
De nieuwe Segway eScooters en eBrommer.



Segway-Ninebot

Segway-Ninebot is ’s werelds meest  vooraanstaande 

producent van slimme en schone elektrische 

 mobiliteitsoplossingen. Segway-Ninebot is actief 

in meer dan 100 landen en heeft wereldwijd 

10 kantoren, waarvan het Europese hoofdkantoor 

in Amsterdam is gevestigd. 

Voertuigen staan soms afgebeeld met extra accessoires die niet bij de prijs zijn inbegrepen.



Geruisloos rijden met een snelheid van 25 

of 45 km per uur, van 75 tot 140 kilometer* 

rijden op één acculading, geen  parkeerkosten 

en  eenvoudig opladen via het stopcontact 

dankzij de uitneembare accu; de eScooters en 

 eBrommer van Segway maken de overstap naar 

elektrisch rijden makkelijk voor je. Met  speciaal 

voor de Europese consument ontwikkelde 

 eScooter en eBrommer modellen, een groter 

formaat met extra lange zitting, de keuze uit vele 

kleuren, de nieuwste technologie op het gebied 

van connectiviteit, een LED-kleurenscherm op 

het stuur en bediening via de smartphone, is 

de keuze snel gemaakt. Dit is de nieuwe, 

schone en slimme manier om je te verplaatsen. 

Een  betaalbare prijs, oogstrelend design en de 

meest innovatieve technologieën: wie slim is, 

stapt nu op een Segway eScooter of eBrommer.  

* Gegevens dienen uitsluitend ter referentie en zijn afkomstig van 

 testen onder ideale omstandigheden. 



Vergrendel en ontgrendel de 

 eScooter met je smartphone 

binnen 2 tot 10 meter afstand. 



Start? RideyGo!

De Segway eScooters en eBrommer 

maken gebruik van het innovatieve 

RideyGo! systeem dat vele slimme 

functies mogelijk maakt, zoals het 

 Airlock-systeem dat gekoppeld is aan de 

Segway-Ninebot app op je smartphone. 

Hiermee ontgrendel of vergrendel je 

automatisch jouw Segway eScooter of 

eBrommer als je in de buurt komt of 

afstand neemt. Zo bespaar je met RideyGo! 

kostbare tijd. Je hoeft geen smartphone* 

of sleutel meer uit je zak te halen om 

weg te rijden. Ga zitten, druk op power 

en rijd weg. RideyGo! regelt ook de 

 geavanceerde parkeer- en rijsensoren 

en dankzij slimme zitdetectie kun je 

nooit onbewust gas geven. 
 
* Bluetooth verbinding tussen eScooter en smartphone is vereist. 

Smart LED-kleurenscherm met alle rij-informatie die jou op je bestemming brengt.

Opbergruimte voor 2 jethelmen (27 L), afhankelijk van het merk en de maat van de helm. 



Elke Segway eScooter of eBrommer heeft de  beschikking 

tot de slimme Segway-Ninebot app, die compatibel is 

met iOS en Android. Met deze app activeer je Airlock 

en is een fysieke sleutel overbodig. Daarnaast laat 

de app je verder alle relevante informatie over 

je  eScooter zien; waar je geparkeerd hebt, hoeveel 

actieradius je nog over hebt, gegevens van elke rit, 

locaties van servicepunten en de mogelijkheid om

in contact te komen met andere Segway eScooter 

of eBrommer rijders. 

Jouw Segway eScooter of eBrommer is tegen diefstal 

beveiligd met AHRS (Attitude and Heading Reference System)*. 

Een geïntegreerde 4G simkaart, sensoren en GPS 

verbinding laten via de app weten als jouw eScooter 

door diefstal of omvallen ineens van positie verandert.
* Eerste 2 jaar kosteloos data abonnement, vervolgens tegen betaling te verlengen.

Start Smart

Aan/Uit op afstand

Voertuig informatie display 

Route volgen

Met één klik contact met klantenservice

Voertuig uitlezen voor analyse

Klanten community forum

AHRS anti-diefstal beveiliging*



Wie slim is, 
stapt nu op 
een Segway 
eScooter of 
eBrommer. 

De eScooters en eBrommer 

maken gebruik van draadloze 

(Over The Air) updates, zodat 

je voertuig altijd up-to-date 

is met alle functionaliteiten.





Veilig rijden

Alle Segway eScooters zijn voorzien van state-of-the-art veiligheidsmaatregelen. 

