Nově v prodejně v Zaječově
SELVO 4800

SELVO 3500

SELVO 4250

SELVO 3200

Čtyřkolový elektrický invalidní vozík

Tříkolový elektrický vozík

Čtyřkolový elektrický invalidní vozík

Tříkolový elektrický invalidní vozík

Výkonný, snadno ovladatelný vozík s komfortní
otočnou sedačkou. Díky elektromagnetické brzdě
zabrzdí sám při puštění páčky plynu. Cerifikováno
Ministerstvem dopravy jako invalidní vozík.

Atraktivní tříkolka s praktickým úložným prostorem pod
sedačkou. Rovnoměrné rozložení hmotnosti. Vozík je
v souladu se zákonem o silničním provozu zařazen
do kategorie jízdních kol.

Menší a skladný vozík. Díky elektromagnetické brzdě
zabrzdí sám při puštění páčky plynu. Cerifikováno
Ministerstvem dopravy jako invalidní vozík.

Malý a skladný elektrický vozík, který velmi dobře
manévruje i v těsných prostorách v interiéru. Je však
možné i venkovní použití na kratší vzdálenosti. Vybaven
otočným a polohovatelným sedadlem.

motor 800 W s převodem do síly

motor 500 W s převodem do síly

motor 250 W s převodem do síly

motor 200 W s převodem do síly

ovládání i jedním prstem

2 nezávislé bubnové brzdy

ovládání i jedním prstem

ovládání i jedním prstem
dojezd 10 km

dojezd 45 km

dojezd 48 km

dojezd 20 km

max. rychlost 15 km/h

max. rychlost 25 km/h

max. rychlost 10 km/h

gelová baterie 1080 Wh

gelová baterie 960 Wh

gelová baterie 480 Wh

doba nabíjení 6-8 hod.

doba nabíjení 6-8 hod.

doba nabíjení 6-8 hod.

nosnost 130 kg

nosnost 150 kg

nosnost 100 kg

hmotnost 108 kg
rozměry 125 × 65 × 129 cm

hmotnost 96 kg
rozměry 160 x 73 x 110 cm

hmotnost 55 kg

nosnost 90 kg

rozměry 110 x 55 x 96 cm

hmotnost 43 kg

doplňkové příslušenství
Automatický balancér gelových baterií: + 1 200 Kč
2x delší cyklická životnost baterie (GEL): + 2 000 Kč

72 590 Kč

44 99DP0H Kč

SLEVA 38 %

doplňkové příslušenství
Automatický balancér gelových baterií: + 2 800 Kč
2x delší cyklická životnost baterie (GEL): + 2 000 Kč

58 290 Kč

35 99DP0H Kč
vč.

SLEVA 38 %

doplňkové příslušenství
Automatický balancér gelových baterií: + 1 200 Kč
2x delší cyklická životnost baterie (GEL): + 2 000 Kč

49 490 Kč

29 99DP0H Kč
vč.

vč.

max. rychlost 10 km/h
gelová baterie 480 Wh
doba nabíjení 6-8 hod.

rozměry 90 x 106 x 50 cm
Automatický balancér gelových baterií: + 1 200 Kč

32 990 Kč

19 99DP0H Kč
vč.
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SELVO 31000

SELVO 41000

Silná elektrická tříkolka

Silná elektrická čtyřkolka

Atraktivní tříkolka s extra silným motorem a úložnými
prostory pod sedadlem a v zadním uzamykatelném
boxu. Vozík je v souladu se zákonem o silničním
provozu zařazen do kategorie jízdních kol.

Díky poutavému designu a extra silnému motoru nabízí
skutečný zážitek z jízdy. Dva úložné prostory. Stabilní
konstrukce s nízkým těžištěm. Vozík je v souladu se
zákonem o silničním provozu zařazen do kategorie
jízdních kol.

motor 1000 W s převodem do síly

motor 1000 W s převodem do síly

2 nezávislé bubnové brzdy

přední hydraulické kotouč. brzdy

dojezd 55 km

dojezd 50 km

max. rychlost 25 km/h

max. rychlost 25 km/h

gelová baterie 1200 Wh

gelová baterie 1200 Wh

doba nabíjení 6-8 hod.

doba nabíjení 6-8 hod.

USB k nabíjení telefonu

USB k nabíjení telefonu

nosnost 150 kg

nosnost 150 kg

hmotnost 105 kg
rozměry 150 x 70 x 105 cm

hmotnost 126 kg
rozměry 150 x 70 x 102 cm

doplňkové příslušenství

doplňkové příslušenství

62 480 Kč

38 99DP0H Kč
vč.

