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Segway-Ninebot fortsætter udvidelsen af sin produktlinje 

 

Berlin, Tyskland – 30. august, 2018 - Segway-Ninebot, verdens førende leverandør af elektrisk, personlig transport, 
deltager på IFA 2018, Berlin for at fremvise den fulde forbrugerproduktlinje, og med mere end 13 produkter, er 
Segway-Ninebot klar til fremtiden. I en verden hvor byer stadigt bliver mere forurenede og overbefolkede, er det tid til 
forandring. Segway-Ninebot tilbyder en række forskellige løsninger til personlig transport på kortere afstande, der løser 
forskellige mobilitetsudfordringer og tilfører såvel morskab som bekvemmelighed til din hverdag.   

På den 187 m2 store stand på IFA vil Segway-Ninebot bl.a. vise den nye Segway Drift W1 og give besøgende 
mulighed for at prøve de nye e-Skates på testbanen.  

 

Segway Drift W1 e-Skates 

Den nye Segway Drift W1, lanceret 28. juni, er sjov samtidig med, at du 
bevæger dig fuldstændig ubesværet på de selvbalancerende e-Skates. 
Drift W1 kan køre op til 12 km/t og er særlig robust grundet dens 
magnesiumlegering, sidestøddæmpere og IP54-beskyttelse. Ideel til at 
have det sjovt i parken eller i skolegården – og til at imponere andre med 
avancerede køreegenskaber. Segway Drift W1 er fra dags dato tilgængelig 
til forudbestilling i udvalgte butikker.  

 

KickScooter  

Med en succesfuld opstart i USA, hvor KickScooteren er blevet et 
revolutionerende transportmiddel i byzoner, følger Europa nu godt med. 
KickScooteren gør transporten mere effektiv, sjov og billig samt mere 
miljøvenlig. Segway-Ninebot har ført succesen videre og har, ved siden af 
de nuværende KickScootere ES1 og ES2, udviklet en ny KickScooter til 
B2B-markedet.  

 

 

 

 

 

 

 



IFA 2018 

Besøgende på IFA er velkomne til at lægge vejen forbi Segway-Ninebot standen. Med en testbane og en udstilling af 
samtlige produkter, har du mulighed for at lære alt om Segway-Ninebot og samtidig få chancen for at prøve de nye 
produkter. Standen findes på IFA, hal 26, standnummer 225 og afholdes fra den 31. august til den 5. september 2018. 

Om Segway-Ninebot 
Segway-Ninebot bevæger sig i en helt ny og spændende retning. I mange år har du kendt os som verdensledende 
inden for erhvervsmæssig, elektronisk og selvbalanceret personlig transport. Efter en strategisk fusionering med 
Ninebot, har vi evalueret vores produktlinje, såvel som vores målgrupper, og har foretaget nogle modige ændringer. 
Således retter vi nu også vores verdensberømte, intellektuelle effekter mod forbrugsvarer, med et skarpt fokus på 
transport, livsstil og fritidskørere. For mere information, se venligst: https://witt.zone/ninebot-by-segway/ og  
http://eu-en.segway.com.  
 
 

Link til high-res billeder: http://media.witt.dk:8080/_edmur1xjMfX2kR 
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