
BROSCHYR MINI-KIPPER 2023



M
IN

I-
K

IP
PE

R
 F

IN
N

S 
I F

LE
R

A
 M

O
D

EL
LE

R
. F

A
BR

IK
EN

 K
A

N
 Ä

V
EN

 A
N

PA
SS

A
 P

Å
BY

G
G

N
A

D
ER

N
A

mailto:info@camro.se
mailto:fredrik@camro.se
mailto:roger@camro.se
mailto:helmer@camro.se


Kort om Mini-Kipper: 

Mini-Kipper tillverkas i Tyskland i en mindre fabrik med lång erfarenhet. Mini-Kipper är ett gammalt 
märke men det är första gången som försäljningen sker utanför Tyskland. CamRo startade som 
importör i Sverige hösten 2022. Den första maskinen levererades 1968, se bild nedan.  

Maskinerna i denna broschyr är elektrisk drivna. Vi kan även erbjuda bensin och diesel på dessa 
modeller.

Samtliga modeller kan även anpassas på fabriken vid speciella önskemål så som högre hastighet, 
stålflak, högre flaklämmar, däckval, belysningar, stolar, drag, lövblåsar, lövsugutrusning med mera.  



TILLVAL  UTRUSTNING:

STD UTRUSTNING:

Ytterligare  specialutrustning  på  

begäran. Fabriken kan anpassa en hel 

del efter kundernas önskemål

•  Släpvagnsdrag  med  sprint & kula  (ej  för  vägtrafik)

•  Lövlämmar  (trä)  400  mm  hög

• 24V/135Ah/C5-batterier  (Lead-Carbon 
underhållsfria) 2  kW  trefasmotor,  borstlös, 
differentialaxel

• Laddare  integrerad  i  fordonet

• Curtis  AC

• Elektrisk  gaspedal för fram & back

• Körhastighet  från  0-12  km/h

• Däck:  5,00-10  klackar  fram,  145/80R10  bak

• Flakstorlek  800  x  1  250  mm
• Fasta  sidolämmar,  avtagbar frontläm

• Elektrisk tipp & svängning för flaket
• Servostyrning
• Timräknare

•  Nyttolast  upp  till  400  kg

Mini -Kipper  KL  800E

ELEKTRISK



STD Utrusting:

TILLVAL  UTRUSTNING:

ytterligare  specialutrustning  på  begäran.

•  Passagerarsäte,  utan  fjädring,  med  armstöd

• Förarkomfortstol med fjädring

Släpvagnsdrag  med sprint  (ej  för  vägtrafik)

• 24V/200Ah/C5-batterier,  (Lead-Carbon underhållsfria)

3  kW  trefasmotor,  borstlös,  differentialaxel

• Laddare  integrerad  i  fordonet

• Curtis  AC

• Hydraulisk  fotbroms,  elektromekanisk  parkeringsbroms

• Rattstångsomkopplare  för  körriktning,  elektrisk  gaspedal

• Körhastighet  från  0-18  km/h

• Däck:  fram  16x6,50-8,  bak  205/60  R13

• Flakstorlek  1  000  x  1  700  mm,  aluminiumlämmar (300  mm) 
inkl elektrohydraulisk  trevägstipp

• Trafikbelysning

•   Nyttolast  upp  till  800  kg

Mini-Kipper  MK  1624E

ELEKTRISK

Skyddsgaller  för  bakruta 

•      Hyttvärmare  diesel 

Varningsljus  och  DIN  67520-märkning  

• Luftfjädrat  säte

Släpvagnsdrag  med sprint  (ej  för  vägtrafik)

• Tak  med  främre  och  bakre  fönster, inkl
torkare

• Förarhytt  med  fasta,  låsbara  helglasdörrar,

• Elektrisk  bevattningsanordning  steglös  kontroll, 
inklusive  5  m  vattenslang  och  munstycke, 
1000  liters  vattentank  med  avtagbar  ram  

• Omvandlare  DC/  230V  AC  700W/1500W
för  drift  av  häcksax  etc.

• Hydrauliskt frontfäste, Kat.0

• Fronthydraulik

• Lövlämmar  (träskivor)  500  mm

högt

• Hydrauliskt svängbart flak för tipp åt sidan

Lövlämmar  (perforerat  galler)  500  mm högt

Anslutning fram för elektriska redskap 48V med 
potentiometer för justering 

•

•

•

•

•



STD Utrusting:

TILLVAL  UTRUSTNING:

ytterligare  specialutrustning  på  begäran.

