SELVO 4800

SELVO i4500

SELVO 4250

Štvorkolesový elektrický invalidný vozík

Skladací elektrický invalidný vozík

Štvorkolesový elektrický invalidný vozík

Na prianie je možné doplniť skúter o kvalitné príslušenstvo.

Výkonný, ľahko ovládateľný vozík s komfortnou
otočnou sedačkou. Vďaka elektromagnetickej brzde
zabrzdí sám pri pustení páčky plynu. Certifikované
Ministerstvom dopravy ako invalidný vozík.

Je skladný do najmenších rozmerov tvaru kufra. Preto
je vhodný aj pri cestovaní napr. aj lietadlom. Pritom
ponúka veľmi komfortnú prepravu a stabilitu pri jazde
vďaka odpruženým kolesám aj sedáku. Odborníkov je
radený medzi najlepšie vozíky pre cestovanie na trhu.

Menšie a skladný vozík. Vďaka elektromagnetickej
brzde zabrzdí sám pri pustení páčky plynu.
Certifikované Ministerstvom dopravy ako invalidný
vozík.

Strecha a čelné sklo: + 290 €
chráni pred slnkom a slabším
dažďom je možné objednať iba
k novému stroju SELVO 3500,
31000 a 41000. Výbava je
na objednávku s dodaním
3 - 6 mesiacov.

motor 800 W s prevodom do sily
ovládanie aj jedným prstom

		

jednoduché zloženie do rozmeru
62 x 36 x 78 cm (kolieskový kufor)
odpružené kolesá prekonajú aj prahy

dojazd 45 km

výkonný pohon 2x 250 W ovládaný joystickom

max. rýchlosť 15 km / h

nosnosť 100 kg

gélová batéria 1080 Wh

hmotnosť vr. batérií len 31 kg (26 kg bez)

doba nabíjania 6-8 hod.

dojazd 30 km

nosnosť 130 kg
hmotnosť 108 kg
rozmery 125 × 65 × 129 cm

		

batéria Li-Ion 2x24 V 13 Ah (624 Wh)
rozmery: 110 x 62 x 96 cm
sedák: 45 x 45 cm, výška od zeme 52 cm

Automatický balancér gélových batérií: + 49,00 €

dojazd 20 km
max. rýchlosť 10 km / h
gélová batéria 480 Wh
doba nabíjania 6-8 hod.

Čelný štít (sklo): + 39 €
Nižšie čelné sklo ako
veterný štít. Je možné
kedykoľvek dokúpiť
k modelom SELVO 3500,
31000 a 41000.

nosnosť 100 kg
hmotnosť 55 kg
rozmery 110 x 55 x 96 cm
Automatický balancér gélových batérií: + 49,00 €

1 959,00 €

1 399,00 €

s DPH

s DPH

Elektrické
vozíky
a skútre

ovládanie aj jedným prstom

doplnkové príslušenstvo

doplnkové príslušenstvo

Cena sa mení
podľa druhu batérie

motor 250 W s prevodom do sily

PRÍSLUŠENSTVO

Cena sa mení
podľa druhu batérie

1 319,00 €
s DPH

Pohyb v každom veku

Držiak palíc
pre SELVO 4800
el. invalidný vozík: + 57 €
Držiak palíc pre modely
SELVO 3500, 31000
a 41000: + 40 €
Držiak invalidných palíc.
Je možné aj po predaji
nechať doinštalovať.

Košík len pre model
SELVO 4800 el. invalidný
vozík: + 53 €
Krycia plachta: + 30 €
Plachta k vonkajšiemu
parkovaniu. Iba pre
modely bez strechy.

2022

Pohyb v každom veku
Či už máte hendikep alebo nie. Elektrické
vozíky a skútre SELVO vám pomôžu v doprave
napríklad do zamestnania alebo na nákup, výlet
pod. Vďaka motoru doplnenému o prevod do
sily je možné vozíky a skútre SELVO používať aj
v strmých kopcoch. Modely vybavené technickým
osvedčením invalidného vozíka (modely SELVO
4800 a SELVO 4250) sú technicky prispôsobené
pre invalidov a osoby s hendikepom a možno ich
teda naviac používať aj napr. Vo vnútri budov,
v supermarkete, na chodníku a pod.
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Vďaka silnému zázemiu spoločnosti BG
Technik a. s. pôsobiaca na českom trhu už 30
rokov získavate záručnú a servisnú podporu
na najvyššej úrovni na viac ako 50 miestach
v ČR a 12 v SR. Sme vám tak vždy na dosah.
Zabezpečujeme okrem iného aj dopravu tovaru
až k vám domov a tiež odvoz stroja do servisu
v prípade potreby.

a
kov tr

SELVO 31000

SELVO 41000

Silná elektrická trojkolka

Silná elektrická štvorkolka

Atraktívna trojkolka s extra silným motorom
a úložnými priestormi pod sedadlom a v zadnom
uzamykateľnom boxe. Vozík je v súlade so zákonom
o cestnej premávke zaradený do kategórie bicyklov.

