescooter var blandt de første til at sælge 
elkabinescootere i Danmark. Vores mangeårige erfa-
ring med fokusering på individuelle løsninger og høj 
kvalitet gør, at BACH kabinescooter i dag er blandt 
de største importører af kabinescootere i Danmark.

Vi vil vores kunder det bedste, 
hvilket afspejler sig i vores kerneværdier:

Manuelt drejesæde

Bremselås Ekstra lang ladekabel

Kofangersæt

Serviceabonnement 
- undgå uforudsete 
omkostninger

Antipunkterings-
væske

Fartpilot

3 års garanti

Hvis du ønsker at lease i stedet for at købe, 
tilbyder vi billig leasing fra 999 kr./mdr.
Den første ydelse koster fra 9.999 kr. 

Ring og hør nærmere på tlf. 30 742 743.

LEASING

Udstigningshåndtag

God plads 
i kabinen



Landsdækkende service

BACH kabinescooter har et stort landsdækkende 
net af forhandlere og serviceværksteder i Dan-
mark. Så uanset hvor du bor, er der ikke langt til en 
forhandler eller serviceværksted. 

• 15 km/t: Intet behov for kørekort 
• 25 km/t: Intet behov for kørekort, hvis du er   
    født før 1996. Bemærk, at der er særlige regler 
• 45 km/t: Kræver kørekort
• Godkendt til 2 pers. (15 km/t: Kun 1 pers.)
• Rækkevidde fra 60-210 km
• Høj sikkerhed - ISO 9001 certificering
• EEC EU certificering
• Godkendt af Færdselsstyrelsen og Sikkerheds-   
   styrelsen
• Registreret med dansk nummerplade
• CO2: 7 g pr. km
• Brændstofforbrug (WLTP): 164,8 km/l

Alt efter dit kørselsbehov kan vi tilpasse 
batteripakken, så du kan køre længere: 

Kørselsbehov op til 60 km - A-blybatteri:
• Kører op til 60 km på en opladning
• Blybatteri, som kræver vedligehold, oplad-
   ning efter hver køretur og opsyn vinteren over
• Oplades direkte fra 230 volts stikkontakt
• Opladning tager max. 13 timer

FAKTA:
Kørselsbehov over 60 km - S-lithiumbatteri:
• Kører op til 210 km på en opladning
• Oplades dobbelt så hurtigt som et blybatteri
• Oplades direkte fra 230 volts stikkontakt
• Er modstandsdygtig overfor vind og vejr
• Opladning tager omkring 3-6 timer
• Mulighed for klatladning 
• Lang levetid på omkring 6-10 år, som   
   svarer til køretøjets producerede levetid*
• Avanceret sikkerhedssystem, som sikrer, at 
   batteriet ikke bliver skadet
• 3 års fabriksgaranti **

* Afhænger af kørsel, vedligehold af batterierne m.m.
** Forudsætter tilkøb af BACH serviceaftale

Populær

BACH delux 26 
m/3 hjul

BACH 27 
m/4 hjul

Oplad i alm. 
230V kontakt

En BACH kabinescooter oplades fra en 
ganske almindelig 230V stikkontakt, som 
kendes fra alle husstande. Du skal derfor 
ikke investere i en særlig ladestander, og 
er du på farten og skal have ladet op, kan 
du nemt holde ind hvor som helst.

BACH kabinescootere er alle elektriske og dermed det helt rigtige og 
miljøvenlige valg. De hverken støjer eller oser - kun af ren, grøn energi. 

Uanset farven 
er den altid GRØN!

Bevægelsesfrihed, fleksibilitet, 
tryghed og selvstændighed - året rundt 

Billig i drift

En opladning koster kun få kroner, og med 
de nuværende energipriser ligger forbru-
get på under 10 øre pr. kilometer.*

BACH kabinescooter er næsten altid lige om hjørnet

* Elpriser fra sommeren 2021.

Med en BACH kabinescooter kan du let komme rundt, 

klare egne indkøb og ærinder, besøge familie og 

venner, tage på fisketur eller bare køre en tur 

ud i det blå, mens du sidder tørt og godt 

inden døre. 

I kraft af den lukkede kabine kan 

du bruge køretøjet året rundt 

i selv de kolde og våde 

måneder af året.



Kabinen i

Se køretøjet på 
www.hmi-basen-dk:

Kabinen i BACH 2727
Standardudstyr i begge modeller:

HCHC

* Rækkevidden afhænger af kørestil, køreforhold, brug af øvrigt elektronisk udstyr i kabinescooteren m.v. 
Rækkevidden er testet ved 25 km/t uden passager eller brug af elektronisk udstyr som fx varmesystem, vinduesvisker, blæser m.v.

Kører op til 

på én opladning*
180 km

Se køretøjet på 
www.hmi-basen-dk:

Scan 
QR-kode

Scan 
QR-kode

Kører op til 

på én opladning*
210 km

• Hastighed: max 30 km/t
• L: 212 cm
• B: 109 cm
• H: 163 cm
• Vægt: 270 kg
• Brugervægt: max 245 kg
• CE mærkning
• Elektrisk: Ja
• Benzin: Nej
• Bakgear: Ja

• Hastighed: max 15 km/t
• L: 230 cm
• B: 109 cm
• H: 164,5 cm
• Vægt: 325 kg
• Brugervægt: max 233 kg
• CE mærkning
• Elektrisk: Ja
• Benzin: Nej
• Bakgear: Ja

Metallic 
dark red

Silk whiteMetallic 
dark blue

Metallic 
dark grey

Fås i følgende farver:

• A85, 58 ah bly
• S90, 40 ah lithium
• S100, 60 ah lithium

• S125, 80 ah lithium
• S200, 120 ah lithium
• S400, 160 ah lithium

Standardbatteripakker: 

• Klassificering: 12 16 06 01
• HMI-nr.: 127017
• BACH varenr.: BD26RS90

• Klassificering: 12 23 03 07
• HMI-nr.: 127016
• BACH varenr.: HC27A85

1. 12V udtag
2. Komfortabelt og justerbart  
    sæde
3. Radio med USB og kort-
    læser
4. Elbetjente sideruder

5. Rummelige handskerum
6. Rummelige sidelommer
7. Automatgear
8. Bremser

9. Speeder

10. Elektrisk varmesystem

11. Bakkamera


