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Schematische weergave van de remweg van de AIXAM + ABS en brommobiel zonder ABS onder natte omstandigheden bij 25km/h, 35km/h en 45km/h

ABS (ANTI-BLOKKEERSYSTEEM)
Het ABS-systeem is gebasseerd op vier 
sensoren, verbonden aan een computer, 
die voortdurend gegevens over de vaste 
wegligging van de voor- en achteras 
registreert. De computer reguleert 
de remkracht op alle wielen om een 
continue sturende balans van uw AIXAM 
te garanderen. 

STELT U ZICH EENS VOOR
Acceleratie, remmen, keren... dankzij 
ABS wordt de actieve controle van het 
traject gewaarborgd. ABS verhindert 
het blokkeren van de wielen op het 
moment dat u plotseling voor een 
obstakel moet remmen. U krijgt tijdens 
het in werking treden van ABS de 
gelegenheid om het obstakel heen te 
manoeuvreren. 
  
Regen, ijzel of sneeuw, blijf baas over uw 
AIXAM onder alle omstandigheden !
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U W  V E I L I G H E I D  I S  O N Z E  P R I O R I T E I T

09 PANORAMISCH ZICHT
De grote ramen van uw AIXAM zorgen voor 
uitzonderlijk zicht en verkleinen de dode hoeken.

10 VEILIGHEIDSGORDELS
De veiligheidsgordels worden getest met een volle 
lading, onderworpen aan een trekkracht van 5,4 ton, 
die tweemaal zo hoog is als door de wetgeving wordt 
opgelegd (2,7 ton). Deze tests komen overeen met 
36 keer het gemiddelde gewicht van elke berijder.

Bij AIXAM is veiligheid een onderdeel van het productieproces, er wordt gebruik 
gemaakt van materialen die voldoen aan de hoogste veiligheidseisen. Tevens is AIXAM 
de enige fabrikant die deel heeft genomen aan de CERAM UTEC crash tests. Op basis 
van deze tests is de kooiconstructie ontwikkeld. Voor uw veiligheid. Dank je AIXAM!

EXCLUSIEF AIXAM 
Voor veiligheid onder alle omstandigheden biedt AIXAM een ABS-remsysteem*.  
In het geval van een noodstop voorkomt ABS het blokkeren van de wielen waardoor u in 
staat bent maximale bestuurbaarheid van uw AIXAM te behouden. Wel zo veilig!

01 VEILIGHEIDSKOOI
Het ontwerp is specifiek aangepast aan het voertuig, 
waardoor de voorruit en het dak rechtstreeks op de 
veiligheidskooi kunnen worden geplakt, waardoor 
de stijfheid van de carrosserie toeneemt en de 
inzittenden beter worden beschermd.

02 VERSTERKING PORTIEREN
De dwarsbalken beschermen inzittenden in het 
geval van een aanrijding.

03 ZIJFRAMES
Het onderstel van de carrosserie is versterkt om 
vervorming van het geraamte te voorkomen, 
waardoor een veiligheidskooi wordt gecreëerd die 
de inzittenden beschermd.

04 GROTE BUITENSPIEGELS
Grote gebogen spiegels minimaliseren dode 
hoeken. De geïntegreerde knipperlichten maken 
manoeuvres nog veiliger.

05 CENTRALE TUNNEL
Versterkt het chassis en beschermd de inzittenden.

06 X-REM SYSTEEM
Dit is het meest stabiele en veilige systeem op 
de markt van brommobielen. Het vereist minder 
inspanning op het pedaal en remt daardoor beter.

07 FRAME IN HTSS
De voorste wieg en poten zijn gemaakt van 
hoogwaardig elastisch staal, voor het verkrijgen 
van een zeer hoge weerstand om de inzittenden te 
beschermen terwijl ze de massa verminderen.

08 CARROSSERIE IN KLEUR
Thermogevormd, dempt en absorbeert de energie 
van lichte schokken.

AIXAM. De veiligste brommobiel.
Een kortere remweg kan het verschil maken.

De veiligste brommobiel - ABS beschikbaar als optie · De veiligste brommobiel - 
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Voor dit model zijn diverse opties beschikbaar.

P R E M I U M  S U V

AIRCONDITIONING

BESCHIKBAAR 
ALS OPTIE

ALARM

MULTIMEDIA 

ABS

VEILIGHEID  
IS GÉÉN OPTIE.

