
www.v-garden.cz

Autorizovaný prodejce

3D
rotace

ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKY
A  HOVERBOARDY 2021



VeGA MAXSPEED H10M

VeGA MAXSPEED ES15XM

je vybaven výkonným elektromotorem o výkonu 350W, 
během několika sekund zrychluje až na 25 km/hod. Vyso-
ce kvalitní 36V baterie s kapacitou 10 Ah . Maximální do-
jezd je až 40 km, v závislosti na okolní teplotě, hmotnosti 
obsluhy a terénní náročnosti. Široká 10“ bez-defektová 
kola zaručují nebývalý komfort pro obsluhu, kdy velice 
snadno a pohodlně překonáte terénní nerovnosti. Pomo-
cí velkého LED displaye můžete na koloběžce provádět 
různá nastavení (například nastavovat rychlost, zapínání 
světel, nastavení jízdních režimů, …adt)

je vybaven výkonným elektromotorem o výkonu 350W, 
během několika sekund zrychluje až na 25 km/hod. Vyso-
ce kvalitní 36V baterie s kapacitou 15 Ah  a pohonem zad-
ního kola. Maximální dojezd až 60 km, v závislosti na okol-
ní teplotě, hmotnosti obsluhy a terénní náročnosti. Široká 
10“ foukaná kola zaručují nebývalý komfort pro obsluhu, 
kdy velice snadno a pohodlně překonáte terénní nerov-
nosti. Pomocí LED displaye  + Bluetooth APP můžete na 
koloběžce provádět různá nastavení (například nastavovat 
rychlost, zapínání světel, nastavení jízdních režimů, tem-
pomat, sledovat celkovou ujetou vzdálenost …adt)

- Elektrický motor: 350W
- Li-ion baterie 36V, 10 Ah
- Dojezd 33-40 km dle terénu a zatížení
-  Velký přehledný LCD display
  (kapacita baterie, rychlost, jízdní režimy, indi-

kátor světla, indikátor brzdy, indikátor nabíjení)
-  3 nastavitelné režimy jízdy  

15,20,25 km/hod
-  LED výkonné přední světlomety,  

LED zadní světlo, zvonek
- Přední elektronická brzda
- Zadní bubnová brzda
- Doba nabíjení 6-7 hodin
- Rychlost: až 25 km/hod
- Velká kola 10“ (bezdefektová)
- Max. nosnost: 120 kg
- Rozměry rozložené: 117 x 47 x 120 cm
- Rozměry složené: 117 x 47 x 52 cm
- Rozměr balení: 119 x 20  x 56 cm
- Hmotnost: 16 kg

-  Elektrický motor: 350W, pohon na zadní kolo
-  Li-ion baterie 36V, 15 Ah
-  Dojezd 50-60 km dle terénu a zatížení
-  LCD display s APP (kapacita baterie, rychlost, 

jízdní režimy, indikátor světla, indikátor brzdy, 
indikátor nabíjení, tempomat)

-  Bluetooth
-  3 nastavitelné režimy jízdy 15,20,25 km/hod
-  LED výkonné přední světlomety, LED zadní 

světlo, zvonek
-  Zadní elektronická brzda
-  Přední bubnová brzda
-  Doba nabíjení 6-7 hodin
-  Rychlost: až 25 km/hod
-  Velká kola 10“ (foukaná)
-  Max. nosnost: 120 kg
-  Rozměry rozložené: 117 x 47 x 120 cm
-  Rozměry složené: 117 x 47 x 53 cm
-  Rozměr balení: 119 x 20  x 56 cm
-  Hmotnost: 16 kg

Technické parametry:

Technické parametry:

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

LCD display s Bluetooth aplikací

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

Zadní kolo
10“ velké přední foukané kolo s vý-
konnou bubnovou brzdou.

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

Zadní kolo
10“ velké zadní foukané kolo. 
Účinná elektronická brzda. 
Zadní LED osvětlení při jízdě 
za šera a v noci.