SLEVA 37 %

79 900 Kč

49 99DP0H Kč
vč.

SLEVA 37 %

Výbavy na přání
k modelům Selvo 31000
a Selvo 41000
Automatická brzda (elektromagnetická): + 6 000 Kč
• Zvyšuje bezpečnost vozidla. Ve chvíli kdy pustíte akcelerátor, dochází k pozvolnému zabrzdění stroje. Brzda
pomáhá také při rozjezdu do kopce. V případě pomalejších
reakcí řidiče nebo v případě určitých tělesných hendikepů
volte z důvodu bezpečnosti tuto výbavu. Objednává se
jako Selvo 31000EB nebo 41000EB.
2x delší cyklická životnost baterie (GEL): + 2 000 Kč
• Jde o jiný typ GEL olověných trakčních baterií než
jsou základní. Baterie pochází od českého distributora
a vykazují výrazně vyšší odolnost vůči hlubokému
vybíjení (lze vybít až o 80%). Cyklická životnost je více
než dvojnásobná (1200 cyklů 50% D.O.D., 700 cyklů 80%
D.O.D.). Objednává se jako Selvo 31000Pb2 nebo 41000Pb2.
10x delší cyklická životnost baterie (LiFePO4): + 8 500 Kč
• Jde o lithiové baterie s lepšími vlastnostmi než klasické
Li-Ion nebo olověné baterie. Na rozdíl od jiných technologií
je možné vybíjet celou kapacitu 100% a není potřeba řešit
balancování nebo jinou údržbu než pravidelné dobíjení.
Typická životnost se pohybuje mezi 3000 až 5000 cyklů.
Je tedy prakticky 10x delší oproti základní baterii. Tento
typ baterie lze navíc uživatelsky vyjmout a dobíjet mimo
stroj. Objednává se jako Selvo 31000Li nebo 41000Li.
Automatický balancér gelových baterií: + 2 800 Kč
• Všechny olověné gelové baterie zapojené sériově
je potřebné pravidelně tzv. „balancovat“, jinak hrozí
jejich poškození. Jde o nutnou údržbu, kterou je možné
provádět v servisu a nebo je možné pořídit si tento
automatický balancér, který činnost udělá automaticky.
Zvyšuje životnost gelových baterií. Je možno i po prodeji
nechat doinstalovat.
Střecha a čelní sklo: + 7 000 Kč
• Stříška a čelní štít proti nepřízni počasí. Je nutné objednat
k novému stroji. Výbava je na objednávku s dodáním
za 2-3 měsíce.
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nové zboží se zárukou 2 roky
provoz jen za cca 0,10 Kč/km
bez
řidičského
průkazu
Ať už máte
hendikep
či nikoliv.
Elektrické vozíky
a skútry SELVO
vám
pomohou
v dopravě
dobíjení z běžné zásuvky
230V třeba
do zaměstnání nebo na nákup, výlet apod. Díky
zázemí servisů
ve vašídoblízkosti
motoru doplněnému
o převod
síly je možné
vozíky a skútry SELVO používat i ve strmých
zajistíme dopravu až k vám
kopcích. Modely vybavené technickým
česká
firma, 30vozíku
let tradice
osvědčením
invalidního
(modely SELVO
4800 a SELVO 4250) jsou technicky uzpůsobené
pro invalidy a osoby s hendikepem a lze
je tedy navíc používat i např. uvnitř budov,
v supermarketu, na chodníku apod.

SLEVA

až

40 %

Díky silnému zázemí společnosti BG Technik
a.s. působící na českém trhu již 30 let získáváte
záruční a servisní podporu na nejvyšší úrovni
na více než 48 místech v ČR a 4 v SK. Jsme
vám tak vždy na dosah. Zajišťujeme mimo jiné
i dopravu zboží až k vám domů a také odvoz
stroje do servisu v případě potřeby.
telefon: 737 945

Kontakt:
www.selvo.cz
2HMoto
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telefon: 737 Výhradní
945 871distributor:
email: info@2hmoto.cz
BG Technik cs, a.s.
Zaječov 106 U závodiště 251/8telefon: 737 945 871
Praha 5, Velká Chuchle
267 63 Zaječov
(okr. Beroun)

www.2hmoto.cz
Kontakt na vašeho prodejce:
telefon:

Držák holí: + 700 Kč
• Držák invalidních holí. Je možno i po prodeji nechat
doinstalovat.

737 945 871

telefon: 737 945 871

Krycí plachta: + 600 Kč
• Plachta k venkovnímu parkování. Pouze pro modely bez
střechy.

www.selvo.cz

telefon: 737 945 871

telefon: 737 945 871