•  Standaard uitgerust met AIXAM Connect 6,2’’ 
touchscreen, Bluetooth™, USB en Achteruitrijcamera 

•  Standaard uitgerust met AIXAM Concert 2 twin-cone 
luidsprekers (2x300W max)

•  Hoge SUV instap (5cm extra bodemvrijheid en  
verbeterde rijpositie) 

•  Twee interieurs naar keuze : zwart/zilver of  
zwart/bordeaux rood

• LED-knipperlicht geïntegreerd in buitenspiegels
• 15’’ diamond gepolijst zwart satijn lichtmetalen velgen
•  Gecombineerd dashboard met 3,5’’ TFT actieve matrix :  

betere leesbaarheid van veiligheidsberichten en hulp bij 
het rijden in real time 
…

Saffier blauw

Parelmoer wit

Parelmoer rood

Marine blauw  
metallic

Zilver metallic

Titanium metallic

Zwart metallic

ELEKTRISCHE VERSIE 
BESCHIKBAAR

De veiligste brommobiel - ABS beschikbaar als optie · De veiligste brommobiel - 
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* Met uitzondering van City Pack en eCity Pack.

STILSTAND IS 
VOORUITGANG.

•  Standaard autoradio MP3/RDS/USB/BluetoothTM en  
2  Ø130 mm luidsprekers

• ABS+EBD beschikbaar als optie
•  Cross uitrusting omvat :  

– Ronde LED-dagrijverlichting  
– Voorbumper met « bull bar » look 
– Zwarte schokbestendige voor- en achterbumper 

• Achteruitrijsensoren 
• 14’’ zilver-kleur lichtmetalen velgen 
• Zwarte kunstlederen bekleding
•  Gecombineerd dashboard met 3,5’’ TFT actieve matrix : 

betere leesbaarheid van veiligheidsberichten en hulp bij 
het rijden in real time

…

Saffier blauw

Parelmoer wit

Parelmoer rood

Marine blauw  
metallic

Zilver metallic

Titanium metallic

Voor dit model zijn diverse opties beschikbaar.

E V O

AIRCONDITIONING

BESCHIKBAAR 
ALS OPTIE

ALARM

MULTIMEDIA 

ABS
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Voor dit model zijn diverse opties beschikbaar.

G T I

AIRCONDITIONING

BESCHIKBAAR 
ALS OPTIE

ALARM

MULTIMEDIA 

ABS

VEILIGHEID  
IS GÉÉN OPTIE.

• Standaard uitgerust met 16’’ « GT » velgen
•  Standaard uitgerust met AIXAM Connect 

6,2’’ touch-screen, Bluetooth™, USB en 
Achteruitrijcamera 

•  Standaard uitgerust met AIXAM Concert 6 twin-
cone luidsprekers: boomers + woofers + tweeters 

• Sport stoelen, chassis en bumpers 
• « Carbon look » elementen interieur 
• Dubbele chroomlook uitlaat 
•  Gecombineerd dashboard met 3.5’’ TFT actieve 

matrix : betere leesbaarheid van veiligheidsbe-
richten en hulp bij het rijden in real time 
…

ELEKTRISCHE VERSIE 
BESCHIKBAAR

Saffier blauw Parelmoer wit Parelmoer rood Marine blauw  
metallic

Zwart metallic Staalgrijs mat  
(optie)

De veiligste brommobiel - ABS beschikbaar als optie · De veiligste brommobiel - 
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STOP! 
...EN DOOR.

•  Standaard uitgerust met AIXAM Connect 6,2’’ touch-
screen, Bluetooth™, USB en Achteruitrijcamera 

•   Standaard uitgerust met AIXAM Concert 2 twin-cone 
luidsprekers (2x300W max)

• ABS+EBD beschikbaar als optie
•  Twee interieurs naar keuze : zwart/zilver  

of zwart/bordeaux rood
• LED-knipperlicht geïntegreerd in buitenspiegels 
• 14’’ diamond lichtmetalen velgen
•    Gecombineerd dashboard met 3,5’’ TFT actieve matrix : 

betere leesbaarheid van veiligheidsberichten en hulp bij 
het rijden in real time

 …

Zilver metallic

Titanium metallic

Staalgrijs mat
(optie)

Saffier blauw

Parelmoer wit

Parelmoer rood

Marine blauw  
metallic

ELEKTRISCHE VERSIE 
BESCHIKBAAR

Voor dit model zijn diverse opties beschikbaar.

P R E M I U M

AIRCONDITIONING

BESCHIKBAAR 
ALS OPTIE

ALARM

MULTIMEDIA 

ABS
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Voor dit model zijn diverse opties beschikbaar.

E V O

AIRCONDITIONING

BESCHIKBAAR 
ALS OPTIE

ALARM

MULTIMEDIA 

ABS

STILSTAND IS 
VOORUITGANG.

•  Standaard autoradio MP3/RDS/USB/
Bluetooth™ en 2 Ø130 mm luidsprekers

• ABS+EBD beschikbaar als optie
• Piano black afwerkingen interieur en exterieur 
• Achteruitrijsensoren
• Standaard 14’’ 5-spaaks zwarte velgen
• Zwarte kunstlederen bekleding
•  Gecombineerd dashboard met 3,5’’ TFT actieve 

matrix : betere leesbaarheid van veiligheidsbe-
richten en hulp bij het rijden in real time 
…Saffier blauw Parelmoer wit Parelmoer rood

Marine blauw  
metallic

Zilver metallic Titanium  
metallic

Zwart metallic

De veiligste brommobiel - ABS beschikbaar als optie · De veiligste brommobiel - 
ABS

 b
es

ch
ik

ba
ar

 al
s o

pt
ie 

·

1514



VEILIGHEID 
IS GÉÉN OPTIE.

