
Segway e-motorcycle 
E110SE Launch Edition





E110 SE  Launch Edition
Νέος τρόπος μετακίνησης

Όχημα Κατηγορίας L1 
Οδήγηση με δίπλωμα αυτοκινήτου

Θέσεις 2 ατόμων

Αποθηκευτικός χώρο 27lt

Εμβέλεια αστικής μετακίνησης έως 97km* 
(ανάλογα τον τρόπο χρήσης)

Αποσπωμένη μπαταρία 

Smart Features 





Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)
1856 x 675 x 1169 mm

Βάρος οχήματος   
90kg

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος
230kg (75Kg+65kg+90kg)

Τροχοί 
12 ιντσών

Ελαστικά Διαστάσεων
80/90 μπροστά και 90/80 πίσω.

Φρένα 
Δίσκος Μπροστά 220mm
Δίσκος πίσω 180mm

Αναρτήσεις 
Μπροστά - Τηλεσκοπικό - Διαδρομή 75 mm
πίσω – Δίπλες αναρτήσεις - Διαδρομή 50 mm



Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μεγ. Ταχύτητα
45 km/h (κατηγορία οχήματος L1)

Ισχύς Κινητήρα (Hub motor)
1,5KW  (2 HP)

Κατανάλωση 
37 Wh/km- 0,037 KW/km
(Κόστος χρήσης / 100km  0,6€ - Κόστος KWh (ΔΕΗ) 0,18 € )

(Κόστος χρήσης ΜΕΚ scooter/100km  4,5€ -
Κόστος καυσίμου 1,5€/λτ, κατανάλωση 3 λτ/100km)

Τύπος Μπαταρίας
Li-ion 48V – 38Ah

Χρόνος Φόρτισης
5 Ωρες

Αδιαβροχοποίηση
IPX7



Οδηγική Εμπειρία με Έξυπνα Χαρακτηριστικά

Απομακρυσμένος 
Έλεγχος μέσω του 

Smartphone

OTA – Over the Air 
Ασύρματη 

αναβάθμιση για νέες 
λειτουργίες

Αναγνώριση και προσαρμογή 
στον τρόπο οδήγησης για μια 
βελτιωμένη οδηγική εμπειρία

Ηλεκτρονική μονάδα 
ελέγχου με δυνατότητα 

αυτοδιάγνωσης και 
επισκευής με ένα click

Ψηφιακή οθόνη με 
όλες τις πληροφορίες 

και ενδείξεις 
κατάστασης του 

scooter



Σύστημα 
αναγνώρισης 

θέσης μέσω GPS, 
Beidou and 

σήματος βάσης

Geo-fence Τεχνολογία 
για την ενεργοποίηση 

συναγερμού

Δυνατότητα 
απενεργοποίησης 
του Scooter μέσω 

του App

Έξυπνο 
αυτόματο  
κλείδωμα 
τιμονιού

Αυτόματο 
κλείδωμα σε 3 
δευτερόλεπτα

GPS

Beidou

Base station

Έγκαιρη 
ενημέρωση μέσω 
του Smartphone

σε περίπτωση 
μετακίνησης του 

Scooter ή 
απομάκρυνσης της 

μπαταρίας

Κλήση 
Έκτακτης 
ανάγκης

Πολλαπλοί αισθητήρες AHRS 
ελέγχουν την κατάσταση του 
Scooter

Σύστημα αναγνώρισης θέσης 
για ακριβή θέση 

BMS (smart battery 
management system) 

Έξυπνη διαχείριση 
μπαταρίας για 

προστασία   και 
μεγαλύτερη διάρκεια 

ζωής

Υποβοήθηση parkingΣύστημα 
αναγνώρισης 

ύπαρξης αναβάτη

Ασφάλεια με Έξυπνα Χαρακτηριστικά



Απομακρυσμένος 
Έλεγχος μέσω 

του Smartphone

5 διαφορετικοί τρόποι να κλειδώσεις ή να ξεκλειδώσεις

1. Αυτόματα με προσέγγιση μέσω του smartphone*

2. Μέσω του smartphone mobile APP

3. Μέσω του τηλεχειριστήριου 

4. Μέσω του κλειδιού

5. Ξεκλείδωμα με Password (ξεκλείδωμα με συνδυασμό 

κουμπιών στο όχημα), λειτουργία αναβάθμισης μέσω 

OTA module)

*Απαιτείται σύνδεση Bluetooth



Πολλαπλοί αισθητήρες AHRS 

ελέγχουν την κατάσταση του 

Scooter

RideyGo! Intelligent system

Το RideyGo! είναι ένας συνδυασμός έξυπνων τεχνολογιών , 

όπως η λειτουργία Airlock, οι αισθητήρες στάθμευσης και 

καθισμάτων που μειώνει τη διαδικασία κλειδώματος / 

οδήγησης / ξεκλειδώματος σε 5 βήματα.

