
Segway B 110 S
Ride with style



Basic specs

• Κατηγορία L1 οδήγηση και με 
δίπλωμα αυτοκινήτου

• Από τα ελαφρύτερα στην 
κατηγορία του ,μόλις 56 κιλά

• Τεράστια αυτονομία 105 χλμ

• Smart features , Segway app

• 5 διαφορετικά χρώματα

• Αποσπώμενη μπαταρία κάτω από 
τη σέλα



Technical specs

• Κινητήρας 850watt

• Μπαταρία Λιθίου 48 volt 30 Ah 

• Μέγιστη αυτονομία 105 χλμ

• Διαστάσεις : 165,6cm x60.5cm 
x110.9cm

• Μικτό βάρος : 56 κιλά

• Τροχοί , ελαστικά : εμπρός 
70/90/12 , πίσω 70/90/10

• Φρένα: δίσκοι 180mm 
εμπρός/πίσω

• Αναρτήσεις:50mm εμπρός/30mm 
πίσω

• Tubeless ελαστικά , EBS



Smart features

• Segway airlock

• Anti theft protection

• Smart BMS (Battery management 
system)

• Gps positioning 

• Cruise control

• Nfc tag cards 

• OTA updates

• Push assist



Segway Airlock

• 4 διαφορετικοί τρόποι 
κλειδώματος / ξεκλειδώματος 
του σκούτερ

• 1, με την nfc card

• 2, μέσω του Segway app

• 3, αυτόματα με προσέγγιση μέσω 
του Segway app (Bluetooth)

• 4, με password (δεν απαιτείται 
κινητό ή nfc card)



• Το Segway B 110 
χρησιμοποιώντας τους 

αισθητήρες που διαθέτει , 
μπορεί να καταλάβει 

οποιαδήποτε προσπάθεια 
παραβίασης ή μετακίνησης 
και σε συνδυασμό με την 
ενσωματωμένη 4G κάρτα 
sim που διαθέτει , να σας 

στείλει αμέσως ειδοποίηση 
στο κινητό σας και φυσικά 

να ηχήσει και η σειρήνα του 
συναγερμού



Smart BMS (Battery Management 
System) 6.0

• Αναπτύχθηκε από την ίδια την Segway με 7 χρόνια εμπειρίας στην μικροκινητικότητα

• IPX7 Πρότυπο αδιαβροχοποίησης (*IPX7 πρότυπο : κανονική λειτουργία μετά από βύθιση σε νερό 1m για 30min

• Αναγνώριση πλήρους φόρτισης και τερματισμός λειτουργίας φόρτισης αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και αυξάνοντας 
την ασφάλεια

• Παρέχει 13 διαφορετικά μετρά προστασίας

• Ο κύκλος ζωής της μπαταρίας (800 κύκλοι), έχουν υπολογιστεί ότι θα προσφέρει επαρκή απόδοση για περίπου 64.000 km (800 
φορές*80km= 64.000 km.) 

• Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν σε real-time όλα τα στοιχεία και ενδείξεις ασφάλειας της μπαταρίας, μέσω της εφαρμογής. 



Energy consumption

• 26Wh/Km , 0.026Kw/km

• 0.46€/100km με την μέγιστη 
χρέωση ΔΕΗ Kwh 0.18€

• Κόστος χρήσης σκούτερ με 
κινητήρα βενζίνης 

• 3λίτρα /100km = 5€ / 100 km



Smart features

• Cruise control , διατηρεί σταθερή την 
ταχύτητα μας χωρίς να χρειάζεται να 
κρατάμε το γκρίπ του γκαζιού

• OTA , over the air updates , όλες οι 
αναβαθμίσεις γίνονται online και 
άμεσα για το όχημα μας

• Κλειδαριά σέλας , μπορεί να ανοίξει 
μέσω της εφαρμογής ή με την χρήση 
του κλειδιού

• Αυτόματο κλείδωμα τιμονιού 

• Αισθητήρας σέλας και πλαϊνού σταντ, 
αποτρέπει την εκκίνηση σε περίπτωση 
που δεν έχει κλείσει το στάντ ή δεν 
καθόμαστε στη σέλα



5 different colors 



Έξυπνη οθόνη 

Ολες οι απαραίτητες ενδείξεις στην βασική
οθόνη

Ταχύτητα

Υπόλοιπο μπαταρίας

Cruise control

Bluetooth

Ένδειξη φλας

Ένδειξη σερβις

Σήμα Ready ! 



Segway Smart E-motorcycle

Πρόγραμμα Επιδότησης “Κινούμαι Ηλεκτρικά”



Τιμή - Επιδότηση

• Τιμή λιανικής 1990 €

• Τιμή λιανικής προ φόρων 1604.84 €

• Επιδότηση 20% 320,97 €

• Τιμή λιανικής μετά την επιδότηση 1669,03 €

• Επιδότηση απόσυρσης 400€

• Επιδότηση πολυτέκνου 500€

• Μέγιστο όφελος κινούμαι ηλεκτρικά 1220,97€