•  Standaard 16’’ « GT » velgen
•  Standaard uitgerust met AIXAM Connect 

6,2’’ touch-screen, USB, Bluetooth™ en 
Achteruitrijcamera 

•  Standaard uitgerust met AIXAM Concert  
6 twin-cone luidsprekers : boomers + 
woofers + tweeters 

• Sport stoelen, chassis en bumpers 
•  « Carbon look » elementen interieur 
• Dubbele chroomlook uitlaat 
•  Gecombineerd dashboard met 3,5’’ TFT actieve 

matrix : betere leesbaarheid van veiligheidsbe-
richten en hulp bij het rijden in real time 
… Saffier blauw Parelmoer wit Parelmoer rood Staalgrijs mat  

(optie)

Voor dit model zijn diverse opties beschikbaar.

G T O

AIRCONDITIONING

BESCHIKBAAR 
ALS OPTIE

ALARM

MULTIMEDIA 

ABS
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STILSTAND IS 
VOORUITGANG.

•  Standaard uitgerust met AIXAM Connect 
6,2’’ touch-screen, USB, Bluetooth™ en 
Achteruitrijcamera 

•  Standaard uitgerust met AIXAM Concert  
2 twin-cone luidsprekers (2x300W max)

• « GT » voor- en achterbumper
• Zwarte 15” Lichtmetalen velgen 
•  Parelmoer rode uitrusting (optie) omvat :  

- Parelmoer rood dak  
- Parelmoer rode spiegelkapjes 
- Parelmoer rode ringen in zijdelingse 
  siergrilles op voorbumper

•  Gecombineerd dashboard met 3,5’’ TFT actieve 
matrix : betere leesbaarheid van veiligheidsbe-
richten en hulp bij het rijden in real time 
…

Wit 
(standaard)

Saffier blauw
(optie)

Parelmoer rood
(optie)

Titanium metallic
(optie)

Zwart metallic 
(optie)

ELEKTRISCHE VERSIE 
BESCHIKBAAR

Voor dit model zijn diverse opties beschikbaar.

S P O R T

AIRCONDITIONING

BESCHIKBAAR 
ALS OPTIE

ALARM

MULTIMEDIA 

ABS

De veiligste brommobiel - ABS beschikbaar als optie · De veiligste brommobiel - 
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Voor dit model zijn diverse opties beschikbaar.

AIRCONDITIONING

BESCHIKBAAR 
ALS OPTIE

ALARM

MULTIMEDIA 

P A C K Uitgerust met alle  
benodigdheden

STANDAARD 
COMPLEET.

•  Standaard autoradio MP3/RDS/USB/
Bluetooth™ en 2 Ø 130 mm luidsprekers

•  Automotive type « AIXAM dashboard » met 
generfd lederlook

• Elektrische ramen
•  Ruitenwisser voor met 3 standen
•  Flip key voor centrale vergrendeling met  

optie voor alarm
•  Standaard uitgerust met wieldoppen
•  Schutbord tussen passagiers- en  

bagageruimte (optie) 
…

14’’ « 16-spaaks »  
lichtmetalen velgen  

155/65R14
(Beschikbaar als optie)

Marine blauw 
metallic

Parelmoer wit Parelmoer rood

Titanium metallicZilver metallic
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0% geluidshinder

0% CO2-uitstoot in de atmosfeer 
0% stikstofoxide 
0% deeltjes

Ongeveer €3 per 100 km

3,4 uur voor een volledige lading via 
een 220V** stopcontact 
1 uur laden = 20 km autonomie

Energie terugwinning:  
de accu wordt opgeladen tijdens  
het afremmen en remmen

Lithium accupakket

2 zits, ruime bagageruimte, gesloten  
en verwarmde passagiersruimte

Ongeloofelijke dynamiek en  
wendbaarheid bij lage snelheid

A I X A M  I S  D E  E N I G E  F A B R I K A N T 
D I E  E E N  V O L L E D I G  A S S O R T I M E N T 
1 0 0  %  E L E K T R I S C H E  A M - R I J B E W I J S 
V O E R T U I G E N  A A N B I E D T .
Uitgerust met een « emissievrije » motor, laat het assortiment  

 geen CO2 in de atmosfeer ontsnappen en voldoet het  
aan de Crit’Air norm die de schoonste voertuigen identificeert  
en classificeert. Ontdek het assortiment  op aixam.nl

0%
GELUIDSHINDER

100%
STILTE

BELEEF

 GTI

100 %
ELEKTRISCH

*  Gemiddelde autonomie gemeten in de meest gunstige situatie. Vele factoren kunnen deze waarde nadelig beïnvloeden. ** Stopcontact met het NE norm.

