
Vlastnosti
• Výkonný téměř bezhlučný motor, který generovanou energii 
  vrací do baterie
• Vestavěný USB Port pro možnost nabíjení
• Baterie umožní jízdu až do vzdálenosti 30 km
• Bezdrátový E-GO2 Bluetooth dálkový ovladač rychlosti jízdy
• S hmotností jen 6,3kg, je E-GO2 lehký a přenosný
• Plně integrovaná řídicí jednotka umožňuje zvolit ovládání buď 
E-GO ovladačem nebo E-GO aplikací v chytrém telefonu
• Kolečka jsou vyrobena z vysoce kvalitního materiálu
• Je možné nastavit dvě úrovně rychlosti jízdy
• LED diody a vibrace na ovladači informují o stavu baterie
• Patentovaná 6-Flex baterie
• Dodává se ve 3 barevných kombinacích
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Technické údaje
Délka   960 mm
Šířka   250 mm
Hmotnost  6300 g
Rychlost   Max. 20 km/hod
Dojezd   Max. 30 km
Doba nabíjení  Přibližně 3,5 hod
Stoupání   Max. 10%
Nosnost   Max. 100 kg

Ovladač
Bezdrátový E-GO2 Bluetooth dálkový 
ovladač má intuitivní ovládání posuv-

ným sliderem, zrychlení, zpomalování a 
brždění je zcela intuitivní.

Elektrický skateboard Yuneec EGO2 E-Longboard

Pohon
Skateboard pohání výkonný 400 W 
motor, který ve spojení s inteligentní 
řídící elektronikou při brždění vrací 

generovanou energii zpět do baterie. 

Konstrukce
Nejnovější model E-GO2 řady je vyba-
ven 12 mm silnou deskou z osmi vrstev 

kompozitních dřevěných plátů, které 
zajišťují pružnost a odolnost.

Umístění baterie
V boxu na spodní straně desky je 
umístěna baterie s elektronikou, 

která napájí E-GO2 pro jízdu až do 
vzdálenosti 30 km.

Nejnovější model E-GO2 je vybaven 2 jízdními a rychlostními režimy pro při-
způsobení se potřebám každého jezdce a výkonným 400 W motorem. E-GO2 
disponuje všemi kvalitami, které u elektrického longboardu vyhledáváte. Ska-
teboard pohání výkonný 400 W motor, ovládání rychlosti jízdy lze speciálním 
bluetooth ovladačem nebo pomocí aplikace pro chytré telefony. V boxu na 
spodní straně desky je umístěna baterie s elektronikou.


