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Hekter oliefyr 

 

2kW diesel oliefyr 

Effekt: 0,9-2000 kW 

Diesel forbrug: 0,12-0,24 liter pr. time 

Spænding: 12 volt 

Forbrug: 14-29 Watt 

Funktionsdygtig: -40C til 20C grader 

Vægt: 2,6 kg 

Dimension: L323 x H121 x B120 mm  

 

 

 

 

 

 

Varmesystem til kabinescooter 

En Bach Delux 26 er født med et elektrisk varmesystem, som udelukkende kan anvendes til at 

fjerne dug fra forruden og let opvarmning af kabinen. Desværre bruger det en del strøm til 

dette, hvilket går ud over rækkevidden på køretøjet. 

Derfor har vi udviklet dette oliefyr som kan monteres i Bach Delux 26. Oliefyret er på 2kw og 

kan opvarme kabinen i løbet af 5-10 minutter helt op til 35 grader, så er det slut med affugtning 

af forruder, skrabe sne og is om vinteren, og den store dynejakke kan du lade hænge i 

garderoben. Til Ældre personer som er kuldskær, er dette en nødvendig installation. 

 

Leveres med digital timer funktion. Så du kan sætte fyret til at starte på et bestemt tidspunkt 

f.eks. 10 minutter før du skal afsted om morgenen. På denne måde slipper du for at sætte dig 

ud i en kold kabine om morgenen.  

Mulighed for tilkøb af Fjernbetjening system + GSM-system + Temperatur føler. Bemærk at 

dette fyr ikke kan anvendes med alle batteri pakker. 
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Pulverslukker til Bach Delux 26 

 

 
En pulverslukker på 1kg som monteres i Bach Delux 26, og som holder i 5 år efter 

produktionsdatoen. 

 

Dette er en standard pulverslukker i en lille størrelse så den kan monteres og medbringes bag i 

en Bach Delux 26 kabinescooter. På denne måde er du altid klar hvis uheldet skulle være ude, 

og der går ild i dit køretøj eller dine omgivelser. 
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Rollatorholder  

 

 

 

Til folk der bruger rollator, og gerne vil have ven med når de er ude og køre. Den monteres let 

på bagkofangeren af Bach Delux 26, og sørger for at din rollator følger dig selv gennem hårdt 

terræn. 

Montering af en rollatorholder kræver at du tilkøber en bagkofanger til din kabinescooter. 

Der er også mulighed for at montere andre ting på kofangeren som f.eks. ekstra bagageplads og 

en stokke holder. 

 

 

Pris – 995kr.  

mailto:info@kabinescooter.dk


 

 

Kabinescooter.dk 
Tlf.: 30 742 743                                                                                                                                        4  
E-mail: info@kabinescooter.dk 
Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte vare, prisændringer og force majeure   

Iltflaskeholder 

 

 
 

Iltflaske holder til montering på bagkofangeren af Bach Delux 26. 

Med denne iltflaskeholder kan du nemt have din iltflaske med på tur. Iltflasken kommer til at 

sidde udenfor køretøjet på bagkofangeren, hvor den sidder sikkert i holderen. Holderen kan 

indstilles til iltflasker af forskellige størrelser. 

Montering af iltflaskeholderen kræver tilkøb af en bagkofanger til Bach Delux 26. 
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Fodpumpe med manometer 

 

 
 

Denne fodpumpe er velegnet til el-scooter og kabinescooter da den kan pumpe 3 slags 

ventiler. Pumpehovedet er let at montere, og der er mulighed for at stille skiven på 

manometeret, hvilket gør det nemt at få det rigtige tryk i dækket når man pumper. Det er 

vigtigt at køre med det rigtige tryk i dækkende, da det mindsker risikoen for punkteringer. Hvis 

der er for lidt luft i dækkende, kan det også mindske rækkevidden på el-scooteren eller 

kabinescooteren. Altså er pumpen et vigtigt redskab til både at sikre din sikkerhed under kørsel, 

samt at sikre at køretøjet operere som det skal. 
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Anti-punkteringsvæske – 1 liter 

 

 

1 liter anti-punkteringsvæske som lapper alle utætheder med det samme. 

På grund af dæktætningsmidlets sammensætning tætner det øjeblikkeligt alle eksisterende 
utætheder ved fælg og dækvulst og alle utætheder i dæk, slange og fælge. Tætningsmiddel kan 
bruges til langsomkørende køretøjer, som f.eks. cykler, trillebøre, havetraktorer, ATV, 
skovningsmaskiner, traktorer, gaffeltrucks og bulldozere osv. Dæktætningsmiddel virker 
permanent, i hele dækkets levetid. 