E C O N O M I S C H ,  E C O L O G I S C H ,  
S T I L  E N  C O N N E C T E D  !

              biedt u alle comfort die u nodig hebt tijdens  
het rijden. Geniet elke dag van de stilte en het rijplezier !

100 %
ELEKTRISCH

EENVOUD

3,4u VOOR EEN VOLLEDIGE 
LADING VIA HET STANDAARD 
STOPCONTACT 220V

 
SPORT

NEW

 
PREMIUM & GTI  

 
PREMIUM SUV

NEW

Ongeveer 100 km in normale  
omstandigheden* 

De veiligste brommobiel - ABS beschikbaar als optie · De veiligste brommobiel - 
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DE REIS BEGINT IN UW AIXAM...
AIXAM BIEDT U MEERDERE OPTIES ZODAT ELKE REIS ONVERGETELIJK IS.
Muziek, multimedia, handsfree bellen... Geniet van het rijden dankzij een uitzonderlijke geluidskwaliteit en 
100% connected zonder uw blik van de weg te halen... 
Dompel uzelf onder in de wereld van geluid met de nieuwste generatie audiosystemen AIXAM Concert 
luidsprekers met high fidelity geluidskwaliteit. Een Pioneer subwoofer is beschikbaar om uw systeem te 
voltooien.
In combinatie met de achteruitversnelling biedt de achteruitrijcamera tijdens manoeuvres een realtime 
panoramisch zicht achter uw AIXAM. Geïntegreerd in de systemen AIXAM CONNECT,  
AIXAM CONNECT 7’’ en AIXAM CONNECT 9’’.

Voor de diverse beschikbare audio opties per assortiment/model verwijzen wij u naar de AIXAM prijslijst.

AIXAM Connect : 6,2’’ touchscreen 
met radio, Bluetooth, USB-poort en 

achteruitrijcamera

AIXAM Concert in versie 2, 4 of 6 hifi-luidsprekers.  
Neodymium-tweeters vanaf versie 4 HP

R A D I O ,  T A B L E T S 
E N  A U D I O  S Y S T E M E N
Muziek, navigatie, multimedia...  
AIXAM biedt standaard de nieuwste generatie 
DAB* -audiosystemen, voor een 100% verbonden 
rijervaring.

Boomers AIXAM Concert versie 6 HP

AIXAM Connect 9’’ met het grootste touchscreen met hoge resolutie 
op de markt,  compatibel met Apple Car Play en Android Auto

AIXAM BIEDT DE RUIMSTE KEUZE AAN OPTIES OP DE MARKT VAN BROMMOBIELEN, DIE U 
DE VRIJHIED BIEDT OM UW AIXAM AAN TE PASSEN AAN UW BEHOEFTEN EN WENSEN

O P T I E S*

AUDIO RADIO & MULTIMEDIA TABLET
DAB** COMPATIBEL

Dubbele striping
« GT »

Side skirts Piano black 
« GT »

Decoratie portieren
« GT » 

Pack Parelmoer rood 
« Sport »

Radio MP3/RDS/USB/
Bluetooth

ABS Perimeter  
Alarm

Airconditioning Optionele 
verwarming

AIXAM Concert 4 HP :
-  luidsprekers in portieren
-  tweeters op dashboard

AIXAM Connect 7’’  
7’’ touch-screen tablet 
met Bluetooth + USB +  
Apple Car Play / 
Androïd Auto

AIXAM Connect  
6,2’’ touch-screen tablet 
met Bluetooth + USB  
+ achteruitrijcamera

Aixam Connect 9’’ 
9’’ touch-screen tablet 
met Bluetooth + USB +  
Apple Car Play / 
Androïd AutoPioneer subwoofer

EN NOG VEEL MEER... 
Dak en spoiler in kleur carrosserie
Reservewiel met wielsleutel en krik
Schutbord tussen passagiers- en bagageruimte…

*      Voor de beschikbare opties per assortiment/model verwijzen wij u  
naar de AIXAM prijslijst of stel uw AIXAM samen op www.aixam.nl.

**  Digitale radio

Chroomlook deurstrips 
« Premium »

EXTERIEURVEILIGHEID EN COMFORT
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GROTE  
BUITEN SPIEGELS

MISTLICHT 
ACHTER

700 LITER  
BAGAGERUIMTE

GETINTE 
ELEKTRISCHE RAMEN

KRACHTIGE 
HALOGEEN 

KOPLAMPEN

ULTRA-SOEPEL 
SCHAKELSYSTEEM

• Radio MP3/RDS/USB/Bluetooth & 2 speakers

•  6.2" touch-screen radio tablet met  
Bluetooth/USB & 2 speakers

• Airconditioning

•  14’’ 8-spaaks lichtmetalen velgen
• Reservewiel met wielsleutel en krik
•  Stootrand bagageruimte

BESCHIKBAAR ALS OPTIE:

ACCESS
URBAN 
BY NATURE
MINAUTO ACCESS is de  
bondgenoot van uw mobiliteit.
Een compact en gemakkelijk te  
besturen voertuig met een  
onweerstaanbaar design... 
maak het uzelf makkelijk!

