
Segway-Ninebot lancerer ny eScooter, ny Gokart og 4 nye KickScooter-serier 
 

 
 

Med de nye modeller styrker Segway-Ninebot ikke blot sin position inden for mikromobilitetsløsninger 
men går samtidigt ind på nye markeder i 2023.  
 
Danmark, 27. februar 2023 – Segway-Ninebot er en high-tech virksomhed og en af verdens førende producenter af 
elektrisk mobilitet. Med brugen af teknologisk mikromobilitetsinnovation sikres ikke blot fremragende 
køreoplevelser men også morskab i kørslen. Efter at have opnået en milepæl med 10 millioner producerede 
KickScootere, styrker virksomheden nu det nuværende produktsortiment med fire nye KickScooter-serier. Derudover 
går Segway-Ninebot ind i L3e-A1-kategorien med sin nye eScooter, og bringer sjov for hele familien med den helt nye 
Gokart PRO. 
 
MAX G2, den ultimative pendlermodel 
Det hele handler om den bedste køreoplevelse med denne nye KickScooter-model. Den er udstyret med en stærk 
baghjulsdrevet motor (maks. effekt 900 W), som muliggør stigninger på op til 22 %1, 10” selvtætnende slangeløse 
dæk og længere rækkevidde takket være den nyudviklede teknologi kaldet RideyLong™. Med kombinationen af high 
performance-motoren, de nyudviklede langtrækkende formula-dæk samt optimerede controller-algoritmer tilbydes 
en ekstra rækkevidde på op til 70 km1 på en enkelt opladning.  
 
Sammenlignet med sin succesrige forgænger byder MAX G2 på nye funktioner, hvilket betyder større kontrol, 
sikkerhed og komfort for rytteren. Den hydrauliske affjedring foran og den dobbelte affjedring bagtil tilføjer endnu 
mere komfort til køreturen. De indbyggede blinklys i et bredere styr, tyverialarmen og Traction Control-systemet 
(TCS) giver dig den optimale sikkerhed. Med Apples ”Find My”-funktionen2 er det altid nemt at finde din KickScooter. 
 
 
 
 
 
 
 



En kraftfuld KickScooter til den krævende pendler 
F2-serien består af 3 modeller: F2, F2 Plus og F2 Pro. De er udstyrede med bredere styr for større stabilitet samt 
indbyggede blinklys og 10” selvtætnende slangeløse dæk for sikrere pendling og optimal kørekomfort. 
Kombinationen af den kraftige motor og den høje batterikapacitet skaber den perfekte balance for den krævende 
pendler. Baghjulstrækket, skivebremsen foran og den elektroniske bremse bagtil samt Traction Control-systemet til 
glatte overflader, sikrer F2-serien maksimal sikkerhed. For ekstra komfort tilbyder F2 Pro ydermere frontaffjedring. 
Alt dette, kombineret med Apples ”Find My”-funktionen2 er designet med dig og din sikkerhed i højsædet.  
 
Til dig, der elsker at udforske 
Segway-Ninebot har gjort effektiv pendling mere tilgængelig for alle. Den prisvenlige E2-serie, bestående af 
KickScooterne E2 og E2 Plus, er utrolig praktisk grundet surf-designet, det nyligt forstørrede instrumentbræt, 
holdbare udhulede dæk for forbedret stødabsorbering, det dobbelte bremsesystem samt den kraftige motor. Perfekt 
til de kortere pendlerture.  
 
Sjov for børn 
C2-serien byder på to nye KickScootere - C2 og C2 Pro. Uanset barnets alder og højde findes en dedikeret 
KickScooter til hvert barn. Begge modeller i C2-serien er udstyrede med sikkerhedsfunktioner som tromlebremser og 
en mere robust ramme for at give dig ro i sindet, når barnet bruger KickScooteren. Derudover har C2 Pro en 
hastighedsbegrænser, som kan indstilles via appen (med integreret Bluetooth-højttaler). Styret på C2 Pro er 
justerbart, hvilket gør det muligt for KickScooteren ”at vokse i takt” med barnet.  
 
eScootere er fremtiden 
På bare seks år er det elektriske segment vokset fra 3 – 38 % på de største europæiske markeder inden for L1e-B-
kategorien. Her har Segway, og på kun et år, opnået førende markedsandele. Den hurtige overgang fra benzindrevne 
motorer til eScootere forventes ligeledes i den mere kraftfulde L3e-A1-kategori. Og det er præcis her, Segway-
Ninebot annoncerer sin nyeste model.  
 
