
Go anywhere! 



miniLITE er har samme teknologi 
og alle finesserne fra miniPRO og 
miniPLUS, bare i mindre skala, 
tilpasset mindre kørere.

Ny teknologi forhindrer, at meget 
lette børn ikke aktiverer ”rider 
detection” og afværger ulykker
fra sådanne tilfælde.

Nyt design med konkav, afrundet 
form og PU-skum: komfortabel at 
bruge, let at bære.

Batteriindikator monteret ved 
fodpladen, let at se, når man 
læner sig let forover.

Brug app’en til at se hvilke venner, 
der er ude på den tohjulede!

PIMP YOUR RIDE: Som tilbehør kan du få et Little Monster-kofangersæt 
i turkis, lyserød eller limegrøn. Match din miniLITEs indbyggede lys eller 
skab din helt egen farvekombination!



Segway miniLITE

Smart BMS
· Auto-Sleep / Auto-Wake-up
· Detaljeret batteriinformation 
  kan ses via app

Maks. hastighed 16 km/t

Rækkevidde Op til 18 km

Maks. stigning 10°

Maks. belastning 80 kg

Opladningstid 3 timer

Motor 300 W

Batterikapacitet 155 W

Lys Bagpå

Blinklys Ja

Fjernbetjening Via app

Vægt 12,5 kg

Højde 590 mm

Bredde 548 mm

IP-rating IP54, vandafvisende

Den håndfri, selvbalancerende, personlige MINItransporter!

Opdag verden på hjul, 
konkurrér med vennerne 
eller tag på tur sammen!



Du behøver slet ikke øve dig flere 
timer for at bruge miniPRO som en 
ekspert. Segway og Ninebot har 
brugt de sidste årtiers samlede 
viden til at simplificere miniPROs 
kørselsoplevelse. Præcisions-
sensorer opfanger hver eneste lille 
kropsbeægelse for at holde dig i 
balance.

miniPRO er konstrueret af kulfiber, 
aluminium, magnesium og titanium 
- de samme superstærke og lette 
materialer, som bruges til fly.

Ergonomisk design og justerbar 
knæstyring. Midterstangen kan 
hurtigt afmonteres. Alt er designet 
med maksimal komfort og 
fleksibilitet for øje.

App’en giver dig adgang til 
adskillige custom features: 
Sikkerhedsfunktioner, justér 
lyset, opgradér firmware, kør 
diagnostik eller brug  
fjernbetjeningsfunktionen. 

Det bedste af det hele: 
Tyverisikring med lås og 
notifikation hvis nogen prøver 
at stjæle din miniPRO!

Natlys, der automatisk registrerer 
når mørket falder på og fungerer 
sammen med  blinklys og bremselys. 
Rækkevidde: 1-5 meter.

App’en tilbyder online service, 
fællesskab, problemløsning. 
App’en indeholder også fjern-
betjening med 16m rækkevidde.



Ninebot by Segway miniPRO White

Smart BMS
· Auto-Sleep / Auto-Wake-up
· Detaljeret batteriinformation 
  kan ses via app

Maks. hastighed 18 km/t

Rækkevidde Op til 30 km

Maks. stigning 15°

Maks. belastning 100 kg

Opladningstid 4 timer

Motorkraft, nominel 400 x 2 W

Batterikapacitet 310 W

Lys For og bag

Blinklys Ja

Fjernbetjening Via app

Vægt 12,8 kg

Højde 611-866 mm

Bredde 546 mm

IP-rating IP54, vandafvisende

Den håndfri, selvbalancerende, personlige transporter!

Så simpelt, 
at du lærer det med det samme!

Så sjovt, at du ikke kan få nok!



Du behøver slet ikke øve dig flere 
timer for at bruge miniPRO som en 
ekspert. Segway og Ninebot har 
brugt de sidste årtiers samlede 
viden til at simplificere miniPROs 
kørselsoplevelse. Præcisions-
sensorer opfanger hver eneste lille 
kropsbeægelse for at holde dig i 
balance.

miniPRO er konstrueret af kulfiber, 
aluminium, magnesium og titanium 
- de samme superstærke og lette 
materialer, som bruges til fly.

Ergonomisk design og justerbar 
knæstyring. Midterstangen kan 
hurtigt afmonteres. Alt er designet 
med maksimal komfort og 
fleksibilitet for øje.

App’en giver dig adgang til 
adskillige custom features: 
Sikkerhedsfunktioner, justér 
lyset, opgradér firmware, kør 
diagnostik eller brug  
fjernbetjeningsfunktionen. 