DASHBOARD
Generfd-lederlook 
dashboard met midden 
console. Indicatielampjes 
geven u alle informatie in 
één oogopslag.

MAKKELIJKE 
BEDIENING
Verwarming, ventilatie, 
airconditioning*... alles  
is binnen handbereik.

RUIM EN 
COMFORTABEL
Een ruime passagiers 
ruimte, stoffen bekleding 
en een hoogwaardige 
afwerking zorgen voor 
comfort, ruimte en welzijn 
voor de inzittenden.

OPTIMAAL 
ZICHT
Grote auto-type 
binnen- en buiten-
spiegels voor  
optimaal zicht.

ELEKTRISCHE  
RAMEN

Standaard op  
het Minauto  
assortiment.

Radio MP3/RDS/
USB*

*Optie

AIXAM Connect: 6.2" touch-screen 
tablet, Bluetooth/USB*.

BESCHIKBARE
KLEUR

Wit 
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-

GT

700-LITER  
BAGAGERUIMTE

GETINTE 
ELEKTRISCHE  RAMEN

BESCHIKBAAR ALS OPTIE:
• Radio MP3/RDS/USB/Bluetooth & 2 speakers
•  6.2" touch-screen radio tablet met 
Bluetooth/USB & 2 speakers

•  Chroom-look spiegelkapjes en deurstrips 

• Airconditioning
• Schutbord tussen passagiers- en bagageruimte
• Reservewiel met wielsleutel en krik

ZILVER-LOOK
DASHBOARD

ONWEERSTAANBAAR
MINAUTO GT onderscheidt zich  
dankzij het sportieve ontwerp.  
Compact en handig en stelt u in  
staat om in alle vrijheid te reizen,  
waar u maar wilt.

HANDSCHOENENKAST-
JE MET MUNTVAKJES  

& BEKERHOUDER

BUITENSPIEGELS 
MET CHROOM-LOOK 

SPIEGELKAPJES*

CHROOM-LOOK 
DEURSTRIPS*

EFFICIËNTE  
VENTILATIE

Ronde ventilatie-
openingen in het 
dashboard gekoppeld aan 
een krachtig verwarming-/
ontwaseming-/ 
ventilatiesysteem met 3 
snelheden.

RUIME PASSAGIERS- 
RUIMTE

Generfd-lederlook 
dashboard met zilver-
look bies. Alles is binnen 
handbereik van de 
bestuurder om dagelijks 
rijplezier te garanderen.

LED 
VERLICHTING 

Effectieve 
verlichting zodat 

u gezien wordt 
tijdens het rijden.

*Optie

AIXAM Connect: 6.2” touch-screen 
tablet, Bluetooth/USB*.

CENTRALE 
VERGRENDELING
Een enkele sleutel voor 
de portieren, contactslot 
en tankdop plus centrale 
vergrendeling met 
afstandsbediening. 

BESCHIKBARE  
KLEUREN

Parelmoer wit 

Parelmoer rood

Marine blauw metallic

Zwart metallic
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CROSS
VAN NATURE 
VEELZIJDIG
MINAUTO CROSS, uw ideale metgezel 
voor avontuur, brengt de ontdekkingsreiziger  
in u naar boven. Ruim, praktisch, goed  
uitgerust en toch ongecompliceerd...  
Verlaat de gebaande paden en laat uw 
geest vrij!

1100-LITER  
BAGAGERUIMTE

BAGAGE AFDEKKING

METALLIC OF 
PARELMOER LAK

BESCHIKBAAR ALS OPTIE:
• Radio MP3/RDS/USB/Bluetooth & 2 speakers
•  6.2" touch-screen radio tablet met  
Bluetooth/USB & 2 speakers

• Chroom-look dakrails

•  Chroom-look spiegelkapjes en deurstrips
• Airconditioning
• Schutbord tussen passagiers- en bagageruimte
• Reservewiel met wielsleutel en krik

HANDSCHOENENKAST-
JE MET MUNTVAKJES  

& BEKERHOUDER

ZONNEKLEP 
MET SPIEGEL

LED DERDE  
REMLICHT

Nu ook Utility*** 
uitvoering voor de 

professional
beschikbaar:  

 
MINAUTO CROSS

Utility

CHROOM-LOOK DEURSTRIPS, 
BUITENSPIEGELKAPJES EN 
DAKRAILS*

Etaleer uw stijl met smaakvolle 
chroomlook afwerkingen.

RUIME PASSAGIERS  
RUIMTE

Generfd-lederlook dashboard 
met zilver-look bies en  
handschoenenkastje.  
Ergonomisch ruimtegebruik  
voor optimal comfort.

