
 
 

 

AIXAM. Linia  Crossover. 

 

 

 

ELEGANCKI I PRSAKTYCZNY 

Crossover to zupełnie nowy wymiar pojazdu czterokołowego. 

Dodatkowe osłony zderzaka przedniego oraz tylnego sprawiają, że 

wygląda on jak rasowy crossover. Ogromnym udogodnieniem jest też 

duża przestrzeń bagażowa, która wynosi maksymalnie, aż do 1200 

litrów.  Dzięki podniesionej linii dachu podróżujący nowym 

Crossover’em zaznają w jego wnętrzu więcej wygody i komfortu.  

Crossover, jak wszystkie inne modele Aixam, idealnie wpisuje się w 

zatłoczone miejskie ulice. Ekstremalnie niskie zużycie paliwa (już od 

2,96 l/100 km) oraz niezwykle niska emisja CO2 sprawiają, że jest to 

pojazd niezwykle ekonomiczny i ekologiczny. 

Elegancka i funkcjonalna stylistyka wnętrza to kolejny atut nowego 

Crossovera. Stojak na kubki i pojemnik na monety w pokrywie 

schowka deski rozdzielczej, podwójny uchwyt w konsoli środkowej na 

pojemnik z płynami oraz wyjmowana popielniczka w pełni 

wykorzystują ergonomię wnętrza. Chromowane wykończenia 

maskownicy sterowania ogrzewaniem, chromowane nakładki wlotu 

powietrza, klamek wewnętrznych oraz dźwigni zmiany biegów nadają 

wnętrzu niezwykle szykownego wyglądu. 



 
 

Modele Crossover dostępne są z dodatkowym wyposażeniem w 

postaci: systemu ABS + EBS (przy wersji GT i GTS standard), tablet 

multimedialny wraz z kamerą cofania w tylnym zderzaku, 

klimatyzacją (tylko wersja Premium) czy wykończeniem deski 

rozdzielczej w kolorze srebrnego aluminium. 

 

Kompletna gama modelu Crossover składa się z następujących wersji: 

 Crossover Premium (silnik diesel, homologacja L6e, prawo 

jazdy kat. AM,B1,B).  

 Crossover GT (silnik diesel, homologacja L7e, prawo jazdy 

kat. B1,B). 

 Crossover GTR (silnik benzynowy, homologacja L7e, prawo 

jazdy kat. B1,B). 

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

 Nadwozie wykonane z tworzywa ABS o wysokiej odporności 

na uderzenia mechaniczne  zbudowane na przestrzennej 

ramie aluminiowej.  

 Silnik diesel KUBOTA lub benzynowy LOMBARDINI. 

 Pojemność silnika - 400 cm3 (wersja PREMIUM), 599 cm3 

(wersja GT), 505 cm3 (wersja GTI). 

 Bezstopniowa, automatyczna skrzynia biegów. 

 Opony 155/65R14.  

 Wysokowydajne sprężyny zawieszenia wraz z amortyzatorami 

dwustronnego działania. 

WYMIARY / WAGA / OSIĄGI 

 Długość: 3.135 mm. 

 Szerokość : 1.500 mm. 

 Liczba siedzeń: 2 (wersja PREMIUM), 4 (wersja GT i GTI). 



 
 Rozstaw osi: 2.000 mm. 

 Masa własna pojazdu: 350 kg (wersja PREMIUM), 400 kg 

(wersja GT i GTI). 

 Pojemność bagażnika: 1200 l. 

 Prędkość maksymalna: 45 km/h. 

 Zużycie paliwa: 2,96 l/ 100 km (wersja PREMIUM), 3,94 l 

(wersja GT), 5,98 l (wersja GTI). 

CENA 

 10.765,00 € netto (wersja PREMIUM). 

 11.830,00 € netto (wersja GT). 

 12.735,00 € netto (wersja GTI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