Det bedste af det hele: 
Tyverisikring med lås og 
notifikation hvis nogen prøver 
at stjæle din miniPRO!

Natlys, der automatisk registrerer 
når mørket falder på og fungerer 
sammen med  blinklys og bremselys. 
Rækkevidde: 1-5 meter.

App’en tilbyder online service, 
fællesskab, problemløsning. 
App’en indeholder også fjern-
betjening med 16m rækkevidde.



Ninebot by Segway miniPRO White

Smart BMS
· Auto-Sleep / Auto-Wake-up
· Detaljeret batteriinformation 
  kan ses via app

Maks. hastighed 18 km/t

Rækkevidde Op til 30 km

Maks. stigning 15°

Maks. belastning 100 kg

Opladningstid 4 timer

Motorkraft, nominel 400 x 2 W

Batterikapacitet 310 W

Lys For og bag

Blinklys Ja

Fjernbetjening Via app

Vægt 12,8 kg

Højde 611-866 mm

Bredde 546 mm

IP-rating IP54, vandafvisende

Den håndfri, selvbalancerende, personlige transporter!

Ta’ på eventyr! 

Din miniPRO giver dig 30 kilometers
sjov i højt tempo!



Du behøver slet ikke øve dig flere 
timer for at bruge miniPLUS som 
en ekspert. Segway har brugt de 
sidste årtiers samlede viden til at 
simplificere miniPLUS’ kørsels-
oplevelse. Præcisionssensorer 
opfanger hver eneste lille krops-
beægelse for at holde dig i balance.

miniPLUS er konstrueret af kulfiber, 
aluminium, magnesium og titanium 
- de samme superstærke og lette 
materialer, som bruges til fly.
Ergonomisk design og justerbar 
knæstyring. Midterstangen kan 
hurtigt afmonteres og knæpuden 
kan bruges som bærehåndtag.
Alt er designet med maksimal 
komfort og fleksibilitet for øje.

App’en giver dig adgang til 
adskillige custom features: 
Sikkerhedsfunktioner, justér 
lyset, opgradér firmware, kør 
diagnostik eller brug  
fjernbetjeningsfunktionen. 

Det bedste af det hele: 
Tyverisikring med lås og 
notifikation hvis nogen prøver 
at stjæle din miniPLUS!
Derudover får du lys i hjulene, 
opbevaringsrum, selvstændig 
fjernbetjening, Voice Warning-
funktion og Follow Me-funktion.

Natlys, der automatisk registrerer 
når mørket falder på og fungerer 
sammen med  blinklys og bremselys. 
Dekorationslys i hjulene.

App’en tilbyder online service, 
fjernbetjening,  fællesskab og 
problemløsning. Den medfølgende 
fjernbetjening i opbevaringsrummet 
har ”følg mig”-funktion.



Segway miniPLUS

Smart BMS
· Auto-Sleep / Auto-Wake-up
· Detaljeret batteriinformation 
  kan ses via app

Maks. hastighed 20 km/t

Rækkevidde Op til 35 km

Maks. stigning 15°

Maks. belastning 100 kg

Opladningstid 4 timer

Motorkraft, nominel 400 x 2 W

Batterikapacitet 329 W

Fjernbetjening Via app / fjernbetjening

”Følg mig”-funktion Via fjernbetjening

Vægt 16,3 kg

Højde 620 mm

Bredde 577 mm

IP-rating IP54, vandafvisende

Opbevaringsrum I midterstangen

Den håndfri, selvbalancerende, personlige transporter!

Din mest loyale følgesvend 
er udstyret med hi-tech funktioner



Øv dig, bliv bedre og spræng 
grænserne! Vær eventyrlysten 
og få mere ud af livet med 30 km 
lynhurtig sjov på ét hjul!

ONE S2 er konstrueret af 
aluminium, kulfiber, magnesium 
og titanium - de samme super-
stærke og lette materialer, som 
bruges til fly.

Slip kreativiteten løs og pynt din S2 
med labels, graffiti eller maling 
- det er helt op til dig!

App giver dig adgang til adskillige 
custom features. Justér lyset, 
sikkerhedsfunktioner, opgradér 
firmware, kør diagnostik eller 
brug fjernbetjeningsfunktionen. 
Det bedste af det hele: Tyveri-
sikring med lås og notifikation 
hvis nogen prøver at stjæle 
din ONE S2!