14" LICHTMETALEN VELGEN

Geeft uw MINAUTO een moderne  
en sportieve look.

AIXAM Connect:  
6.2” touch-screen tablet, 
Bluetooth/USB*.

HET MODEL  
DAT GROOT DENKT!
Royale hoofdruimte en een uitzonderlijke  
bagageruimte van 1100 liter, de grootste  
in zijn categorie.

BESCHIKBARE  
KLEUREN  
Met Satijn zwart dak

Parelmoer wit 

Parelmoer rood

Zilver metallic

Zwart metallic 

Wit**

* Optie
**Enkel beschikbaar voor Utility uitvoering  
***Neem contact op met de dealer voor meer informatie
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De missie van AIXAM PRO is om u te 
ondersteunen bij uw professionele 
activiteiten, ongeacht uw beroep, 
zodat u zich zonder autorijbewijs 
toch kunt verplaatsen en uw 
gereedschappen mee kunt nemen.
Of u nu kiest voor D-TRUCK (diesel)  
of  -TRUCK (100 % elektrisch), 
AIXAM PRO biedt modellen die 
zich aanpassen aan al uw behoeften 
en die profiteren van de kennis 
en ervaring die opgedaan is bij de 
reeds jarenlange productie van 
deze bedrijfsvoertuigen zonder 
autorijbewijs.

2,8 M3
Laadvolume in de VAN uitvoering

2 M2
Laadoppervlak voor de  
Laadbak uitvoering

BESCHIKBARE
KLEUREN

Wit
 

Zilver
 

Blauw 
metallic

•  50% nuttig werkoppervlak
•  Lage laaddrempel
•  Afsluitbare opbergruimte onder Laadbak
•  Gemakkelijk en toegankelijk met een zithoogte van 760 mm
•  Versterkte cabine en portieren voor maximale veiligheid
•  Een ruime cabine met vlakke vloer
•  Uitstekend zicht dankzij de panoramische voorruit

Een 100 % elektrische versie van 
de D-TRUCK, de -TRUCK is 
ecologisch, ergonomisch, veiliger  
en compacter dan ooit.

Net als de D-TRUCK, combineert hij dezelfde 
kenmerken van ruimte en volume en behoudt hij niet 
alleen een groot laadvermogen, maar ook een ruime, 
comfortabele en ergonomische cabine.  
Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen, VAN en Laadbak.

E N I G E  C O M P A C T E
1 0 0  %  E L E K T R I S C H E
B E D R I J F S V O E R T U I G
M E T  A M - R I J B E W I J S

•  Maximaal koppel bij optrekken, perfecte  
driveability en optimale wendbaarheid 

•  Lage kosten en fiscale voordelen  
•  0% geluidsvervuiling voor optimaal rijplezier
•  Autonomie ongeveer 100 km* in  

normale omstandigheden
•  3,4 uur voor een volledige lading via een  

220V** stopcontact
•  1 uur laden = 20 km autonomie
• Ongeveer €3 per 100 km voor elektrisch laden

Zijn veelzijdigheid maakt ‘m aantrekkelijk  
voor elke beroepsgroep.

*  Gemiddelde autonomie gemeten in de meest gunstige situatie.  
Vele factoren kunnen deze waarde nadelig beïnvloeden.

** Stopcontact met het NE norm.

Achteruitrijcamera  
met 5’’ scherm

Beschikbaar voor D-Truck VAN en e-Truck VAN.

NEW
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Een nieuwe brommobiel rijden zonder deze te kopen?  
Dat kan met AIXAM Private Lease. Voor een maandelijks 
vast bedrag rijd je in een gloednieuwe AIXAM.

Je betaalt maandelijks een vast bedrag voor de aanschaf - 
inlcusief verzekering, reparaties, onderhoud, banden, pech-
service. Alles behalve de brandstof is bij AIXAM Private 
Lease inbegrepen. Lekker voorspelbaar; geen verrassingen 
achteraf !

Heb je interesse in AIXAM zakelijke lease? Ook hiervoor zijn 
diverse mogelijkheden, ga voor meer informatie naar de 
website: www.aixamfinancialservices.nl

•  Alles onder één dak bij de AIXAM dealer 
•  14 dagen bedenktijd
•  Géén aanbetaling 
•  Bescherming tegen overfinanciering
• Slechts € 250,- eigen risico
•  Volgens de voorwaarden van het private lease keurmerk
•  Géén schadevrije jaren nodig

Wij zijn verbonden
Bluetooth-verbinding, touchscreen tablet compatibel met Android Auto of 
Apple Car Play… dankzij de ingebouwde technologie ben ik altijd verbonden  
met mijn vrienden!  

Wij draaien het volume open
Voor wat betreft het geluid, er is maar één woord: enorm! Luidsprekers van 130 
mm gemonteerd in de portieren, AIXAM Concert 6-luidsprekers met woofers, 
tweeters en boomers, een Pioneer subwoofer… Bijna net zo goed als een live 
concert. 