BEMÆRK! - må ikke bruges til hurtigkørende køretøjer såsom personvogne, anhængere eller 
lastbiler m.m. 

Egenskaber: 

• Kan anvendes ned til –40°C!  

• Er ikke giftig 

• Er ikke klæbrigt 

• Kan vaske af med vand! 

• Huldiameter op til 12 mm 

Pris – 195kr. 
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Bakspejl 

 

 
 

 

 

Bakspejl med sugekop til montering på forrude. Der er generelt et rigtigt godt udsyn fra 

kabinen i Bach Delux 26, men det kan være irriterende at skulle vende sig om for at se om der 

kommer nogen bagfra, især hvis man har dårlig ryg.  

Dette bakspejl monteres nemt på forruden med en sugekop, så du slipper for at skulle dreje 

kroppen for at se bagud, og i stedet bare kan bruge bakspejlet som du er vand til fra en bil. 
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Solskærm 

 

 
 

 

Monteres med sugekop i forruden. En køretur på en dejlig sommerdag kan hurtigt blive 

spoleret hvis man får solen i øjnene hele vejen. Dette problem løses nemt og hurtigt, ved at 

montere denne solskærm i toppen af forruden. Den skærmer for solen så du kan nyde turen, 

samt orientere dig rigtigt i trafikken uden solen i øjnene. 
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Stokkeholder af stål 

 

 

 

Stokkeholder af stål som monteres på bagkofangeren af Bach Delux 26. Med denne 

stokkeholder har du altid et sted at opbevare din stok når du skal ud og køre, så du slipper for 

at den vælter rundt inde i kabinen, hvilket kan være både forstyrrende og farligt. 

 

Montering kræver tilkøb af bagkofanger til Bach Delux 26. 

 

 

Pris – 495kr. 

mailto:info@kabinescooter.dk


 

 

Kabinescooter.dk 
Tlf.: 30 742 743                                                                                                                                        10  
E-mail: info@kabinescooter.dk 
Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte vare, prisændringer og force majeure   

Topcase B47 

 

 
Til dig der har brug for ekstra opbevaringsplads i din kabinescooter. Denne kasse kan monteres 

på et beslag til Topcase, som monteres på din bagkofanger. 

Denne Topcase fungerer nærmest som et bagagerum til din kabinescooter, og egner sig til 

opbevaring af dagligvare, eller tøj. 

 

Dimensioner: B x H x D: 57 x 34 x 44,5 cm  

Bemærk at montering af Topcase B47 kræver køb af både Beslag til topcase, og Bagkofanger 

til Bach Delux 26 
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Topcase SH 50 

 

 

 

Til dig der har brug for ekstra opbevaringsplads i din kabinescooter. Denne kasse kan monteres 

på et beslag til Topcase, som monteres på din bagkofanger. 

Denne Topcase fungerer nærmest som et bagagerum til din kabinescooter, og egner sig til 

opbevaring af dagligvare, eller tøj. 

 

Dimensioner: B x H x D: 60 x 32 x 46 cm 

Bemærk at montering af Topcase SH 50 kræver køb af både Beslag til topcase, og 

Bagkofanger til Bach Delux 26 
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Ekstra fjernlygte 

Fysiske specifikationer 

Materiale/glas Polycarbonat 
Materiale/hus Støbt aluminium 
Lyskegle/reflektorsystem Spot 
Udformning Rektangulær 
Monteringsbeslag U-beslag med 1 bolt 
Kontakt Uden 
2 polet multistik Med 
Tæthedsnorm IP 69K 
Lumen 900 
Kelvin 6000 
Dimension mm 92.4x49.6x45.7 
Diagram nr. 172056bs 
Godkendelse CE 
Materiale/beslag Rustfri stål 
Ledningslængde mm 500 

Elektriske specifikationer 

Type 2 LED 
Watt 10 
Amp 0.83/0.42 
Volt 10-80 

 

Ekstra forlygte til Bach Delux 26 

Selvom forlyset på Bach Delux 26 er kraftigt, med 2x35watts pære og der både er langt og kort 

lys. Så er det for mange personer med nedsat syn stadig en udfordring at få lys nok i 

vinterhalvåret, hvor der bliver rigtig mørkt og mørkt meget tidligt på dagen. Så derfor tilbyder vi 

denne løsning, med en fjernlygte af høj kvalitet, som tåler vind og vejr og som kan monteres 

som vist på billedet imellem de to forlygter. Dette er en LED lygte så den bruger kun 10Watt 

men lyser 900 Lumen. 

