Model X2 SE dan i2 SE
Segway Personal Transporter (PT) i2 SE dan X2 SE
Segway adalah kendaraan transportasi dengan power
baterai. Dapat menempuh jarak 38km model i2 SE dan
20km untuk model X2 SE.
Mengunakan sistem keseimbangan pada roda yang di
kendalikan oleh komputer.
Disain Segway i2 SE dengan bentuk kecil dapat
melintas di dalam ruangan atau pintu dengan mudah.
Kendaraan ini dapat melewati jalan biasa dengan
permukaan rata. Cocok untuk dikendarai dalam jarak
tidak terlalu jauh.
Jika anda berencana untuk menjelajah dengan jalan
medan kasar. Model lebih besar mengunakan Segway
X2 dengan roda dan ban lebih lebar
Memiliki ground clear lebih tinggi sehingga perjalanan
lebih lancar dan stabil walau di jalan dengan
permukaan kasar.
Cocok bagi mereka yang ingin melintasi jalan yang
tidak dapat dilalui kendaraan. Tetapi masih memiliki
jalur cukup lebar untuk dilewati Segway X2.

Fitur

Fitur
Penampang kaki
Tuas kemudi
Lampu

Disain baru lebih lebar
Dapat dilepas pasang dengan mudah
Dilengkapi dengan lampu depan dan belakang

Penampang kaki
Tuas kemudi
Lampu

47,7kg
48 cm x 63 cm
20km perjam
Sampai 38km
Tergantung berat pengendara dan medan jalan

Berat
Ukuran ban
Pedal kaki
Kecepatan
Jarak

Spesiﬁkasi
Berat
Pedal kaki
Kecepatan
Jarak

Disain baru lebih lebar
Dapat dilepas pasang dengan mudah
Dilengkapi dengan lampu depan dan belakang

Spesiﬁkasi
54.4kg
20cm
67 cm x 84 cm
20km perjam
Sampai 19km
Tergantung berat pengendara dan medan jalan

Segway mengunakan baterai Lithium. Yang
dikembangkan dari teknologi Valence.com.
Mengunakan bahan Lithium Iron Magnesium
Phosphate iFeMgPO4. Memiliki umur 3-4 kali lebih
lama dibanding Lithium Cobalt. Lebih aman dibanding
baterai Lithium biasa.
Baterai ini relatif sangat aman untuk kendaraan dengan
pengerak listrik. Bebas perawatan, dan umur baterai
lebih lama walau sering di isi ulang .
Pengisian baterai dari status kosong sampai terisi
penuh membutuhkan waktu 5 jam.
Pengisian baterai Segway mengunakan ekternal
adaptor untuk konversi energi listrik AC ke DC.
Hemat biaya untuk kendaraan transportasi jarak dekat.
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Mossy Oak Camouﬂage
Segway i2 SE dan X2 SE ditawarkan dengan warna Camo. Perbedaan disain Segway Mossy Oak
Camouﬂage terletak pada warna Camo sedangkan Segway standar mengunakan warna hitam.
Disain pola mengunakan sistem pengecatan presisi teknologi laser agar pola seragam.
Ditujukan untuk mereka yang berjiwa petualang bersama kendaraan Segway.
Spesiﬁkasi Segway Mossy Oak sama seperti disain Segway i2 SE dan X2 SE standar.
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Logistics dan Cargo
Segway i2 SE dan X2 SE dapat dipasangkan tas, bagasi atau tempat untuk membawa barang
Meningkatkan mobilitas karyawan yang bekerja di pergudangan, persediaan, transportasi
barang bawaan, pengiriman barang di area bisnis atau pabrik.
Beban total barang bawaan dapat menampung 25kg.
Unit Cargo dan Logistic adalah opsi dari Segway Logistics
Dan dapat dipesan terpisah sesuai kebutuhan, tersedia rak mounting untuk
model Segway i2 SE dan X2 SE.
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Golf
Segway X2 SE dapat dijadikan Caddy pribadi pecinta olahraga Golfer
Pengantian ban yang tidak merusak permukaan rumput dan rack mounting dirancang untuk tas golf
dapat dipasangkan di sisi Segway X2.
Dengan jarak jelajah 19km sebelum baterai kembali di isi ulang.
Segway model SE memiliki sistem quick release untuk melepas steer kemudi.
Dapat dimasukan kedalam kendaraan dengan ukuran bagasi sedang.
Menikmati olahraga golf bersama rekan serta menjaga privasi anda bersama Segway Golf.
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Patroller
Pengawasan lahan parkir, pengawasan mall, pengawasan kampus memudahkan petugas keamanan melakukan patroli.
Sebagai kendaraan patroli untuk pengamanan gedung, pabrik dengan wilayah cukup luas.
Meningkatkan rutinitas petugas pengawas untuk wilayah yang luas, lebih cepat dan praktis
dibanding pengunaan kendaraan bermotor.
Selain menghemat bahan bakar, sistem motor Segway tidak menimbulkan suara berisik serta polusi.
Pengisian power baterai bisa dilakukan di dalam kampus, kantor, pabrik atau mall.
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SegSolutions
Ban untuk rumput