Veiligheid voorop
Voor mijn AIXAM koos ik de optie ABS. De wegligging is gecontroleerd en 
slippen is beperkt, ongeacht de weersomstandigheden. Wel zo veilig ! 

Wij houden van comfort
Regen, wind, kou... Nee, bedankt! Een stijlvol interieur met comfortabele 
stoelen, elektrische ramen, verwarming, airconditioning,… Dat is comfort, 
AIXAM-style. Ik ben er dol op en mijn vrienden ook ! 

Vrijheid
Nooit meer mijn ouders vragen me midden in de nacht op te halen of me 
naar mijn vrienden in de stad te brengen! Ik ben niet meer afhankelijk van mijn 
ouders, ik zorg voor mezelf.

Het besturen van een AIXAM garandeert je mobiliteit, onafhan-
kelijkheid en vrijheid vanaf 16 jaar met het AM-rijbewijs behaald 
in een rijschool. Een geweldige manier om onafhankelijk te zijn, 
het besturen van een AIXAM stelt je in staat om ervaring op te 
doen achter het stuur, waardoor je goed voorbereid bent op het 
behalen van je autorijbewijs.

En nog veel 

meer voordelen

16 jaar.

Het is mogelijk !

Rijden vanaf

 M E  &  M Y A I X A M

IEDEREEN HEEFT EEN GOEDE REDEN 
OM VOOR EEN AIXAM TE KIEZEN!

Wij besparen tijd
Om 5 uur opstaan om de bus te halen of langer in bed blijven ?  
Makkelijke keuze… En met AIXAM hoef ik niet langer te wachten.  
Ik kan vertrekken wanneer ik wil. 

Wij zijn verantwoordelijk
Rijden in een auto zonder autorijbewijs betekent nog steeds dat je moet leren 
autorijden! Nadat je het theorie- en praktijkexamen hebt afgerond, kun je in de 
praktijk ervaring op gaan doen. Hallo vrijheid ! 

Wij hebben ruimte
Sporten, hobby’s, vakanties... Ik heb altijd veel spullen om mee te sjouwen !  
De kofferruimte van mijn AIXAM is zo groot dat ik niet hoef na te denken over 
wat ik mee kan nemen, ik neem gewoon alles mee ! 

Wij zijn stijlvol
Ik kies de kleur, afwerking en opties.  
Mijn AIXAM heeft stijl ! Ze is uniek, net als ik !

myaixam.nl
Voor meer info

R I J D E N  V A N A F  1 6  J A A R

En om je ouders nogmeer gerust te stellen…•  Geïntegreerde veiligheid van ontwerp tot fabricage.•  De onderdelen en materialen zijn afkomstig van  grote autofabrikanten.• Beter beschermd dan op een scooter.•  Reis veilig ongeacht de weersomstandigheden.•  ABS-remoptie, exclusief voor AIXAM.•  Superieure controle en beperkt slipgevaar, zelfs in  moeilijke weersomstandigheden (regen, sneeuw, ijzel…).
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O F  T H E R M I S C H E  M O T O R1 0 0 %  E L E K T R I S C H

De minst vervuilende en  
zuinigste motor op de markt.

RIJPLEZIER
Elektrisch of thermisch bieden deze dynamische 
en krachtige motoren een opmerkelijke koppel.

AIXAM is de eerste fabrikant van 
voertuigen zonder autorijbewijs die een
assortiment elektrische voertuigen 
aanbiedt.

AIXAM ONTWIKKELT EEN ASSORTIMENT 
VOERTUIGEN ZONDER AUTORIJBEWIJS 
100 % « MADE IN FRANCE », ZOWEL 
MET THERMISCHE MOTOR ALS 100 % 
ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN. 

Motorisering, aerodynamica, recycling…  
Respect voor het milieu is een grote uitdaging. Zuinig in 
brandstofverbruik of 100 % elektrisch, beide motoren zijn 
voorbeeldig in termen van vervuiling, thermische voertuigen 
stoten slechts  80 g/km CO2 uit (3,1 L/100 km). Bovendien 
draagt de aerodynamica ook bij aan deze ecologische 
verbintenis, die haar hoogtepunt vindt in de verwerking van afval 
omdat elke AIXAM 100 % recyclebaar is.

3,4u voor een volledige lading

100 km autonomie*

0% geluidshinder

€3 per 100 km

0% uitstoot

Motor Kubota Euro 5

479 cc

6 kW

Verbruik 3,1 L/100 km

80 g/km CO2 uitstoot

BRANDSTOF: 
DIESEL B7

B7

AIXAM, EEN INNOVATIEVE FABRIKANT

Het staat voor kwaliteit, comfort, eenvoud en natuurlijk 
veiligheid. Ontdek het in alle 15.000 voertuigen die elk jaar 
worden geproduceerd in de AIXAM-fabrieken in Aix-Les-
Bains en Chanas in de regio Auvergne Rhône-Alpes. Voer-
tuigen ontworpen en voortdurend geoptimaliseerd om u 
mobiliteit en vrijheid te geven.