One S2’eren er ikke bare et transportmiddel.
Glem de almindelige hoverboards og tænk 
ekstremsport! 
Ram betonen i fuld fart og fed stil!



Ninebot by Segway One S2

Smart BMS
· Auto-Sleep / Auto-Wake-up
· Detaljeret batteriinformation 
  kan ses via app

Maks. hastighed 24 km/t

Rækkevidde Op til 30 km

Maks. stigning 15°

Maks. belastning 120 kg

Opladningstid 3 timer

Motor 500 W

App Ja

Batterikapacitet 310 W

LED-lys Ja

Håndtag Ja

Vægt 11,4 kg

Højde 448 mm

Bredde 182 mm

IP-rating IP54, vandafvisende

Den kræver at du VIL!

Ignorér tyngdelovene
og blæs afsted på ét hjul!

Den kræver at du VIL!



E+ er nem at køre og reagerer 
på din mindste bevægelse. Bare 
læn dig let fremad, tilbage eller til 
siderne og E+ transporterer dig 
hvorhen du ønsker. Forbind den 
til din smartphone via BlueTooth, 
download app’en og din smart-
phone forvandles til en fjern-
betjening samt et intelligent 
diagnosticeringsværktøj.

E+ vejer kun 25 kg og er udstyret 
med et 620vH højkapacitetsbat-
teri, der giver dig op til 30 km 
rækkevidde. Intet stopper dig, 
det er bare med at komme afsted.

E+ er ideel til den daglige pendling 
og langt mere miljøvenlig end bilen. 
De store hjul på Ø30 cm klarer 
nemt mindre forhindringer som lidt 
sand eller græs på fortovet eller 
asfalten. LED-lys foran.

Brugervenligt display med selv-
justerende lysstyrke, indikator
for batteriniveau, hastighed, 
tilbagelagt afstand, lås, alarm 
samt firmware-information.

Du får detaljeret information på styrets 
display - se din hastighed, tilbagelagt 
afstand, batteristatus, etc.

E+ kan nemt komme med i de fleste 
biler - bare afmontér styrestangen.



Ninebot by Segway E+ White

Smart BMS
· Auto-Sleep / Auto-Wake-up
· Detaljeret batteriinformation 
  kan ses via app

Maks. hastighed 22 km/t

Rækkevidde Op til 30 km

Maks. stigning 20°

Maks. belastning 110 kg

Opladningstid Maks. 5 timer

Motorkraft, nominel 1750 W x 2

Batterikapacitet 620 W

Lys For og bag

Blinklys Ja

App Ja

Vægt 25 kg

Højde 1230 mm

Bredde 590 mm

IP-rating IP54, vandafvisende

Den selvbalancerende, personlige transporter!

Lad bilen stå 
og tag din E+ til arbejde!

Ideel til bykørsel!



E+ er nem at køre og reagerer 
på din mindste bevægelse. Bare 
læn dig let fremad, tilbage eller til 
siderne og E+ transporterer dig 
hvorhen du ønsker. Forbind den 
til din smartphone via BlueTooth, 
download app’en og din smart-
phone forvandles til en fjern-
betjening samt et intelligent 
diagnosticeringsværktøj.

E+ vejer kun 25 kg og er udstyret 
med et 620vH højkapacitetsbat-
teri, der giver dig op til 30 km 
rækkevidde. Intet stopper dig, 
det er bare med at komme afsted.

E+ er ideel til den daglige pendling 
og langt mere miljøvenlig end bilen. 
De store hjul på Ø30 cm klarer 
nemt mindre forhindringer som lidt 
sand eller græs på fortovet eller 
asfalten. LED-lys foran.

Brugervenligt display med selv-
justerende lysstyrke, indikator
for batteriniveau, hastighed, 
tilbagelagt afstand, lås, alarm 
samt firmware-information.

Du får detaljeret information på styrets 
display - se din hastighed, tilbagelagt 
afstand, batteristatus, etc.

E+ kan nemt komme med i de fleste 
biler - bare afmontér styrestangen.



Ninebot by Segway E+ Black

Smart BMS
· Auto-Sleep / Auto-Wake-up
· Detaljeret batteriinformation 
  kan ses via app

Maks. hastighed 22 km/t

Rækkevidde Op til 30 km

Maks. stigning 20°

Maks. belastning 110 kg

Opladningstid Maks. 5 timer

Motorkraft, nominel 1750 W x 2

Batterikapacitet 620 W

Lys For og bag

Blinklys Ja

App Ja

Vægt 25 kg

Højde 1230 mm

Bredde 590 mm

IP-rating IP54, vandafvisende

Den selvbalancerende, personlige transporter!