• 48V/200Ah/C5-batterier,  (Lead-Carbon underhållsfria)

4  kW  trefasmotor,  borstlös,  differentialaxel

• Laddare  integrerad  i  fordonet

• Curtis  AC

• Hydraulisk  fotbroms,  elektromekanisk  parkeringsbroms

• Rattstångsomkopplare  för  körriktning,  elektrisk  gaspedal

• Körhastighet  från  0-18  km/h

• Däck:  fram  16x6,50-8,  bak  205/60  R13

• Flakstorlek  1  000  x  1  700  mm,  aluminiumfästen  (300  mm) inkl 
elektrohydraulisk  trevägstipp

• Trafikbelysning

•   Nyttolast  upp  till  900  kg

Mini-Kipper  MK  1648E

ELEKTRISK

•  Passagerarsäte,  utan  fjädring,  med  armstöd

• Förarkomfortstol med fjädring

Släpvagnsdrag  med sprint  (ej  för  vägtrafik)

Skyddsgaller  för  bakruta 

•      Hyttvärmare  diesel 

Varningsljus  och  DIN  67520-märkning  

• Luftfjädrad  säte

Släpvagnsdrag  med sprint  (ej  för  vägtrafik) 

Tak  med  främre  och  bakre  fönster, inkl

torkare

• Förarhytt  med  fasta,  låsbara  helglasdörrar,

• Elektrisk  bevattningsanordning  steglös  kontroll, 

inklusive  5  m  vattenslang  och  munstycke, 
1000  liters  vattentank  med  avtagbar  ram  

• Omvandlare  DC/  230V  AC  700W/1500W
för  drift  av  häcksax  etc.

• Hydrauliskt frontfäste, Kat.0

• Fronthydraulik

• Lövlämmar  (träskivor)  500  mm

högt

• Hydrauliskt svängbart flak för tipp åt sidan

Lövlämmar  (perforerat  galler)  500  mm högt

Anslutning fram för elektriska redskap 48V med
potentiometer för justering 

48-V lövblås. Kräver fr.lyft & anslutning fram
med potentiometer

Elektrisk sopvals 48v med 3kW BLDC motor med integrerad transmission. 
Kontroll för steglös justering av hastighet  



• Elektrisk  bevattningsanordning  steglös  kontroll, 
inklusive  5  m  vattenslang  och  munstycke, 
1000  liters  vattentank  med  avtagbar  ram  

Varningsljus  och  DIN  67520-märkning  

•  Fullfjädrad  pendelstyraxel  (med  fjäder  och  hydraulisk  dämpare)

• Förarkomfortstol med fjädring

• Luftfjädrad  säte

• Släpvagnsdrag  med sprint  (ej  för  vägtrafik)

• Tak  med  främre  och  bakre  fönster, inkl
torkare

• Förarhytt  med  fasta,  låsbara  helglasdörrar,

skyddsgaller  för  bakruta

Passagerarsäte  med  fjädring 

• 48V/320Ah/C5-batterier  (Lead-Carbon underhållsfria)

6,5  kW  trefasmotor,  borstlös,  differentialaxel

• Laddare  integrerad  i  fordonet

• Curtis  AC

• DC/DC-omvandlare  48V/12V,  300W

• Hydraulisk  fotbroms,  mekanisk  parkeringsbroms

• Rattstångsomkopplare  för  körriktning,  elektrisk  gaspedal

• Körhastighet  från  0-20  km/h

• Däck:  fram  18x7,00-8,  bak  25x8,50-14

• Flakstorlek  1  100  x  1  800  mm,  aluminiumlämmar  (300  mm) inkl
elektrohydraulisk  trevägstipp

•   Nyttolast  upp  till  1  400  kg

Mini-Kipper  MK  1700E

ELEKTRISK STD Utrustning:

TILLVAL  UTRUSTNING:

• Omvandlare  DC/  230V  AC  700W/1500W 
för  drift  av  häcksax  etc.

• Hydrauliskt frontfäste, Kat.0

• Fronthydraulik

• Lövlämmar  (träskivor)  500  mm

högt

• Lövlämmar  (perforerat  galler)  500  mm högt

•

Hydraulisk svängning på flaket höger & 
vänster . Automatisk stopp vid ändlägen men 
även i centrerat läge

Manuell svängning på flaket höger & vänster. 
Hydraulisk tipp. Se nedan vid extra val av 
hydraulisk svängning av flaket. 

Anslutning fram för elektriska redskap 48V med
potentiometer för justering 

48-V lövblås. Kräver fr.lyft & anslutning fram
med potentiometer

ytterligare  specialutrustning  på  begäran.

•

•

•

•

•



ytterligare  specialutrustning  på  begäran.

