Preguntes freqüents

A continuació trobareu resposta
977.213.917
a les preguntes més
si té més
freqüents
dubtes
a l'entorn
i vol ampliar
del Segway.
la informació.
Us convidem a en

Què és el Segway ® PT (Segway Personal Transporter)?
El Segway PT, és el primer aparell de transport impulsat elèctricament que manté el seu propi equilibri

Com funciona el Segway PT?
El nostre equip va desenvolupar un invent tecnològic que hem anomenat "estabilització dinàmica," q

Com i quan puc comprar un Segway PT?
Hem rebut moltes sol.licituds positives de persones de tot el territori espanyol que han demostrat int
Si esteu interessats en distribuir el nostre producte no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltr

El Segway PT funciona en interiors?
Sí Tots els models Segway PT estan dissenyats per funcionar en qualsevol lloc per on la gent camina.

Puc utilitzar el Segway PT en ambients variats amb diferents climes i terrenys?
Sí Igual que una persona caminant, tot el que el Segway PT requereix és tracció per operar en qualsev

¿Què li permet fer el Segway PT?
El Segway PT li permet anar més lluny, moure més ràpidament i carregar més coses o pes de l'habitua

A quina velocitat pot viatjar el Segway PT?
La velocitat màxima és de 20 km / h, però per seguretat es pot reduir a la velocitat desitjada marcan
Els viatgers són responsables de conduir el seu Segway PT a la velocitat apropiada.
Quant de temps durarà Segway PT?
El Segway PT ha estat dissenyat per ser extremadament durador.

On puc comprar un Segway PT?
Ja siguis un particular 977.213.917
o una empresa, pots adquirir
ó
el teu Segway PT610.29.39.78
a les nostres oficines aóTarrag
al cor

És el Segway PT apropiat per a mi?
És apropiat per a tota persona
977.213.917
en bon estat físic.
o al
Li correu
recomanem
electrònic
realitzin
info@segwaytarragona.es
una prova sense compromís
.

On puc aconseguir servei de manteniment per al Segway PT?
En
Segway Tarragona
com a Centre de Servei977.213
Segway917
autoritzat. Per. solució

Com s'integra amb seguretat el Segway PT en els ambients de vianants?
De la mateixa manera que els vianants ajusten el seu ritme de caminar o córrer per anar al mateix te
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Cóm de segur és el Segway PT?
S'ha dedicat la major cura i recerca per assegurar que el Segway PT és segur. La tecnologia de l'equil

Qui pot conduir un Segway PT?
El Segway PT està dissenyat perquè el puguin portar tot tipus de persones després d'haver rebut l'or

-

Pujar i baixar del Segway PT sense assistència, la qual cosa requereix habilitats físiques similar
El viatger ha de pesar entre 45,5 kg. i 113 kg. (Per a la Sèrie I) o 45,5 kg. i 90 kg. (Per a la Sèrie
Segway recomana que els viatgers tinguin almenys 12 anys si van acompanyats o 16.

On puc muntar amb seguretat i legalment un Segway PT?
El Segway PT està dissenyat per funcionar en qualsevol lloc on les persones poden caminar amb segu

On puc trobar el número de sèrie del meu Segway PT?
El número de sèrie està situat sota la catifa a la vora del darrere de la plataforma. Segway no pot propo

Puc recarregar el meu Segway PT en el meu cotxe o vaixell?
Sí, el Segway PT pot recarregar-se mentre condueixen al seu cotxe o van en vaixell usant un transform
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