 

 

 

Pris – 379kr. Excl. Montering  
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Undervognsbehandling af Bach Delux 26 

 

 
 

I Danmark er det altid en god ting at beskytte sit køretøj mod salt og rust. Derfor anbefaler vi at 

du vælger at få dit køretøj undervognsbehandlet allerede fra start, da det beskytter køretøjet 

og forlænger levetiden i mange år. Kan kun bestilles i forbindelse med køb af nyt køretøj. 
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Lydisolering af kabine 

 

 
 

Lydisolering af Bach Delux 26 kabine 

Bach Delux 26 er i forvejen et støjsvagt køretøj eftersom det er elektrisk, så der ikke er så meget 

støj forbundet med motoren. Hvis man alligevel syntes den larmer for meget, kan dette 

lyddæmpningssæt løse problemet. Når man køre i kabinescooteren kan man høre en lyd der 

bliver højere i takt med hvor hurtigt man køre. Denne lyd er ikke voldsom høj, men for personer 

med høreapparater kan denne lyd være et mareridt. Så hvis du har høreapparater så anbefales 

det at du bestiller lyddæmpning til dit køretøj. For personer uden høreapparat vil det med stor 

sandsynlighed ikke være en lyd man rigtig hører, nærmere den eneste lyd hvor man kan følge 

med i hvor hurtigt man kører. Men ønsker du så støjsvag en kabine som overhovedet muligt, så 

er denne lydisolering det rigtige valg. 
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Gaspedal til foden 

 

 

 

Fod gaspedal til kabinescooter 

Hvis du af en eller anden grund ikke kan eller ønsker at styre hastigheden på din Bach Delux 26 

med det gashåndtag som den er født med, som man skal bruge højre hånd til. Så er der 

mulighed for at få eftermonteret en fod gaspedal så du med foden kan styre hastigheden på din 

kabinescooter. Fod gaspedalen kan monteres så du enten kan bruge venstre eller højre fod, du 

vælger selv. 
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FM og DAB+ radio 

 

 
 

En ny standart Bach Delux 26 ikke har indbygget FM og DAB+ radio. Man kun har musikafspiller 

til afspilning af musik fra USB eller SD kort. Så vi har udviklet dette radiokit som man kan få 

monteret i sin Bach Delux 26 kabinescooter, hvis man har ønske om at høre radiokanaler mens 

man er ude at køre. 

 

Radio: DAB digital bilradio med Bluetooth, IPod/Android tilslutning, USB, AUX-indgang og MP3 

afspilning. 
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Beslag til Topcase på Bach Delux 26 

 

 
 

Beslag til montering af Topcase  

Dette beslag er lavet specielt til at montere Topcase SH 50 eller Topcase B47 på Bach Delux 26. 

Beslaget monteres på bagkofangeren af Bach Delux 26 hvorefter man kan montere en Topcase 

på beslaget, der er mulighed for at montere en stokkeholder sammen med en Topcase. 

 

Der kan være ekstra udstyr som ikke kan kombineres. Er du i tvivl så kontakt os.  

Bemærk montering kræver tilkøb af bagkofanger til Bach Delux 26. 
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Batteripakke A85 

 

• Kører op til 60 km. på en opladning 
• Forholdsvis tungt batteri 
• En ekstern oplader, som ikke er       
modtagelig overfor vind og vejr. 
• Batteriet skal vedligeholdes over vinteren 
 

 

 

 

 

 

 

 

A85 batteripakke. 

Rækkevidde op til 60km, denne batteripakke følger med som standart, når man køber et nyt 

køretøj.  

Ved normalt brug i et kuperet landskab med diverse ekstra udstyr tændt, samt lav udendørs 

temperatur og en føre på 115kg, har vi målt denne pakke til at køre 41km på en opladning. 

Dette svinger en del afhængig af udendørs temperatur, vægt og hvor kuperet landskabet er. 