AIXAM is er trots op haar industriële knowhow te ontwikke-
len en te promoten.

De twee productielocaties getuigen van de prestaties en 
de hoge technologische waarde van het merk AIXAM: een 
perfect beheerst en geïntegreerd proces, van ontwerp tot 
fabricage.
Deze prestaties zijn te danken aan de beschikbare ge-
reedschappen en het vakmanschap van het personeel: ge-
traind en gekwalificeerd personeel dat de door heel Europa 
geleverde voertuigen ontwerpt, fabriceert, assembleert en 
controleert.

AIXAM is de benchmark voor voertuigen zonder  
autorijbewijs in Europa en de onbetwiste marktleider in  
brommobielen sinds 1987.

D E  K R A C H T  V A N  E E N  N E T W E R K

Om u te verzekeren dat uw brommobiel optimaal gecontroleerd en onder- 
houden wordt, adviseren wij u het onderhoud en reparaties uit te laten voeren 
door de officiële dealer. De speciaal opgeleide dealers kennen uw brommobiel 
als geen ander, gebruiken altijd originele onderdelen en voeren een volledige 
diagnose van meer dan 40 controlepunten uit.

SERVICE

GARANTIE EN PECHSERVICE
AIXAM geeft 2 jaar fabrieksgarantie, ongeacht het aantal afgelegde kilometers. 
Bovendien krijgt u gratis 2 jaar AIXAM Pechservice.  

SERVICE  
Het AIXAM-netwerk beschikt over een goede after-sales service. De fabrikant 
heeft een permanente voorraad van reserveonderdelen waardoor uw erkende 
AIXAM-dealer u zo snel mogelijk van dienst kan zijn.  

FINANCIERING EN VERZEKERING  
Uw erkende AIXAM-dealer kan u informeren over de financieringsmogelijkheden 
en heeft diverse contacten met bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen en 
gespecialiseerde aanpassingsbedrijven, zodat voor elke aanvraag de juiste keus 
gemaakt kan worden.

1 0 0 %  F R A N S E  P R O D U C T I E

*  Gemiddelde autonomie gemeten in de meest  
gunstige situatie. Vele factoren kunnen deze  
waarde nadelig beïnvloeden.
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SOCIAL

Overal en altijd als eerste het laatste nieuws van AIXAM? 
Volg AIXAM op Instagram en Facebook!

MEDIA

aixam_nl

Like AIXAM op Facebook

www.facebook.com/aixam45

ONDERDELEN

www.aixam-onderdelen.nl

Op zoek naar onderdelen voor uw AIXAM? 
www.aixam-onderdelen.nl

De enige aanbieder van  
100% originele onderdelen
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UW DEALER AIXAM MEGA Nederland BV
IMPORTEUR
 
Voor meer informatie:
Bel gratis 0800-249 26 28 of kijk op 
www.aixam.nl - www.aixam-pro.nl - www.myaixam.nl 
Originele onderdelen: www.aixam-onderdelen.nl

O N T D E K  A L L E  E M O T I O N  M O D E L L E N  B I J  D E  O F F I C I Ë L E  A I X A M  D E A L E R

C O M P A C T E  S T A D S A U T O D E S I G N  S U V

Blijf op de hoogte van 
alles omtrent AIXAM!

20
22

 - 
Fo

to
’s 

: A
IX

A
M

, D
in

go
, Y

an
n 

G
eo

ff
ra

y,
 C

hr
ist

ia
n 

C
ha

ise
, G

et
ty

 Im
ag

es
.

3D
 b

ee
ld

en
: T

ro
ll 

- «
 Z

on
de

r a
ut

or
ijb

ew
ijs

 »
 : 

Vo
lg

en
s v

oo
rw

aa
rd

en
. Z

ie
 w

w
w

.a
ix

am
.n

l
D

it 
do

cu
m

en
t i

s n
ie

t b
in

de
nd

. H
et

 is
 m

og
el

ijk
 d

at
 d

et
ai

ls 
ve

rs
ch

ill
en

 v
an

 d
e 

ve
rk

oc
ht

e  
vo

er
tu

ig
en

. W
ij 

dr
ag

en
 g

ee
n 

en
ke

le
 a

an
sp

ra
ke

lij
kh

ei
d 

in
 g

ev
al

 v
an

 fo
ut

en
 e

n/
of

  
on

vo
lk

om
en

he
de

n 
in

 d
it 

do
cu

m
en

t. 
06

/2
02

2

E X C L U S I E F  S I L H O U E T
40

C O M P A C T E  S T A D S A U T O D E S I G N  S U VE X C L U S I E F  S I L H O U E T