Het schokabsorptiesysteem aan voor- en achterzijde zorgt voor ongekend rijplezier, 

ook bij zwaardere terreinen. En de twee hydraulische schrijfremmen in combinatie 

met EBS (Electronic Braking System) laten je niet alleen veilig remmen, maar zorgen er 

tegelijkertijd voor dat energie wordt teruggewonnen. 

Eersteklas rijervaring 

De Segway eScooters en eBrommer zijn ontworpen voor een soepele, eersteklas 

 rijervaring. Door de accu onder het voetpaneel te plaatsen, ligt het zwaartepunt 

van het voertuig lager. Dit zorgt voor een ‘gouden driehoek’ waarmee je tijdens 

het rijden behendiger bent en meer stabiel. Jouw houding op je eScooter is zo 

niet alleen aangenaam en comfortabel, maar ook veiliger. 

Smart Battery Management System 

Jouw Segway eScooter of eBrommer wordt elektrisch aangedreven dankzij een 

hoog voltage, lithium accu. Een groot voordeel van alle Segway modellen is dat de 

accu makkelijk uitneembaar is, zodat je deze thuis of op het werk in het stopcontact 

kunt stoppen om op te laden. Het ingenieuze Smart Battery Management System (BMS) 

6.0 zorgt ervoor dat je accu langer mee gaat en jouw eScooter minder onderhoud 

nodig heeft. BMS 6.0 controleert de hoeveelheid stroom, regelt de laadsnelheid en 

beschermt de accu tegen over- of onderladen. 

De ‘gouden driehoek’ geeft balans voor comfort en veiligheid.

Accu

BMS 6.0

Een compacte en uitneembare accu. 





Smart LED-dashboard 
en Smart LED 
Matrix koplampen

Elke Segway eScooter of eBrommer heeft 

boven op het stuur een groot LED-kleurenscherm. 

Dit dashboard geeft jou als bestuurder in één 

oogopslag alle benodigde informatie. Snelheid, 

 accuniveau, rijmodus, Bluetooth connectie en 

nog veel meer. Afhankelijk van de status van je 

 eScooter veranderen de kleuren aan beide uiteinden 

van het scherm. Zoals blauw bij ‘klaar om te gaan’, 

rood bij een waarschuwing of foutmelding en groen 

bij  energieterugwinning via EBS. 

Aan de voor- en achterzijde van de Segway eScooters 

zitten opvallende LED-strips die zorgen voor helder 

licht. De energiezuinige smart LED Matrix  koplampen 

met volledig horizontaal display produceren 

een  brede lichtbundel van 128 graden en 30 

 meter  lichtbereik voor een veilig verlichte weg. 

Met de  verlichting altijd aan, word je in alle 

 lichtomstandigheden, dag en nacht door 

anderen gezien.



Segway E110SE Launch edition 
Limited

De E110SE Launch edition heeft dankzij een speciale accu een extra grote actieradius 

van 97 km*. Deze eScooter is in een beperkte oplage verkrijgbaar met een unieke 

Jet Black mat kleur. De extra lange zitting laat met gemak twee personen op de 

 eScooter zitten. De bagageruimte van 27 liter is dan ook groot genoeg voor twee 

 jethelmen**. Bij dit voertuig hoort een slimme mobiele Segway-Ninebot app die 

zorgt voor vele extra smart features*** en realtime updates.

Bij een gelimiteerde oplage hoort ook een speciaal aanbod! 

Elke koper van de Segway eScooter E110SE krijgt ook een paar 

elektrische ‘rollerskates’: de Drift W1. Beweeg je voort 

als nooit tevoren met deze e-Skates.

Ontvang nu Segway e-Skates cadeau t.w.v. 
€ 399 bij aankoop van een eScooter E110SE

Voertuigen staan soms afgebeeld met extra accessoires die niet bij de prijs zijn inbegrepen.

*  Gegevens dienen uitsluitend ter referentie en zijn afkomstig 
 van testen onder ideale omstandigheden. 
**  Afhankelijk van het merk en de maat van de helm.
*** Eerste 2 jaar kosteloos data abonnement, vervolgens tegen betaling te verlengen.



