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

GRATIS prøvetur?

Frihed, uafhængighed og livskvalitet

BACH
delux 26



Eget værksted 
sikrer høj kvalitet og fleksibel levering
Alle kabinescootere gennemgår kvalitetskontrol 
på vores klargøringsværksted, som har mange års 
erfaring i arbejdet med de forskellige modeller. På 
klargøringsværkstedet monteres en lang række 
ekstraudstyr, ligesom der laves individuelle tilpas-
ninger af handicapkøretøjer. Værkstedet laver 
også almindelige reparationer, service og udbedrer 
forsikringsskader. Samtidig fungerer værkstedet som 
vort ‘eksperimentarium’ for produktforbedringer og 
nyt udstyr.

Stort reservedelslager 
sikrer hurtig problemløsning
Som importør af BACH kabinescootere lægger vi 
vægt på god service og høj kvalitet, hvilket under-
streges af, at vort veludbyggede reservedelslager 
kan sikre hurtig levering, hvis der sker en skade på 
din scooter, eller hvis noget skulle gå i stykker.   
Reservedelslageret har dag-til-dag levering til auto-
riserede værksteder. 

Landsdækkende net af dygtige forhandlere
Kabinescooter har siden 2019 fokuseret på at opbygge 
et stærkt, landsdækkende forhandlernet, hvor service 
og support er i højsædet. Forhandlerne er specialiseret 
i de forskellige BACH modeller og kan derfor hurtigt 
give dig vejledning og hjælp. Forhandlernettet udbyg-
ges løbende, og målet er at komme tæt på alle vore 
kunder. Skulle du bo i et område, hvor der er langt til en 
forhandler, hører vi gerne fra dig.

Bredt sortiment 
af kabinescootere og udstyr af høj kvalitet
Modellerne af BACH kabinescootere spænder fra de 
3-hjulede kabinescootere, BACH 25 og BACH delux 
26, til de 4-hjulede kabinescootere (bil), BACH 27, som 
alle kan specialbygges til handicapvenlige køretøjer. 
Motorprogrammet indeholder motorstørrelser, som kan 
køre hhv. 15 km/t, 30 km/t (lille knallert) og 45 km/t (stor 
knallert/bil) afhængig af, hvilket køretøj du vælger. 

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

Velkommen til
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.

BACH delux 26
3-hjulet model

Kabinescooter.dk var blandt de første i Danmark 
til at sælge el-køretøjer. Fra vort domicil i Hobro 
importerer, klargør, ombygger og sælger vi vores 
eget kvalitetsmærke, BACH Kabinescooter, som 
vi har eneforhandling af i Danmark.

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

køretøjets sikkerhed og kvalitet.



• Fås i 2 modeller (30 km/t eller 45 km/t)
• Intet behov for kørekort, hvis du født før 1996. 
   Bemærk, at der er særlige regler
• 100 % elektrisk og miljøvenligt køretøj
• Godkendt til 2 personer
• Rækkevidde fra 60-210 km afhængig af 
   batteripakke
• Totalvægt max 515 kg
• Str.: L: 212,0 cm / B: 112,0 cm / H: 163,0 cm
• Motorydelse: 1.000 eller 1.500W
• Ingen vægtafgift, billig ansvarsforsikring
• 14 dages returret på din kabinescooter *
• Høj sikkerhed - ISO 9001 certificering

Livskvalitet 
på 3 hjul året rundt

Uafhængig af det danske vejr
På varme sommerdage får du god udluftning ved 
at åbne soltaget, som er standard på alle modeller. 
Er det varmt, kan det store vindue i bagenden også 
åbnes og bruges til ventilation. Du kan også åbne 
de elektriske sideruder, som er standard i alle BACH 
kabinescootere. 
På kolde vinterdage kan det indbyggede varm-
luftssystemet fjerne fugt fra din forrude, ligesom du 
kan tilkøbe et oliefyr, som kan sikre dig yderligere 
opvarmning af kabinen vinteren over.

