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SPECIFICATIES
Actieradius 35 km

Maximum snelheid 6-9 km/h

Vermogen 2 motoren 2750  W

Hellingcapaciteit 20 %

Drempelcapaciteit 4 cm

Maximum gebruikersgewicht 90 kg

Garantietermijn 2 jaar

Lengte 59 cm

Breedte 74 cm

Hoogte met neerklapbare armsteunen 59 cm*

Hoogte zonder neerklapbare armsteunen 72 cm*  

Gewicht zonder batterij 44,35 kg

Gewicht met batterij 48,05 kg

*Zonder  zitkussen,  en  met  de  rug  neergeklapt

ACCU
Type Lithium Ion (Lithium-ijzer-fosfaat)

620 W

Oplaadtijd 3h

NINEBOT  APPLICATIE

Nino

DIMENSIES

De gratis Ninebot applicatie maakt verbinding tussen de

Nino en je smartphone. Zo is de rijsnelheid en afstand

zichtbaar. Via deze applicatie kunnen ook de parameters ingesteld 

worden bv. rijgevoeligheid, snelheidsbegrenzer, enz. 



NINO
Minimalistisch, attractief design met

voorui strevende technologiet

Maak  snel  een  afspraak  bij  ‘Move  All  The  Way’

om  de  Nino  zelf  te  ervaren!
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De Nino is een toestel gebaseerd op de ‘segway’. Het is een elektrisch

aangedreven, zelfbalancerend eenpersoons vervoermiddel.  

De Nino wordt aangedreven door twee elektromotoren die van energie  

voorzien worden door oplaadbare batterijen. De motoren kunnen de wielen

onafhankelijk van elkaar laten draaien.

De besturingsmodule van de Nino bewaakt voortdurend de stand van het  

toestel met behulp van een gyroscoop.  

Doordat de elektromotoren de Nino automatisch bijregelen blijft hij in balans,  

ongeacht de snelheid of het gewicht van de meegedragen bagage.  

De gebruiker bestuurt het apparaat door het verplaatsen van het  

lichaamsgewicht.  

Door naar voren te leunen laat men de Nino voorwaarts bewegen en

door achterwaarts te leunen laat men hem naar achteren rijden.  

Hij stopt als men in evenwicht zit.  

Door de stuurkolom in zijn geheel naar links en naar rechts te duwen kan men  

draaien.

Op deze wijze kan men op de plaats een cirkel van 360 graden maken.

Lichtgewicht aluminium chassis  |

Aanpasbare zitmogelijkheden  |

Neerklapbare rug  |

Neerklapbare armsteunen (optie)  |

Zit- en rugkussen met ademende stof |

Wegneembaar stuur voor een eenvoudige transfer  |

Basiskleuren zwart of wit  |

Accentkleuren blauw, rood, groen en 'hout'  |