Oplev ultrahurtig acceleration med den kraftfulde E300SE eScooter - 0 til 50 km/t på bare 2,89 sekunder1. Med en 
ekstra lang rækkevidde på op til 130 km1, en maksimal hastighed på 105 km/t og muligheden for et tredje batteri 
placeret under sædet kan rækkevidden øges med ca. 50 %. Hvert batteri er udstyret med et intelligent 
batteristyringssystem (BMS) for at give ekstra beskyttelse, maksimere sikkerheden og forlænge batteriets levetid. 
Hydrauliske skivebremser for og bag med ”J. JUAN” dual piston-kaliber for en mere kraftfuld opbremsning, hvor det 
er nødvendigt.  
 
Det store og støttende sæde formidler en følelse af stil samt komfort, og i det 34 liter store opbevaringsrum finder 
du plads til dine ejendele eller til 2x open face-hjelme. Airlock-systemet i ”RideyGo!” giver dig mulighed for at tænde 
og slukke din eScooter automatisk via Bluetooth. 
 
Vind i håret med Ninebot Gokart PRO 
Gokart-fans kan godt begynde at glæde sig - Ninebot Gokart PRO kommer nemlig snart på det europæiske marked. 
Oplev en gokart som aldrig før med den totalt redesignede Gokart PRO. Såvel størrelse og hastighed kan justeres, 
hvilket betyder, at Gokart PRO tilpasser sig såvel børns som voksnes behov. I appen finder du fire forskellige 
køremodes – fra ”safe-mode” til ”race-mode”. Og med 40 km/t1 sports performance, 1,02G acceleration1 og 
driftfunktion overgår denne model med sikkerhed traditionelle 125cc gokarts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Priser og tilgængelighed 
De nye modeller tilføjes sortimentet i løbet af første halvdel af 2023. Produktspecifikationer, priser og 
tilgængelighed på det europæiske marked kan variere fra land til land. Du kan lære mere på www.segway.com  
 
-- 
 
Links til high-res billeder 
Max G2: https://we.tl/t-jZfsPfRQrJ  
F2-serien: https://we.tl/t-Vlb35d4w5M  
E2-serien: https://we.tl/t-7zPL8oqHcJ  
C2-serien: https://we.tl/t-4ywbqZKxX5  
E300SE: https://we.tl/t-bsT5PPaEmF  
Gokart PRO: https://we.tl/t-qEqs6uaKh6  
 
  
Link til YouTube-video: https://youtu.be/LE66nHWBl1Q  
Link til digital pressemeddelelse: https://www.youtube.com/watch?v=v1F7B7zk-_s  
 
-- 
 
For yderligere info kontaktes: 
 
Mikkel Pedersen 
Product manager 
Mail: mpe@witt.dk  
Tlf: +45 21 66 79 45 
 
-- 
 
1 Alle angivne præstationer er underlagt rytteregenskaber og køreforhold. 

2 Via fremtidig firmwareopgradering efter certificering, kun for iOS-enheder. 

Følg venligst gældende lokale færdselsregler og regler for brug i offentlige rum. 

 
Segway-Ninebot på MWC for 1. gang 
Segway-Ninebot præsenterer sine nyeste produkter på sin 500 m² store stand på Mobile World Congress i Barcelona, hvor besøgende får 
muligheden for at prøve dem på testbanen. Messen har åbent fra 27. februar til 2. marts 2023, og du finder os i MWC Hal 3, standnummer 
3D20. Derudover streamer vi en digital pressekonference på www.segway.com den 27. februar kl. 11.00 CET. 
 
Om Segway-Ninebot 
Med missionen om at "forenkle menneskers bevægelse, samt at gøre livet mere bekvemt og interessant", har Segway-Ninebot haft stort fokus 
på servicerobotter og intelligent kort-distance transport. Med verdensberømt intellektuel ejendomsret udvikler og forbedrer Segway-Ninebot 
løbende sine produkter for derved at kunne tilbyde nye mikromobilitetsløsninger i storbyer rundt om i verden. For mere information, besøg 
www.segway.com.  
 
SEGWAY og Segway ‘flyguy’-logoet er registrerede varemærker af Segway Inc. Varemærker, der ikke ejes af Segway, tilhører deres respektive 
ejere som angivet. 
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