Ubesværet ind- og udstigning
De store døre giver dig rigtig nem ind- og udstigning, 
også hvis benene er lidt stive, eller du døjer med 
dårlig ryg, bruger kørestol eller lignende. Og har du 
brug for endnu bedre plads, kan ekstra døråbning 
tilkøbes som ekstraudstyr for små penge.

Altid plads til 1 ekstra
BACH kabinescootere er typegodkendt til 2 person-
er - fører og passager - så du kan uden problemer 
få følgeskab på din køretur. På bagsædet er der 
efter scooterens størrelse god plads til enten en 
ægtefælle, ven, barn eller barnebarn, når du skal 
på tur.

Uanset farven - så er den altid grøn!
BACH kabinescootere er alle elektriske og dermed 
det helt rigtige og miljøvenlige valg. De hverken stø-
jer eller oser - bare ren, grøn energi. 

Med en BACH kabinescooter får du bevægel-
sesfrihed året rundt. Du kan let komme rundt, 
klare egne indkøb og ærinder, besøge venner og 
familie, tage på fisketur eller bare køre en tur ud i 
det blå, mens du sidder tørt og godt inden døre. 

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
• Ekstern oplader, som skal opbevares inde
• 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 220 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 ***

*  Gælder kun fjernsalg uden afprøvning af demokøretøj 
    inden køb
** Afhænger af kørsel, vedligehold af batterierne m.m.
*** Forudsætter tilkøb af BACH serviceaftale

Populær

En opladning koster kun få kroner, og med de nu-
værende energipriser ligger forbruget på under 10 
øre pr. kilometer.

Kræver ingen speciel 
ladestander. Det er blot 
et almindeligt 220V stik, 
som du kender det fra 
din husstand.



Kraftigt LED-lys til
kørsel i mørke

Tydeligt og højt placeret
kraftigt bremselys

Nem adgang til laderstik 
bag dækslet

Den stilrene

Motor med overlegen 
styrke i langt de fleste situationer.

Lille knallert: 1.000W (25 km/t)
Stor Knallert: 1.500W (45 km/t)

12”alufælge

Godkendt 
til 2 personer

Bakkamera



Store brede døre for nem 
adgang til kabinen

Hydrauliske skivebremser 
på alle hjul sikrer hurtig

og effektiv nedbremsning

Soltag og bagrude kan 
nemt åbnes for god

luftstrøm igennem kabinen
på varme dage

Jeg kører op til 

210 km
på én opladning

Model 3-hjulet (25 km/t - lille knallert) KM (op til)          Pris
Bach 25 med A85           (60 km)     49.495,-
Bach Delux 26 med S90        (55 km)     57.795,-
Bach Delux 26 med S100       (90 km)    64.995,-
Bach Delux 26 med S125                 (115 km)    72.195,-
Bach Delux 26 med S200         (155 km)  87.695,-
Bach Delux 26 med S400                    (210 km) 99.995,-
                    
Model 3-hjulet (45 km/t - stor knallert)
Alle modeller fås også som 45 km/t model til en merpris på kr. 2.000,-. 

OBS: Billederne kan være vist med ekstraudstyr. Priserne er vejledende og gældende pr. august 2020. Gældende dagspriser 
kan ses på www.kabinescooter.dk. Rækkevidden afhænger af kørestil, køreforhold, brug af øvrigt elektronisk udstyr i kabine-
scooteren m.v.

Modeller og priser:

+ klargøring 
og indreg.

Bredde 109 cm
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1. 12V udtag
2. Komfortabelt og justerbart sæde
3. Radio med USB og kortlæser

4. Elbetjente sideruder
5. Rummelige handskerum
6. Rummelige sidelommer

Displayet fungerer både som speedometer og bakkamera.