Den forventede lade tid med standart lade stikket er 6-10 timer. Et fuldt afladet batteri tager op 

til 13.5 timer at genoplade. 
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Batteripakke S90 

 

• Oplader dobbelt så hurtigt som et A 
batteri. 
• Oplades direkte fra en 220 volts 
stikkontakt. 
• Er modtagelig overfor vind og vejr 
• Det taget kun 4-6 timer, at oplade. 
• Mulighed for “Klat ladning” 
• Levetid på 8-10 år 
• S batteriet er endvidere udstyret med et 
BMS-sikkerhedssystem, som sørger for at 
batteriet ikke bliver skadet. 
• S batteriet må ikke lades under 0 grader 
celsius. 
 

 

 

 

Batteripakke S90 

Rækkevidde op til 55 km på en opladning. Ved normalt brug i et kuperet landskab med diverse 

ekstra udstyr tændt, samt høj udendørs temperatur og en føre på 78kg, har vi målt denne 

pakke til at køre 48.8km på en opladning. Dette svinger en del afhængig af udendørs 

temperatur, vægt og hvor kuperet landskabet er. 

Forventet lade tid med det standart ladestik som følger med køretøjet, er 4 - 6 timer. 
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Batteripakke S100 

 

• Oplader dobbelt så hurtigt som et A 
batteri. 
• Oplades direkte fra en 220 volts 
stikkontakt. 
• Er modtagelig overfor vind og vejr 
• Det taget kun 4-6 timer, at oplade. 
• Mulighed for “Klat ladning” 
• Levetid på 8-10 år 
• S batteriet er endvidere udstyret med et 
BMS-sikkerhedssystem, som sørger for at 
batteriet ikke bliver skadet. 
• S batteriet må ikke lades under 0 grader 
celcius. 

 

 

 

Batteripakke S90 

Rækkevidde op til 90km på en opladning. Ved normalt brug i et kuperet landskab med diverse 

ekstra udstyr tændt, samt høj udendørs temperatur og en føre på 78kg, har vi målt denne 

pakke til at køre 79,2km på en opladning. Dette svinger en del afhængig af udendørs 

temperatur, vægt og hvor kuperet landskabet er. 

Forventet lade tid med det standart ladestik som følger med køretøjet, er 4 - 6 timer. 
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Batteripakke S200 

 

• Oplader dobbelt så hurtigt som et A 
batteri. 
• Oplades direkte fra en 220 volts 
stikkontakt. 
• Er modtagelig overfor vind og vejr 
• Det taget kun 4-6 timer, at oplade. 
• Mulighed for “Klat ladning” 
• Levetid på 8-10 år 
• S batteriet er endvidere udstyret med et 
BMS-sikkerhedssystem, som sørger for at 
batteriet ikke bliver skadet. 
• S batteriet må ikke lades under 0 grader 
celsius. 
 
 
 
 

 
 
Batteripakke S200 

Rækkevidde op til 155km på en opladning. Ved normalt brug i et kuperet landskab med 

diverse ekstra udstyr tændt, samt høj udendørs temperatur og en føre på 78kg, har vi målt 

denne pakke til at køre 138,1km på en opladning. Dette svinger en del afhængig af udendørs 

temperatur, vægt og hvor kuperet landskabet er. 

Forventet lade tid med det standart ladestik som følger med køretøjet, er 4 - 6 timer. 
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Batteripakke S400 

 
• Oplader dobbelt så hurtigt som et A 
batteri. 
• Oplades direkte fra en 220 volts 
stikkontakt. 
• Er modtagelig overfor vind og vejr 
• Det taget kun 4-6 timer, at oplade. 
• Mulighed for “Klat ladning” 
• Levetid på 8-10 år 
• S batteriet er endvidere udstyret med et 
BMS-sikkerhedssystem, som sørger for at 
batteriet ikke bliver skadet. 
• S batteriet må ikke lades under 0 grader 
celsius. 
 
 
 
 

 

Batteripakke S400 

Rækkevidde op til 210km på en opladning. Ved normalt brug i et kuperet landskab med 

diverse ekstra udstyr tændt, samt høj udendørs temperatur og en føre på 78kg, har vi målt 

denne pakke til at køre 189,2km på en opladning. Dette svinger en del afhængig af udendørs 

temperatur, vægt og hvor kuperet landskabet er. 

Forventet lade tid med det standart ladestik som følger med køretøjet, er 4 - 6 timer. 
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Bremselås – Grip lock – Rød 

 

 

 

Bremselås til gashåndtag. 

Bremselås som kan indstilles efter størrelsen på håndtaget. 

Fungere som parkeringsbremse til kabinescooteren, samtidig også en form for tyverisikring, da 

den kan låses med nøgle. 
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