Výkonný LED reflektor

Výkonný led reflektor

10.990,-
Kč s DPH

431 €

Původní cena
13.990,- Kč   549 €

Akční cena

12.990,-
Kč s DPH

509 €

Původní cena
16.490,- Kč   647 €

Akční cena

AŽ 40 KM
 DOJEZD

AŽ 60 KM
 DOJEZD



Elektrické koloběžky VeGA VIRON XL-700pro

Elektrický scooter VeGA VIRON E-Scooter 1000W  

jsou vybaveny výkonnými elektromotory o maximálním vý-
konu 700W, které během  několika sekund zrychlují až na 
30 km/hod. Vysoce kvalitní 36V baterie s kapacitou 7,8 Ah  
a díky integrovanému systému rekuperace pro jízdu z kop-
ce a při brždění, je koloběžka schopná docílit svůj maxi-
mální dojezd až na 35 km. Pomocí inteligentního systému 
nabíjení je skútr nabitý na 80% již po 60 minutách. Pomocí 
Bluetooth aplikace můžete na koloběžce provádět různá 
nastavení (například nastavovat rychlost, ochranu proti 
krádeži, režim úspory energie, tempomat….). Díky široké 
barevné nabídce koloběžek VIRON jsme schopni oslovit 
co nejširší část zákazníků, kteří koloběžku kromě praktič-
ností vnímají také jako módní doplněk.

Terénní elektrické skútry VeGA VIRON a VeGA XTREM 
CROSS jsou vybaveny výkonným elektromotorem 
o výkonu 1000 W. Díky 36 voltovým bateriím, s kapaci-
tou 12Ah–16Ah skútry dosahují dojezdové vzdálenosti v 
závislosti na terénu od 30 do 40 kilometrů. Skútry jsou 
vybaven komfortním sedlem, které lze výškově nastavit 
pomocí rychlého upevnění. V případě potřeby lze seda-
dlo snadno demontovat dvěma pohyby rukou. Aby bylo 
možné koloběžku přepravovat úsporným způsobem, bylo 
vybaveno rychloupínacím zařízením s jednou pákou, 
které umožňuje její skládání během několika sekund. S pl-
ným odpružením, které se skládá z odpružené vidlice 
vpředu a ze dvou tlumičů vzadu, může skútr bez problémů 
jezdit po nerovných cestách a terénech. Má také kovové 
brzdové páky, ergonomické rukojeti a zámek zapalování, 
který zabraňuje neoprávněnému použití.

-  Nominální výkon motoru: 350W
-  Maximální výkon motoru: 700W
-  Inteligentní rekuperační systém
-  Li-ion baterie 36V, 7,8 Ah
-  Dojezd  25-35 km dle terénu a zatížení
-  Velký LCD display s indikátorem nabíjení
-  Funkce APP
-  Bluetooth
-  Držák smartphonu pro navigaci(GPS)
-  LED světlomet, LED zadní světlo, LED blinkry
-  Zvonek
-  Složení do 3 vteřin (bezpečnostní uzávěr)
-  Ochrana proti krádeži, bezpečnostní režim
-  Rychlost: od 3 až 30 km/hod, tempomat
-  Velikost kol: 8,5“ foukaná
-  Max. zatížení: 120 kg

Technické parametry:

11.990,-
Kč s DPH

470 €

Původní cena
14.990- Kč   588 €

Akční cena

Systém Clik&Go lze koloběž-
ku během 3 vteřin složit a 
přepravovat.

8,5“ velké foukané kolo se 
700W motorem s rekuperací. 
Elektronická brzda.

Výkonný brzdový systém. 
Směrové blinkry. Bubnová 
brzda.

Velký LCD display a ovláda-
cí tlačítka. Držák mobilního 
telefonu.

Výkonné LED osvětlení.

14.990,-
Kč s DPH

588 €

Původní cena
18.790,- Kč   737 €

Akční cena

Elektrický motor 1000W
Chlazení vzduchem chlazené
Baterie 36V, 12 Ah  Lead-acid
Dojezdová až 30 km dle terénu 
vzdálenost a zatížení
Doba nabíjení 6-7 hodin
Rychlost 2 rychlosti  6-32 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
Držák smartphonu ANO
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 132 x 25 x 114 cm 
k jízdě 
Hmotnost 43 kg

Technické parametry:

Snadné složení 
během pár vteřin.