Specificaties & accessoires

Actieradius Tot 97 km*

Maximum snelheid 25 of 45 km/u

Elektronisch remsysteem (EBS) Ja

Cruise control Ja

Opbergruimte 27 L**

Zithoogte 770 mm

Wielbasis 1337 mm

Schokdemper Hydraulisch en veer

Oplaadtijd Tot 5-6 uur voor 100%

Accu gewicht 11 kg

Accu capaciteit 1824 Wh

Maximum motorkracht 1,5 kW

Windscherm Optioneel

Rugsteun Optioneel

Opklapbare achterdrager Optioneel

Bluetooth smart slot Optioneel

Topkoffer 25 L Optioneel

Thermal beenkleed Optioneel

Telefoonhouder Optioneel

Kleuren

Jet Black (mat)



Segway E110S
De E110S heeft een actieradius van 75 km*. 

Deze  eScooter is te vergrendelen en ontgrendelen

met je smartphone dankzij de slimme mobiele 

 Segway-Ninebot app met vele extra smart features**. 

Met de RideyGo! functie wordt jouw telefoon vanzelf 

herkend voor  makkelijk en snel wegrijden. Sterke 

LED Matrix koplampen laten je veilig op weg gaan 

en dankzij de extra lange zitting kunnen er met gemak 

twee personen op zitten. En met 27 liter opbergruimte 

heeft de E110S plek voor twee jethelmen***.

*  Gegevens dienen uitsluitend ter referentie en zijn afkomstig 
 van testen onder ideale omstandigheden. 
**  Eerste 2 jaar kosteloos data abonnement, vervolgens tegen betaling te verlengen.
*** Afhankelijk van het merk en de maat van de helm.



Specificaties & accessoires

Kleuren

Phantom Black (glans)

Steel Grey (glans)

Intense Red (glans)

Arctic White (glans)

Stone Grey (mat)

Actieradius Tot 75 km*

Maximum snelheid 25 of 45 km/u

Elektronisch remsysteem (EBS) Ja

Cruise control Ja

Opbergruimte 27 L***

Zithoogte 770 mm

Wielbasis 1337 mm

Schokdemper Hydraulisch en veer

Oplaadtijd Tot 4 uur voor 100%

Accu gewicht 11 kg

Accu capaciteit 1440 Wh

Maximum motorkracht 1,5 kW

Windscherm Optioneel

Rugsteun Optioneel

Opklapbare achterdrager Optioneel

Bluetooth smart slot Optioneel

Topkoffer 25 L Optioneel

Thermal beenkleed Optioneel

Telefoonhouder Optioneel



Ontworpen voor 
een eersteklas 

rijervaring. 

Voertuigen staan soms afgebeeld met extra accessoires die niet bij de prijs zijn inbegrepen.



Schokken: Het schokabsorptiesysteem absorbeert trillingen 

van de weg en heft oneffenheden op voor een soepeler rijgedrag, 

zelfs op moeilijk terrein.

Grote dubbele schijfremmen voor en achter zorgen voor

maximale remprestaties. 

Waterdicht: Alle Segway 

modellen met bijbehorende

accu hebben respectievelijk een

IPX5 en IPX7 waterdichtheid.



Segway maakt 
overstappen naar 

een eScooter 
makkelijk voor je. 



Segway maakt 
overstappen naar 

een eScooter 
makkelijk voor je. 

Extra brede LED-verlichting aan de achterzijde voor maximale zichtbaarheid. Extra lang zitgedeelte voor aangenaam zitten. 



Segway E125S
De E125S heeft dankzij 2 accu’s een extra grote 

 actieradius van 140 km* en is luxe afgewerkt met 

chroom en cognac gekleurde details. Om meer veiligheid 

te bieden, heeft dit model een ABS-remsysteem, zodat 

de grip ook in noodsituaties optimaal blijft. Voor extra 

 comfort zijn bovendien de banden van deze eScooter 

 breder en  groter. De E125S kan worden vergrendeld en 

 ontgrendeld via je smartphone met de slimme mobiele 

 Segway-Ninebot app inclusief extra smart features** 

voor jouw eScooter. De extra lange zitting biedt 

genoeg plek voor twee personen en de opbergruimte 

is dan ook groot genoeg voor twee jethelmen***.

*  Gegevens dienen uitsluitend ter referentie en zijn afkomstig 
 van testen onder ideale omstandigheden. 
**  Eerste 2 jaar kosteloos data abonnement, vervolgens tegen betaling te verlengen.
*** Afhankelijk van het merk en de maat van de helm.



