SEGWAY x2 golf

Prestiż - komfort - bezpieczeństwo
Segway x2 Golf

Czy Wasze pole golfowe jest gotowe na zmiany i wzrost przepustowości ?
Jeśli TAK - Segway x2 Golf Wam w tym pomoże !
Połączenie gry w golfa z jazdą na Segway’u daje podwójną przyjemność i niesamowitą satysfakcję
ze spędzania wolnego czasu. Cicho i bezpiecznie pozwala przemieszczać się od dołka do dołka,
dostarczając miłych wrażeń w trakcie przejażdżki. Segway x2 Golf jest także źródłem wielu korzyści
dla właścicieli i obsługi pól golfowych – zwiększa ilość graczy na polu, ogranicza uszkodzenia podłoża,
uatrakcyjnia wizerunek pola, zachęcając tym samym nowych klientów.

Delikatny dla darni
Wpływ Segway’a x2 Golf na stan nawierzchni pola golfowego jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku
tradycyjnego pojazdu golfowego. Dzięki złożonym algorytmom oprogramowania nadzorującego trakcję
pojazdu, specjalnym, niskociśnieniowym oponom o delikatnym bieżniku a także niewielkiej wadze
własnej pojazdu, Segway jest w stanie bezpiecznie dla darni przemieszczać się praktycznie po całym polu.
W odróżnieniu od tradycyjnych pojazdów, nie trzeba zostawiać go na drodze. Segwayem, możemy
dojechać do samej piłeczki a nawet “zaparkować” przy samym green’e.
Oto jak na temat wpływu Segway’a na stan darni wypowiadają się eksperci:
“Ślady pozostawione przez klasyczny pojazd elektryczny, dużo bardziej osłabiają nawierzchnię i jakość
darni w stosunku do pojazdu Segway (x2 Golf)”
prof. dr hab. Doug Karcher z Uniwersytetu w Akransas oraz prof. dr hab. John Sorochan z Uniwersytetu w Tennessee, 29 grudnia 2005

“Tradycyjny pojazd golfowy spowodował dużo więcej uszkodzeń nawierzchni pola niż Segway.
Oprócz tego obszar zniszczeń trawy był do trzech razy większy.”
A.J. Newell i A.D. Wood, Sportowy Instytut Badań Darni, St. Ives Estate, Bingley, Wielka Brytania

Segway Polska
Bremex Sp. z o.o.
ul. Kajki 9a
04-634 Warszawa
tel 022 872 10 28
fax 022 872 19 02
www.segway.com.pl

Tradycyjny pojazd

Segway PT

Segway® and the Segway ‘flyguy’ logo are registered trademarks of Segway Inc. (“Segway”). Other marks including InfoKey and LeanSteer, are trademarks or common law marks of Segway.
Segway reserves all rights in its trademarks. Trademarks not owned by Segway are the property of their respective holders as designated. Copyright © 2006-2008. Segway Inc. All rights
reserved.

Zaprojektowany specjalnie dla golfistów.
Segway x2 Golf, jest specjalnie zmodyfikowaną wersją pojazdu Segway PT, dostosowaną do gry w golfa.
Wyposażony został w łagodne, niskociśnieniowe opony, uchwyt do torby z kijami, który automatycznie
ustawia kije pionowo po zejściu z urządzenia, a także mocowaną do kierownicy tabliczkę, przydatną przy
zapisywaniu wyników - wszystko, co jest potrzebne do rozegrania rundy. Oczywiście wersja “golf” bazuje
na tej samej technologii co standardowy Segway PT. Dzięki temu, nauka jazdy na nim trwa do kilku
minut, a radość i satysfakcja z jazdy szybko wywołuje uśmiech na twarzy każdego golfisty.

Znacznie przyspiesza grę.
Segway x2 Golf sprawia, że gra toczy się szybciej i sprawniej niż tradycyjnie. Dla gracza oznacza to
możliwość rozegrania więcej rund w tym samym czasie, dla właścicieli pola - zwiększenie przepustowości
i co za tym idzie szansa na większe zyski. Dodatkowo nie ma ograniczeń co do ilości Segway’ów
poruszających się na polu w tym samym momencie, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych
pojazdów. Segway naprawdę się opłaca !

Godny zaufania, ekonomiczny, wytrzymały i prosty w konserwacji
Segway x2 Golf został zaprojektowany do działania w różnych warunkach pogodowych i terenowych.
Jest w stanie na jednym ładowaniu przejechać dystans odpowiadający 36 dołkom*. Po zakupie,
w zasadzie wystarczy tylko regularnie sprawdzać ciśnienie w oponach i ładować go ze zwykłego gniazdka.
Warto tu dodać, że koszt jednego ładowania to zaledwie 30 groszy. Dodatkowo nie ma potrzeby wymian
oleju czy też ponoszenia kosztów przeglądu.
*w razie potrzeby można wyposażyć go w drugi komplet baterii i zewnętrzną łądowarkę

Nowy punkt widzenia
Przyjemność z jazdy na Segway’u x2 Golf nie odbiera nic z samej przyjemności gry w golfa. Wciąż można
poruszać się pomiędzy przyjaciółmi i przeżywać z nimi samą grę. Segway x2 Golf cicho i przyjemnie
pozwala przemieszczać się z dołka do dołka, dostarczając miłych wrażeń podczas przejażdżki.
Wrażeń, które pozwalają rozkoszować się golfem, w zupełnie nowy sposób.

Delikatny dla darni • Przyspiesza grę • Zwiększa pole widzenia • Tani w eksploatacji
Łatwy w obsłudze • Intuicyjny w prowadzeniu • Ekologiczny • Ekonomiczny

x2 Golf
Prędkość maksymalna:
Zasięg:
Wymiary:
Waga:

20 km/h
do 22,5 km

Tabliczka
na wyniki

Uchwyt na
akcesoria

67 x 84 cm
54,4 kg + akcesoria

Baterie litowo-jonowe typu Saphion®

Moduł do szybkiej
regulacji wysokości
kierownicy
Uchwyt
na kije
golfowe

Szerokie.
łagodne
opony

Zestaw nie zawiera
torby, kijów i piłeczek
golfowych..
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