Segway Komuter

Ban dengan tekanan rendah dapat digunakan berbagai
medan, namun memberikan traksi yang dibutuhkan
bagi pengendara.
Seperti melintasi tanjakan bukit, atau dikendarai di atas
jalan berumput.
Ban ini khusus di rancang untuk Segway X2 SE

Selain dapat membawa barang pada tas. Segway
memberikan solusi dengan tambahan tas di stang.
Khususnya pengendara dalam kota yang
membutuhkan kenyamanan. Menempatkan barang
bawaan, termasuk mounting tablet dapat dipasang
dengan Segway i2 SE

Petualang

Model Komersil untuk staf

Pecinta alam bebas dengan motif Mossy Oak Break-up
Inﬁnity seakan menyatu dengan warna alam.
Pengendara dapat membawa peralatan seperti
teropong, kamera dan lainnya. Opsi tas tambahan
dapat digunakan untuk menyimpan peralatan seperti
smartphone, tablet atau barang berharga. Disain
Mounting bracket untuk tablet dapat dipasang di stang
Segway x2 SE

Segway menawarkan opsi kotak yang dipasang diatas
roda. Berguna untuk karyawan membawa barang di
dalam gudang, pabrik, kantor.
Dengan pergerakan lebih cepat sambil berkendara
dengan Segway, produktivitas karyawan dapat
meningkat dan lebih cepat menyelesaikan pekerjaan.
Tersedia bagi model Segway i2 SE dan X2 SE

Hunter Adventure

Model Logistic

Paket Hunter Adventure diberikan dengan opsi 3 tas
dan mounting untuk berburu.

Model lain dengan bagasi barang tertutup. Untuk
melindungi barang bawaan dalam bentuk cargo diatas
roda segway.

Motif Camo Segway X2 SE

Motif Camo Segway i2

Disain warna cat Camo dari Segway. Dapat dipesan
khusus dan pola Camo dibuat dengan warna seragam.
Motif Camo mulai dipasarkan pertengahan April 2014

Disain warna cat Camo dari Segway. Dapat dipesan
khusus dengan warna seragam.
Tersedia pada pertengahan April 2014
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www.segwayindonesia.com
PT GEMINI KARYA HIJAU (SEGWAY COMMUNITY INDONESIA)
JLN. TERATAI 14 A BLOK N-9, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12530, INDONESIA
PHONE: +62 21 781 8309 FAX: +62 21 780 0329
WEBSITE : www.segwayindonesia.com
Email : infoid@segwayindonesia.com
Segway ID Service Center: 08.00 AM - 17.00 PM (Monday - Friday)

Gogreen Holdings Pte. Ltd.
21 Siloso Road
#02-01 Sentosa
Singapore 098968
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