Specificaties & accessoires

Kleuren

Phantom Black (glans)

Atlantic Blue (glans)

Ruby Red (glans)

Arctic White (glans)

Actieradius Tot 140 km*

Maximum snelheid 25 of 45 km/u

Antiblokkeersysteem (ABS) Ja

Elektronisch remsysteem (EBS) Ja

Cruise control Ja

Opbergruimte 27 L***

Zithoogte 770 mm

Wielbasis 1356 mm

Schokdemper Hydraulisch en veer

Oplaadtijd Totaal tot 4 uur voor 100%

Accu gewicht 2 x 11 kg

Accu capaciteit 2880 Wh

Maximum motorkracht 3 kW

Windscherm Optioneel

Rugsteun Optioneel

Opklapbare achterdrager Optioneel

Bluetooth smart slot Optioneel

Topkoffer 25 L Optioneel

Thermal beenkleed Optioneel

Telefoonhouder Optioneel



Accessoires

Wie slim is, stapt nu op een Segway eScooter of 

 eBrommer. Wie nog slimmer is, maakt ook gebruik 

van de vele accessoires die voorhanden zijn. Of het 

nu een handige topkoffer is waarmee je extra 

 bagageruimte creëert, of een windscherm om jouw

model te verfraaien en waarmee je bovendien minder 

last hebt van wind, kou en vliegende insecten. 

Niet alle accessoires zijn geschikt voor alle modellen, 

dus kijk goed of jouw gewenste accessoire past bij de 

Segway eScooter of eBrommer van jouw voorkeur. 

Een hoog transparant windscherm voor comfortabel rijden met luxe uitstraling.



Maak je rit nog 
comfortabeler met 
de accessoires die 
voorhanden zijn.  

De rugsteun met kussen en opklapbare achterdrager laat de bijrijder ontspannen meerijden. Dit beenkleed biedt comfort en warmte (met thermal aan de binnenzijde) en reflectoren zorgen voor extra veiligheid. 

Creëer extra ruimte met deze 25 liter topkoffer. 



De B-series eBrommer is verkrijgbaar in 

vijf opvallende kleurcombinaties. Dit slanke 

model, dat weinig ruimte in beslag neemt, 

heeft een grote actieradius tot wel 105 km* 

en een diefstalbeveiligingssysteem. 

Ook dit model is te koppelen met de

slimme mobiele Segway-Ninebot app 

voor extra smart features** voor jouw 

eBrommer, zodat je bijvoorbeeld het 

voertuig kunt vergrendelen en 

ontgrendelen met je smartphone. 

De hogere zitting geeft meer comfort 

en de grotere banden zorgen voor 

meer grip op de weg.

Segway 
B110S

*  Gegevens dienen uitsluitend ter referentie en 
 zijn afkomstig van testen onder ideale omstandigheden. 
**  Eerste 2 jaar kosteloos data abonnement, 
 vervolgens tegen betaling te verlengen.



Specificaties & accessoires

Donkergrijs-Zwart

Donkergrijs-Wit

Donkergrijs-Rood

Geel-Donkergrijs

Oranje-Lichtgrijs

Kleuren

Verkrijgbaar in 5 kleuren:

Actieradius Tot 105 km*

Maximum snelheid 25 of 45 km/u

Elektronisch remsysteem (EBS) Ja

Cruise control Ja

Zithoogte 779 mm

Wielbasis 1125 mm

Schokdemper Hydraulisch en veer

Oplaadtijd Tot 4 uur voor 100%

Accu gewicht 11,6 kg

Accu capaciteit 1440 Wh

Maximum motorkracht 850 W

Telefoonhouder Optioneel



Met een Segway 
eBrommer ga je niet 

onopgemerkt voorbij. 

*Gegevens dienen uitsluitend ter referentie en zijn afkomstig van testen onder ideale omstandigheden.



Compacte accu die je met een actieradius van maar liefst 105 km* overal heen brengt. 



Voor meer informatie over de Segway eScooters 

en eBrommer kun je terecht bij de officiële 

 verkoopkanalen en/of de website Segway.com.

Volg ons

facebook.com/Segway

instagram.com/Segway

youtube.com/Segway

Check onze website Segway.com

Contact

Segway heeft deze brochure met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar behoudt zich het 
recht voor om wijzigingen door te voeren in specificaties en modellen als gevolg van voortdurende 
 productontwikkelingen. Wijzigingen in types, uitrusting en/of mogelijkheden, alsmede drukfouten 
zijn voorbehouden. Onder invloed van het drukprocedé kunnen kleuren van de in de brochure 
afgebeelde voertuigen afwijken van de werkelijkheid. April 2021.