•  Frampassagerarsäte  med  fjädring
• Förarkomfortstol med fjädring

• Luftfjädrat  f ö ra rsäte
• Släpvagnsdrag  med  sprint  (ej  för  vägtrafik)

• Breda  däck,  27x8,50-15

• Tak  med  främre  och  bakre  fönster, inkl  torkare

• Förarhytt  med  fasta,  låsbara  helglasdörrar,

• Dieselvärmare

• 48V /320Ah/Lead Carbon,  differentialaxel, borstfri  8,5  kW

AC-motor

•  Laddare  integrerad  i  fordonet

•  Curtis  AC

• DC/DC-omvandlare  48V/12V,  300W

•  Hydraulisk  fotbroms,  mekanisk  parkeringsbroms

•  Rattstångsomkopplare  för  körriktning,  elektrisk  gaspedal

•  Körhastighet  från  0-25  km/h

•  Däck:  fram  20,5x8,00,  bak  225/70  R15C

•  Flakstorlek  1  100  x  1  800  mm,  aluminiumfästen  (400  mm) inkl
elektrohydraulisk  trevägstipp

• Inkl fjädrad framaxel för bättrekomfort

•   Nyttolast  upp  till  2  400  kg

Mini- Kipper  MK  1800E

ELEKTRISK STD Utrustning:

TILLVAL  UTRUSTNING:

• Elektrisk  bevattningsanordning   -steglös  kontroll, 

inklusive  5  m  vattenslang  och  munstycke, 
1000  liters  vattentank med  avtagbar  ram  

• Varningsljus och DIN 67520-märkning

Hydraulisk svängning på flaket höger & 
vänster . Automatisk stopp vid ändlägen men 
även i centrerat läge

Manuell svängning på flaket höger & vänster. 
Hydraulisk tipp. Se nedan vid extra val av 
hydraulisk svängning av flaket. 

Anslutning fram för elektriska redskap 48V med
potentiometer för justering 

48-V lövblås. Kräver fr.lyft & anslutning fram
med potentiometer

• Omvandlare  DC/  230V  AC  700W/1500W 
för  drift  av  häcksax  etc.

• Hydrauliskt frontfäste, Kat.0

• Fronthydraulik

•  Lövlämmar  (träskivor)  500  mm
högt

• Lövlämmar  (perforerat  galler)  500 
mm högt

•



•  Passagerarsäte,  komfort

• Luftfjädrad  säte

• Släpvagnsdrag  med  sprint  (ej  för  vägtrafik)

• Breda  däck,

• Tak  med  främre  och  bakre  fönster, inkl
torkare

• Förarhytt  med  fasta,  låsbara  helglasdörrar,

•  48V /428Ah  batterier,  8,5  kW  trefasmotor,  borstlös,

Lead     Carbon batterier, differentialaxel

•  Laddare  integrerad  i  fordonet

•  Curtis  AC

•  DC/DC-omvandlare  48V/12V,  300W

•  Belysning

•  Fullfjädrad  pendelstyraxel  (med  fjäder  och  hydraulisk  dämpare)

•  Hydraulisk  fotbroms,  mekanisk  parkeringsbroms

•  Rattstångsomkopplare  för  körriktning,  elektrisk  gaspedal

•  Körhastighet  från  0-20  km/h

•  Däck:  fram  20,5x8,00,  bak  235/65  R16C

•  Flakstorlek  1  300  x  2  000  mm,  aluminiumfästen  (400  mm) inkl
elektrohydraulisk  trevägstipp

•   Nyttolast  upp  till  1  800  kg

Mini-Kipper MK  2200E  

ELEKTRISK

TILLVAL  UTRUSTNING:

STD Utrustning:

Elektrisk  bevattningsanordning   steglös  kontroll, 
inklusive  5  m  vattenslang  och  munstycke, 
1000  liters  vattentank med  avtagbar  ram  
• Omvandlare  DC/  230V  AC  700W/1500W
för  drift  av  häcksax  etc.

• Hydrauliskt frontfäste, Kat.0

• Fronthydraulik

• Lövlämmar  (träskivor)  500  mm
högt

• Lövlämmar  (perforerat  galler)  500  mm högt

ytterligare  specialutrustning  på  begäran.

Dieselvärmare

Manuell svängning på flaket höger & vänster. 
Hydraulisk tipp. Se nedan vid extra val av 
hydraulisk svängning av flaket.

Hydraulisk svängning på flaket höger & 
vänster . Automatisk stopp vid ändlägen men 
även i centrerat läge

Anslutning fram för elektriska redskap 48V med 
potentiometer för justering

48-V lövblås. Kräver fr.lyft & anslutning fram
med potentiometer

•

•

•

•

•



CamRo är Svensk generalagent för Mini-Kipper. Vi har återförsäljare utspridda i Sverige så att våra 
kunder har närhet till försäljning och service.
Kontakta oss på CamRo så styr vi ihop Er med närmsta försäljningsställe. Ifall ni fått denna broschyr 
från en av våra återförsäljare så ser ni deras kontaktuppgifter nedan. 

Varmt välkommen att kontakta oss

CamRo AB
Tel vxl: 021-352200
E-post: info@camro.se
Hemsida: www.camro.se
Vi finns även på Facebook, Instagram, LinkedIn

ÅTERFÖRSÄLJARE:
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