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ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKY



VeGA MAXSPEED H10M

VeGA MAXSPEED ES15XM-H

Je vybavena výkonným elektromotorem o výkonu 350W, bě-
hem několika sekund zrychluje až na 25 km/hod. Vysoce kvalitní 
36V baterie s kapacitou 10 Ah . Maximální dojezd je až 40 km, 
v závislosti na okolní teplotě, hmotnosti obsluhy a terénní nároč-
nosti. Široká 10“ bez-defektová kola zaručují nebývalý komfort 
pro obsluhu, kdy velice snadno a pohodlně překonáte terénní 
nerovnosti. Pomocí velkého LED displaye můžete na koloběžce 
provádět různá nastavení (například nastavovat rychlost, zapíná-
ní světel, nastavení jízdních režimů, …atd)

Je vybavena výkonným elektromotorem o výkonu 350W, během 
několika sekund zrychluje až na 25 km/hod. Vysoce kvalitní 36V 
baterie s kapacitou 15 Ah  a pohonem zadního kola. Maximální 
dojezd až 60 km, v závislosti na okolní teplotě, hmotnosti obslu-
hy a terénní náročnosti. Koloběžka je vybavena čtyřmi hydraulic-
kými tlumiči, které s 10“ foukanými koly přináší obsluze nebývalý 
jízdní komfort. Pomocí LED displaye  + Bluetooth APP můžete 
na koloběžce provádět různá nastavení (například nastavovat 
rychlost, zapínání světel, nastavení jízdních režimů, tempomat, 
sledovat celkovou ujetou vzdálenost …atd)

Velký LCD display
Nepotřebujete žádnou APP, pro všechna 
uživatelská nastavení. Vše přehledně vidíte 
a hned.

Zadní kolo
10“ velké zadní bezdefek-
tové kolo. Účinná bubnová 
brzda. Zadní LED osvětlení 
při jízdě za šera a v noci.

Přední kolo
10“ velké přední bezdefekto-
vé kolo. Elektomotor 350W. 
Elektrická brzda.

Výkonný LED reflektor

AŽ 40 KM
 DOJEZD 8.990,-

Kč s DPH
375 €

DOPORUČENÁ CENA

12.990,-
Kč s DPH

541 €

DOPORUČENÁ CENA

14.490,-
Kč s DPH

603 €

DOPORUČENÁ CENA

AŽ 60 KM
 DOJEZD

-  3 režimy jízdy   15-20-25 Km/hod
-  Přední elektronická brzda
-  Zadní bubnová brzda
-  Max nostnost  120 kg
-  Hmotnost  16 kg

-  3 režimy jízdy   15-20-25 Km/hod
-  Přední bubnová brzda
-  Zadní elektronická brzda
-  Max nostnost  120 kg
-  Hmotnost  16 kg

-  3 režimy jízdy   15-20-25 Km/hod
-  Přední bubnová brzda
-  Zadní elektronická brzda
-  Max nostnost  120 kg
-  Hmotnost  16 kg

ODPRUŽENÍ KOLHYDRAULICKÉ

VeGA MAXSPEED ES15XM
Je vybavena výkonným elektromotorem o výkonu 350W, během ně-
kolika sekund zrychluje až na 25 km/hod. Vysoce kvalitní 36V baterie 
s kapacitou 15 Ah  a pohonem zadního kola. Maximální dojezd až 60 
km, v závislosti na okolní teplotě, hmotnosti obsluhy a terénní nároč-
nosti. Široká 10“ foukaná kola zaručují nebývalý komfort pro obsluhu, 
kdy velice snadno a pohodlně překonáte terénní nerovnosti. Pomocí 
LED displaye  + Bluetooth APP můžete na koloběžce provádět různá 
nastavení (například nastavovat rychlost, zapínání světel, nastavení 
jízdních režimů, tempomat, sledovat celkovou ujetou vzdálenost …atd)

AŽ 60 KM
 DOJEZD



Elektrický scooter 
VeGA Xtrem CROSS 1000

Elektrický scooter VeGA 
Xtrem CROSS 1000 PLUS 

Elektrický motor 1000W

Chlazení vzduchem chlazené

Baterie 36V, 16 Ah Li-on

Dojezdová vzdálenost až 40 km dle terénu 
a zatížení

Doba nabíjení 6-8 hodin

Rychlost 1x rychlost  
0 - 30 km/hod

Sedadlo ANO

Výška sedadla 80-94 cm nastavitelné

Přední a zadní brzda ANO kotoučová

Velikost kol vnější průměr 36 cm (14") - 
2,50 - 10

Skládací systém ANO systém  
Click&Go

Stojánek ANO

Klíčky zapalování ANO

Zámek zapalování ANO

Max. zatížení 120 kg

Rozměr připravena k jízdě 132 x 25 x 114 cm

Hmotnost 43 kg

Elektrický motor 1000W

Chlazení vzduchem chlazené

Baterie 36V, 16 Ah Li-on

Dojezdová vzdálenost až 40 km dle terénu a 
zatížení

Doba nabíjení 6-8 hodin

Rychlost 2x rychlosti   
1 rychlost 0-5 km/hod, 2 
rychlost 0-30 km/hod

Sedadlo ANO

Výška sedadla 80-94 cm nastavitelné

Přední a zadní brzda ANO kotoučová

Velikost kol vnější průměr 36 cm (14") - 
2,50 - 10

Display velký LCD s indikátorem 
nabíjení

LED světlo ANO přední a zadní

Šířka řidítek 63 cm

Skládací systém ANO systém  
Click&Go

Stojánek ANO

Klíčky zapalování ANO

Zámek zapalování ANO

Přepínač rychlosti ANO 2 polohy

Max. zatížení 120 kg

Rozměr připravena k jízdě 132 x 25 x 114 cm

Hmotnost 44 kg

Snadné složení 
během pár vteřin.

Velký digitální tachometrVýkonný 
přední LED reflektor

Zadní LED světlo

přídavný košík 
k modelům 
VeGa VIRON 
E-Scooter 
1000W a 
VeGA XTREM 
CROSS 1000/
PLUS
Obj.č. 
50xtrem121 
Cena 490 Kč     
19,9 Euro  

AŽ 40 KM
 DOJEZD

AŽ 40 KM
 DOJEZD

15.790,-
Kč s DPH

658 €

DOPORUČENÁ CENA

16.990,-
Kč s DPH

708 €

DOPORUČENÁ CENA

Snadné složení 
během pár vteřin.



V-GARDEN s.r.o., Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, Czech Republic, Info-tel.: 
+420 494 940 090, e-mail: v-garden@v-garden.cz, web: www.v-garden.cz, 1. vydání leden 
2023, ceny jsou platné od 18. 1.  2023 do odvolání a nebo do výtisku nového vydání. Změna 
cen vyhrazena. Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách 
a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně 
DPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se lišit podle použité normy měření. 
Za tiskové chyby neručíme.
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