Vďaka pútavému dizajnu a extra silnému motoru ponúka
skutočný zážitok z jazdy. Dva úložné priestory. Stabilná
konštrukcia s nízkym ťažiskom. Vozík je v súlade so
zákonom o cestnej premávke zaradený do kategórie
bicyklov.

motor 1000 W s prevodom do sily

motor 1000 W s prevodom do sily

2 nezávislé bubnové brzdy

predné hydraulické kotúč. brzdy

dojazd 55 km

dojazd 50 km

max. rýchlosť 25 km / h

max. rýchlosť 25 km / h

gélová batéria 1200 Wh

gélová batéria 1200 Wh

doba nabíjania 6-8 hod.

doba nabíjania 6-8 hod.

USB na nabíjanie telefónu

USB na nabíjanie telefónu

nosnosť 150 kg

nosnosť 150 kg

hmotnosť 105 kg
rozmery 150 x 70 x 105 cm

hmotnosť 126 kg
rozmery 150 x 70 x 102 cm

doplnkové príslušenstvo

doplnkové príslušenstvo

Automatický balancér gélových batérií: + 115,00 €

Cena sa mení
podľa druhu batérie

1 759,00 €
s DPH

Automatický balancér gélových batérií: + 115,00 €

Cena sa mení
podľa druhu batérie

2 159,00 €
s DPH

Technická výbava k modelom
Selvo 31000 a Selvo 41000
Automatická brzda (elektromagnetická): + 290 €
• Zvyšuje bezpečnosť vozidla. Vo chvíli kedy pustíte
akcelerátor, dochádza k pozvoľnému zabrzdeniu stroja. Brzda pomáha aj pri rozjazde do kopca. V prípade
pomalších reakciou vodiča alebo v prípade určitých
telesných hendikepov voľte z dôvodu bezpečnosti túto
výbavu. Objednáva sa ako Selvo 31000EB alebo
41000EB.
10x dlhšia cyklická životnosť batérie (LiFePO4): + 410 €
• Ide o lítiové batérie s lepšími vlastnosťami ako klasické Li-Ion alebo olovené batérie. Na rozdiel od iných
technológií je možné vybíjať celú kapacitu 100 % a nie
je potrebné riešiť balansovanie alebo inú údržbu ako
pravidelné dobíjanie. Typická životnosť sa pohybuje
medzi 3000 až 5000 cyklov. Je teda prakticky 10x dlhšia oproti základnej batérii. Tento typ batérie je možné
navyše užívateľsky vybrať a dobíjať mimo stroj. Navyše
obsahuje veľmi pekné predné LED svetlá. Objednáva
sa ako Selvo 31000Li alebo 41000Li.
Automatická brzda aj lítiová batéria zároveň: + 650 €
• Ide o kombináciu vyššie spomínaných výbav a ich
výhod. Teda batérie LiFePO4 s 10x dlhšou cyklickou
životnosťou a zároveň elektromagnetická brzda. Obsahuje tiež predné LED svetlá. Objednáva sa ako Selvo
31000Li-EB alebo Selvo 41000Li-EB.
Automatický balancér gélových batérií 24 V – 60 V
• Balancér zaisťuje rovnomerné vybíjanie a nabíjanie
batérií a tým významne predlžuje ich životnosť. Bez balancéra môže veľmi rýchlo dôjsť k poškodeniu batérií.
Balancer SELVO 60 V/48 V vrátane prípravy + 118 €.
Balancer Selvo 24 V vrátane prípravy
+ 52 €.

nový tovar so zárukou 2 roky
prevádzka len za cca 0,004 € / 1 km
bez vodičského preukazu
dobíjanie z bežnej zásuvky 230 V
zázemie servisov vo vašej blízkosti
zabezpečíme dopravu až k vám
česká firma, 32 rokov tradície

www.selvo.sk
www.merkur.sk
Výhradný distribútor:
MERKUR SLOVAKIA, s.r.o.
Kamenné pole 4554/6
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel./fax: 044 / 55 22 604
www.merkur.sk

Kontakt na vášho predajcu:

Cenník pre rok 2022
Všetky ceny sú v € s DPH