Kom hurtigt langt omkring 
- så let som ingenting!



ES1

ES1 KickScooteren er den ideelle 
rejseledsager. Den vejer kun 11,3 kg 
og kan således bæres med overalt, 
endda med én hånd.  Forhjulets 
store diameter og den indbyg-
gede støddæmper giver dig stor 
kørekomfort og den blokeringsfri 
mekaniske og elektriske bremse 
sikrer dig en sikker bremseafstand.

Bare sæt igang og KickScooteren 
fragter dig komfortabelt afsted 
med op til 20 km i timen eller brug 
den praktiske Cruise Control-
funktion.

KickScooteren kan så let som 
ingenting foldes sammen og 
medbringes i bilen, bussen eller 
toget med sin kompakte størrelse.

Din Ninebot by Segway Kick-
Scooter er udstyret med Intuitivt 
digitalt LED-display, ABS og Cruise 
Control samt 2W LED-lys foran, 
støttefod og bagagekrog. 
App og BlueTooth.

Ekstra batteri kan tilkøbes (øget 
rækkevidde op til 45 km).

KickScooteren kan let foldes sammen 
og med sin kompake størrelse nemt 
medbringes på trapper, i bussen, bilen  
eller toget.

Tydeligt, letlæseligt display med  
detaljeret information og natlys, 
der automatisk registrerer når 
mørket falder på.



ES1

Ninebot by Segway KickScooter ES1

Maks. hastighed 20 km/t

Rækkevidde
Op til 25 km 
(45 km med ekstra batteri)

Maks. stigning 10°

Maks. belastning 100 kg

Opladningstid 3,5 timer

Motorkraft, maks. 500 W

Batterikapacitet 187 W

Lys Foran

Støddæmper Foran

Vægt 11,3 kg

Højde 1130 mm

Bredde 430 mm

Længde 1020mm

Materiale
6063-T6 
brudsikker aluminiumlegering

IP-rating IP54, vandafvisende

Kom let og hurtigt frem - med stil!

Din trofaste rejseledsager 
med Cruise Control, 

høj ydeevne og fed stil!



ES2

ES2 KickScooteren er den ideelle 
rejseledsager. Den vejer kun 12,5 
kg og kan således bæres med 
overalt, endda med én hånd. 
Det ekstra batteri giver dig dobbelt 
rækkevidde og forhjulets store 
diameter og de indbyggede stød-
dæmpere både for og bag giver dig 
stor kørekomfort. 
Den blokeringsfri mekaniske og 
elektriske bremse sikrer dig en 
sikker bremseafstand.

Bare sæt igang og KickScooteren 
fragter dig komfortabelt afsted 
med op til 25 km i timen eller brug 
den praktiske Cruise Control-funk-
tion.

KickScooteren kan så let som 
ingenting foldes sammen og med-
bringes i bilen, bussen eller toget 
med sin kompakte størrelse.

Din Ninebot by Segway Kick-
Scooter er udstyret med Intuitivt 
digitalt LED-display, ABS og Cruise 
Control samt 2W LED-lys foran, 
LED-lys på undersiden, støttefod 
og bagagekrog. 

App og BlueTooth. Ekstra batteri 
kan tilkøbes (Øget hastighed: 
30km/t samt øget rækkevidde op 
til 45 km).

KickScooteren kan let foldes sammen 
og med sin kompake størrelse nemt 
medbringes på trapper, i bussen, bilen  
eller toget.

Udover automatisk natlys og blinklys 
får du også stemningsbelysning på 
undersiden af ES2. Vælg selv den 
farve, der passer til din smag.



ES2

Ninebot by Segway KickScooter ES2

Maks. hastighed 20 km/t (30 med ekstra batteri)

Rækkevidde
Op til 25 km 
(45 km med ekstra batteri)

Maks. stigning 10°

Maks. belastning 100 kg

Opladningstid 3,5 timer

Motorkraft, maks. 500 W

Batterikapacitet 187 W

Lys For og bag

Støddæmper For og bag

Vægt 12,5 kg

Højde 1130 mm

Bredde 430 mm

Længde 1020mm

Materiale
6063-T6 
brudsikker aluminiumlegering

IP-rating IP54, vandafvisende

Kom let og hurtigt frem - med stil!

Bare sæt igang og din KickScooter
fragter dig hen, hvor du vil

- hurtigt, nemt og sjovt!



Go anywhere!
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