*Απαιτείται σύνδεση Bluetooth μεταξύ e-Scooter και 

smartphone



Πολλαπλοί αισθητήρες AHRS 
ελέγχουν την κατάσταση του Scooter

RideyGo! Intelligent system

Ninebot Airlock

Λειτουργία keyless 
Με το pairing του τηλεφώνου με το όχημα ο αναβάτης 
ενεργοποιεί αυτόματα το όχημα με την χρήση του Bluetooth όταν 
το προσεγγίζει , πατώντας το πράσινο κουμπί AUTO το όχημα 
ενεργοποιείται

Αυτόματο 
Κλείδωμα 
τιμονιού

Σε πλήρη στάση, γυρνώντας το τιμόνι αριστερά και πατώντας το 
πράσινο κουμπί AUTO το τιμόνι κλειδώνει αυτόματα. Δεν 
απαιτείται η χρήση κλειδιού 

Αισθητήρας 
Σέλας

Εντοπίζει εάν υπάρχει αναβάτης και επιτρέπει ή όχι την χρήση 
του οχήματος (άνοιγμα γκαζιού)

Parking 
Αισθητήρας

Όταν το όχημα βρίσκεται σε κατάσταση στάθμευσης (πλαϊνό 
σταντ κάτω), το όχημα δεν θα ξεκινήσει γυρίζοντας το γκάζι για 
να εξασφαλίσει ασφάλεια του αναβατή

Push assist
Ενεργοποιώντας την λειτουργία στο App. Ο αναβάτης μπορεί να 
κινήσει το όχημα με πολύ μικρή ταχύτητα έως 6 km/hr για 
υποβοήθηση 



Έξυπνη Οθόνη

Η ψηφιακή και έγχρωμη οθόνη δίνει στον οδηγό 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με μια ματιά

• Ταχύτητα,
• Επίπεδο μπαταρίας
• Φλας
• Κωδικός σφάλματος
• Σήμα READY
• Λειτουργία οδήγησης (mode)
• Συνδεσιμότητα Bluetooth και πολλά άλλα



Έξυπνη Οθόνη 

. Οι λυχνίες LED σε κάθε άκρο της 
οθόνης θα αλλάξουν χρώμα 
ανάλογα με την κατάσταση του 
e-Scooter:

- Πορτοκαλί: Το πλαϊνό σταντ 
είναι κάτω ή δεν υπάρχει 
αναβάτης στο κάθισμα 

- Μπλε: Είσαι έτοιμος να 
φύγεις! 

- Κόκκινο: προειδοποίηση ή 
σφάλμα 

- Πράσινο: Συνεχής Ανάκτηση 
Ενέργειας (EBS) 

*Απαιτείται σύνδεση Bluetooth 
μεταξύ e-Scooter και 
smartphone



Σύστημα προστασίας έναντι 
κλοπής  μέσω AHRS

AHRS (Attitude and Heading Reference System)

Σύστημα που χρησιμοποιεί τα πολλαπλά γυροσκόπια 

και αισθητήρες στο όχημα για να καθορίσει η ECU την 

τρέχουσα κατάσταση του οχήματος

Το Segway e-Scooter ανιχνεύει οποιαδήποτε ακανόνιστη 

κίνηση όπως ώθηση, μετακίνηση ή πρόσβαση στο 

όχημα, στέλνει μια ειδοποίηση στο smartphone σας 

μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και ενεργοποιούν το 

σύστημα συναγερμού

Μια ενσωματωμένη συμβατή κάρτα SIM 4G και το GPS μπορούν να 

παρακολουθήσουν τη θέση του e-Scooter ανά πάσα στιγμή.

Η συγκεκριμένη θέση ανιχνεύεται οποιαδήποτε στιγμή μέσω του 

App



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.



Σχεδιασμός – Κατανομή Βάρους

Ο σχεδιασμός του Segway e-Scooter’s έχει βελτιστοποιηθεί 

για να παρέχει μια ομαλή, premium εμπειρία οδήγησης.

Η τοποθέτηση της μπαταρίας κάτω από τα πόδια χαμηλώνει 

το κέντρο βάρους του οχήματος 

Δίνει ευελιξία και σταθερότητα που χρειάζεστε κατά τη 

οδήγηση 

και άφθονο χώρο αποθήκευσης κάτω από το κάθισμα (27 L).



Smart features

Κλειδαριά σέλας

Ηλεκτρονικά και μηχανικά 

ελεγχόμενη κλειδαριά σέλας 

μέσω εφαρμογής ή του κλειδιού 

Lost mode
Χαμένα οχήματα ή μπαταρίες μπορούν να 
αναφερθούν στην εφαρμογή, κάνοντας το 
όχημα να ηχήσει συναγερμό και περιορίζοντας 
τις λειτουργίες της μπαταρίας

SOS emergency notification
Όταν το σύστημα ανιχνεύσει ότι το όχημα έχει 

αντιμετωπίσει σοβαρή σύγκρουση ή πτώση, θα 

επικοινωνήσει αυτόματα με την προκαθορισμένη 

επαφή έκτακτης ανάγκης 



,

Smart features

OTA 

Το σύστημα OTA μπορεί να δώσει ολοκαίνουργια 

χαρακτηριστικά, παρόμοια με την αναβάθμιση 

των έξυπνων αυτοκινήτων Tesla

Οι OTA ενημερώσεις ισχύουν για ECU, BMS, 

Οθόνη, GPS, προβολέας, όλοι οι αισθητήρες στο 

όχημα 

Cruise control

Το Cruise control δεν βρίσκεται συνήθως σε 

οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα 

παρόμοιας κατηγορίας/τιμής

Αυτόματη απενεργοποίηση σήματος φλας

Έξυπνη λειτουργία που  δεν βρίσκεται συνήθως 

σε οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα παρόμοιας 

κατηγορίας/τιμής



New features

Siri

Apple watch

iOS/Android widgets

Εγκατάσταση αυτόματη μέσω ΟΤΑ



Segway app



Segway app



Segway Smart E-motorcycle

Πρόγραμμα Επιδότησης “Κινούμαι Ηλεκτρικά”



Τιμή - Επιδότησή

Τιμή Λιανικής 2799,00€

Τιμή Λιανικής προ φόρων    2.257,26 € 

Επιδότησή 20% 451,45 € 

Τιμή Λιανικής μετά Επιδότησης       2.347,50 €

Επιδότησή Απόσυρσης 400,00 € 

Επιδότησή ΑMEA / Πολυτέκνου               500,00 € 

Συνολικό όφελος 1.351,45€