AŽ 35 KM
 DOJEZD

Black

Carbon

White

Wood

Orange

AŽ 30 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 nastavi-
telné

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 indikáto-
rem 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 tachometr

Výkonný 
přední LED reflektor

Zadní LED světlo

VeGA VIRON GPX-01 / GPX-01 LED

Hoverboardy E-Balance GPX-01 a GPX -04 s funkcí 
APP a rozhraním Bluetooth se ovládají jednoduchým po-
souváním váhy. Inteligentní high-tech ovládání umožňuje 
i  nezkušeným lidem bezpečně řídit hoverboard po pou-
hých 30 minutách. Výkonné motory dle modelů GPX-01 
2x 300W a GPX-04 2x 400W zrychlují až na 15 km/hod. 
Vysoce kvalitní 36 V Li-Ion baterie přivedou hoverboard 
na dosah až 20 kilometrů na jedno nabití. Baterie se nabíjí 
pomocí nabíječky, která je součástí dodávky. Doba nabí-
jení je 2-3 hodiny.

VeGA VeGA VIRON 
GPX-04 GREEN/CAMO

VeGA VIRON GPX-04 
CARBON

VeGA VIRON GPX-04 
GREY/CAMO 

VeGA VIRON GPX-04 
BLACK

13.990,-
Kč s DPH

549 €

Původní cena
17.990,- Kč   705 €

Akční cena

15.990,-
Kč s DPH

627 €

Původní cena
19.990,- Kč   784 €

Akční cena

3.290,-
Kč s DPH

129 €

Původní cena
4.190,- Kč   164 €

Akční cena

Elektrický motor 2 x 300 W

Baterie Li-ion 36V

Dojezdová vzdálenost 15-20 km dle terénu 
a zatížení

Doba nabíjení 2-3 hodiny (80% za 
30 minut)

Rychlost až 15 km/hod

Velikost kol 6,5"

Aplikace ANO/NE

Bluetooth ANO/ANO pouze 
hudba

Připojení s mobilním 
telefonem

ANO/NE

LED světlo ANO

Materiál kol guma

Doporučený věk od 14 let

Doporučená výška od 120 cm

Max. zatížení 100 kg

Přenosná taška ANO

LED indikátor baterie ANO

Vestavěný repro-
duktor

ANO

Rozměr připravena 
k jízdě

59 x 19 x 18 cm 
(DxŠxV)

Hmotnost 10 kg / 8kg
5.190,-

Kč s DPH
204 €

Původní cena
6.490,- Kč   255 €

Akční cena

Elektrický motor baterie 2 x 400 W, Li-ion 36V, 
4,4 Ah

Dojezdová vzdálenost 15-20 km dle terénu a 
zatížení

Rychlost až 15 km/hod

Velikost kol 8,5"

Bluetooth ANO

Připojení s mobilním 
telefonem

ANO pomocí aplikace APP

LED světlo ANO

Max. zatížení 120 kg

Přenosná taška ANO

LED indikátor baterie ANO

Vestavěný reproduktor ANO

Hmotnost 14 kg

7.490,-
Kč s DPH

294 €

Původní cena
9.490,- Kč   372 €

Akční cena

Black

BLACK-LED

WHITE

BLUE WOOD

přídavný košík 
k modelům 
VeGa VIRON 
E-Scooter 
1000W a 
VeGA XTREM 
CROSS 1000/
PLUS
Obj.č. 
50xtrem121 
Cena 490 Kč     
19,2 Euro  

AŽ 40 KM
 DOJEZD

AŽ 40 KM
 DOJEZD

7.490,-
Kč s DPH

294 €

Původní cena
9.490,- Kč   372 €

Akční cena

7.490,-
Kč s DPH

294 €

Původní cena
9.490,- Kč   372 €

Akční cena

7.490,-
Kč s DPH

294 €

Původní cena
9.490,- Kč   372 €

Akční cena


