
Kabinescooter.dk

Vi giver dig frihed til at køre uden kørekort

BACH
delux



Hos Kabinescooter.dk har vi stor viden
indenfor el-køretøjer på det danske marked
Det afspejles i tilbagemeldingerne fra vores 
kunder og deres pårørende. Disse er af
afgørende betydning for vores bestræbelse på 
at blive endnu dygtigere til at yde den aller-
bedste service.

Kabinescooter.dk er i rivende udvikling, hvor vi
har udvidet sortimentet betragteligt, både 
hvad angår vores nyeste model Bach 27,
men også på udbuddet af ekstraudstyr.

Teamet bag kabinescooter.dk har nok Danmarks 
største erfaring i denne branche, og vi håber med 
dette katalog at kunne klæde dig godt på til købet 
af din første kabinescooter.

Bach Kabinescootere fås i 2 forskellige modeller, 
der indregistreres som enten lille eller stor knallert, 
med gul eller hvid nummerplade.

Køretøjskategori L2e-P er 3-hjulet og findes i 2 
udgaver. Lille knallert (1.000W) med gul nummerp-
lade koster ca. 1.000 kr. i ansvarsforsikring, kører op 
til 30 km/t., kræver knallertkørekort, er godkendt til 
2 personer og skal følge knallert-færdselsreglerne. 
Stor knallert (1.500W) med hvid nummerplade, 
koster ca. 1.000 kr. i ansvarsforsikring, kører op til 45 
km/t., kræver bil- eller MC kørekort, er godkendt til 
2 personer og skal følge bil-færdselsreglerne.

L6e-P er 4-hjulet og indregistreres som en almind-
elig bil og kræver derfor almindelig bilforsikring og 
kørekort, og den skal følge bil-færdselsreglerne.

Vi vil vores kunder det bedste.
Det afspejles i vores kerneværdier:

Kvalitet
Vi bestræber os på, at vores køretøjer skal være 
de bedste køretøjer på markedet, både hvad 

angår køretøjets sikkerhed og kvalitet.

Velkommen til
Kabinescooter.dk

Fakta om Bach Kabinescooter
• Fås i 3 modeller (lille / stor knallert + bil)
• Kørekort erhverves fra 15 år
• S-batteri op til 210 km. på en opladning
• 100% elektrisk grøn energi
• Godkendt til 2/3 personer
• Ingen vægtafgift på knallert
• Ingen parkeringsproblemer
• Lækkert design og kørekomfort
• 14 dages returret på din kabinescooter *
• Høj sikkerhed - ISO 9001 certificering

A-batteriet har følgende funktioner
• Kører op til 60 km. på en opladning
• Forholdsvis tungt batteri
• Ekstern oplader, som ikke er
modstandsdygtig overfor vind og vejr
• Batteriet skal vedligeholdes over vinteren.
Må ikke køres tom for strøm.
• Opladningstiden er max. 13 timer

R&S-batterierne har følgende funktioner
• Oplader dobbelt så hurtigt som et
 A-batteri
• Oplades direkte fra 220 volts stikkontakt
• Er modstandsdygtig overfor vind og vejr
• Tager kun 3-6 timer at oplade
• 3 års fabriksgaranti **
• Mulighed for “klatladning”
• Utrolig lang levetid 800 lifecycles, som svarer til 
køretøjets producerede levetid.
• S-batterierne er endvidere udstyret med et 
avanceret sikkerhedssystem, som sørger for at 
batteriet ikke bliver skadet

* Gælder kun fjernsalg uden afprøvning af demokøretøj 
inden køb.

** Forudsætter tilkøb af BACH serviceaftale

Bach Kabinescooter er vores kabinescooter, som
giver dig bevægelsesfrihed året rundt. Der er
hverken begrænsninger for hvornår du kan køre
i supermarkedet eller besøge familie og venner.
Med det skiftende danske vejr, sidder du både
godt og tørt inden døre. De store døre giver
dig en rigtig nem ind- og udstigning, også hvis
benene er lidt stive, eller du døjer med dårlig
ryg, bruger kørestol eller ligende.

Den er super økonomisk, kun få kroner pr.
opladning, forurener ikke, og der er ingen støj
for omgivelserne - Grøn Energi!

Motoren er vedligeholdelsesfri, som yder helt
op til 1.500W ved spidsbelastning og har derfor
en overlegen styrke i langt de fleste kørsels
situationer.

Så er du træt af regn og kulde i de kolde
måneder, men samtidig vil nyde solen og
varmen i de varme måneder, ja så er Bach
Delux 26 med sit lækre design og store
fleksibilitet det helt rigtige valg til dig.

Tryghed
Du skal være tryg ved både vores køretøjer,
ved firmaet, samt når du bevæger dig rundt

i trafikken.

Livsglæde
Vi bestræber os på, at vi kan levere et køretøj

til dig, som både er sjovt og nemt at køre i,
og som kan give dig en masse livsglæde.



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

Kraftigt LED-lys til
de mørke vinterdage

Højt placeret
kraftigt bremselys

Motor med overlegen 
styrke i langt de fleste situationer.

Lille knallert: 1.000W
Stor Knallert: 1.500W

Nem adgang til laderstik 
bag “tankdækslet”

12” alufælge
hele vejen rundt

Jeg kører op 
til 210 km.

på én opladning
Den stilrene

Fås i 5 farver: Rød, hvid, lime, kongeblå og grå.

Standardudstyr i Bach Delux 26
Radio med USB og kortlæser, fjernbetjent 
centrallås, bakkamera, soltag, alufælge,
12V udtag, elruder og elektrisk varmesystem.

Model 3-hjulet (lille knallert) KM (op til) Pris
Bach 25 Suitev 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,-
Bach 26 Splass HC med S125 90 km.  133.365,-

Model 3-hjulet (stor knallert)
Bach 45 Gazelle med A85   39.995,-
(Fås også med S-batterier)

Model 4-hjulet (bil/MC)
Bach 27 4-hjulet med A85 60 km.  54.995,-

Priser
Priseksempler for Kabinescooter

inkl. batteri med tabel for rækkevidde (op til).
Læs mere om S-batterier på kabinescooter.dk



Basispakke 1    2.995,-
Bakspejl, solskærm, gummimåtte,
kofangere og overtræk.

Basispakke 2    3.995,-
Lydiosolering, undervognsbehandling
og bakspejl.

Safety Care-pakke   3.955,-
Bremselås, pulverslukker, pumpe med
manometer, anti-punkteringsvæske i alle 
hjul, undervognsbehandling (dobbelt ved 
køb af DK Komfort-pakke)

DK Komfort-pakke    27.995,-
(Passer til S90, S100, S125 og S200)
HEKTER Oliefyr (2kw), lydisolering, solskærm, 
Blaupunkt radio med DAB+, Bluetooth og 
kortlæser, undervognsbehandling.

HEKTER Dieselfyr (2kw)   12.495,-
Undervognsbehandling   1.495,-
Sædeflytning (8-10 cm)   1.975,-
Ekstra døråbning (90°)   295,-
Metal-kofangere (for/bag)       895,-

Alle priser er inkl. montering.
Se hele udvalget af ekstraudstyr på
kabinescooter.dk, eller spørg hos din lokale 
BACH-forhandler.



Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer, prisændringer og Force majeure. Trykt 9/2019.