Rummeligt bagsæde med sikkerhedssele, som er godkendt til 1 passager, ligesom der 
også er god plads til bagage, indkøbsposer el.lign.

Kabinen i



Basispakke 1     2.995,-
Bakspejl, solskærm, kofangersæt og overtræk. 

Basispakke 2     3.995,-
Bakspejl, solskærm, kofangersæt, lydisolering, under-
vognsbehandling og overtræk

Safety Care-pakke    4.995,-
Bremselås til gashåndtag, pulverslukker, pumpe med
manometer, anti-punkteringsvæske i alle hjul og 
undervognsbehandling (dobbelt ved køb af DK Kom-
fort-pakke).

DK Komfort-pakke             27.995,-
(Passer til S90, S100, S125 og S200)
HEKTER oliefyr (2kw), kofangersæt, fartpilot, hill hold 
assistent, bakspejl, solskærm, lydisolering, undervogns-
behandling og radio med bl.a. Bluetooth og håndfrit 
telefonopkald.
 
Klargøring         1.595,-

Indregistrering                   790,-

Alle priser er inkl. montering og gældende fra august 2020.

Se udvalget af ekstraudstyr på www.kabinescooter.dk eller 
spørg din lokale Bach-forhandler.

Forsikring
Du skal som minimum tegne en ansvarsforsikring, som 
dækker de skader, som du kan komme til at påføre 
andre. En ansvarsforsikring koster omkring 1.000 kr. af-
hængigt af forsikringsselskab. Ønsker du at tegne en 
kaskoforsikring, så du er dækket ved skader, som sker 
på din scooter, henviser vi til dit forsikringsselskaberne 
for prisen. Se mere på  www.kabinescooter.dk under 
‘Økonomi og forsikring’.

Finansiering
Vi har stort kendskab til flere af landets finansierings-
selskaber, og vi kan derfor hjælpe og vejlede dig om 
finansiering ved køb af en kabinescooter.
På www.kabinescooter.dk under ‘Økonomi og finan-
siering’ kan du læse mere om finansiering af din kabi-
nescooter, se priseksempler, udfylde låneansøgninger 
mv.

Kommunalt tilskud
Skal du have et handicapkøretøj, er det muligt at 
søge om et kommunalt tilskud. Se mere på 
www.kabinescooter.dk.

Populær

Kørekort og færdelsregler 

• Er du under 18 år, skal du have
   knallertkørekort.

• Er du født inden 1996, er kørekort ikke  
   nødvendigt til en kabinescooter med 
   30 km/t.    
   Til en kabinescooter med 45 km/t skal 
   du have kørekort til bil/mc eller et stort 
   knallertkørekort.

• Kabinescootere med 30 km/t 
   betragtes som en knallert og skal følge 
   færdelsreglerne for knallerter. 

• Kabinescootere med 45 km/t 
   betragtes som en bil/mc og skal følge 
   færdelsreglerne for bil/mc. 

Ekstraudstyr, når du vil have ekstra luksus

For at gøre dit valg af ekstraudstyr lettere har vi 
sammensat en række udstyrspakker, som du kan få 
fabriksmonteret i din nye BACH kabinescooter:

Standardudstyr i BACH delux 26

• Fjernbetjent centrallås
• Bakkamera 
• Radio
• Soltag
• Alufælge
• Elruder
• Elektrisk varmesystem 
• 12V udtag til fx. opladning af mobiltelefon
• Sikkerhedsseler til fører og passager

Metallic 
dark red

Silk whiteMetallic 
dark blue

Metallic 
dark grey

Fås i følgende farver:

Få skræddersyet 
din kabinescooter 

til dig og dine behov



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

www.kabinescooter.dk

Kabinescooter.dk

Vidste du, at vi også har 
4-hjulede kabinescootere, Bach 27?

 
Se dem på: www.kabinescooter.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 9/2020.

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

www.kabinescooter.dk

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

BACH
delux 26


