


SMART MOVING | SNARLER | VILLAIN | FUGLEMAN

Constant in beweging...

Segway Powersports leeft en ademt snelheid en kracht.

Segway Powersports is ontworpen om te laten zien dat we 

klaar zijn om toe te slaan.

FEAR NO PLACE !



AIRLOCK | SET | VEILIGHEID | TEAM | TRACKSMART MOVING 
TOEKOMSTGERICHTE INTELLIGENTIE, CONSTANTE POWERSPORTERVARING
Segway Powersports-app + 10,4” Smart Touchscreen

●「AIRLOCK 」  
 Ontgrendelen op afstand

Wanneer u in de buurt van uw voertuig komt, 
kunt u uw voertuig via Bluetooth activeren 
via uw mobiele telefoon. 
U kunt de APP ook gebruiken om jouw 
voertuig op afstand te ontgrendelen met uw 
mobiele telefoon als sleutel.

●「SET」 
 Rij-instellingen

Download de snelheidslimietinstellingen en 
EPS-instellingen op uw telefoon. Pas uw  
Powersport aan naar uw eigen wensen, 
zodat u kunt genieten van het rijden!

●「VEILIGHEID」 
 Veiligheidsgarantie

Voeg een contactpersoon voor SOS-nood-
gevallen toe. Bij een ernstige aanrijding/
rollover stuurt de APP automatisch een SMS 
met uw locatie naar uw contactpersoon voor 
noodgevallen.

●「TEAM」 
 Draadloos Team Contact

Ga op ontdekkingstocht samen met vrien-
den. De offline kaart, draadloze locatie en 
communicatie helpen je elke keer om samen 
dingen te ontdekken.

●「TRACK」 
 Realtime gegevens

Weergave voertuiggegevens: resterende  
kilometerstand, realtime koppel, PK’s, 
EPS-modus, aantal kilometers, snelheids-
curve, enz.



RECREATIE & UTILITY ATV



Optimale Powertrain
Tech-ontwerp

De 570cc-motor is voorzien van een geop-
timaliseerde nokkenas. Door de toevoeging 
van een elektronisch brandstofinjectiesys-
teem kan de aandrijflijn zich goed aanpas-
sen in omgevingen met hoge/lage tempera-
turen en op grote hoogte.

Krachtige configuratie,
buitengewone prestaties

De Snarler heeft de meest professionele 
configuratie, een hoogwaardig chassis,  
professionele schokbrekers en een oersterk 
frame, dat de uitdagingen van allerlei soor-
ten terrein aangaat en uitstekende presta-
ties kan blijven leveren.

Handige assistent

De elektrische lier 2500/3000 LBS  
(optioneel), kan u gemakkelijk helpen in 
geval van nood. De rekken van Snarler zijn 
sterk en hebben een vlakke oppervlakte. 
U kunt accessoires dus snel bevestigen en 
losmaken.



Model highlights

• DOHC-motor van 570 cc 

• 44 pk, 48 Nm koppel

• Strak design 

• Standaard sperdifferentieel op vooras 

• Banden voor 26x8-14’’ 

• Banden achter 26x10-14’’ 

• Bodemvrijheid 27cm

 • Zeer sterk chroom-molybdeen  

 stalen frame 

• LED-koplampen 

• Inhoud brandstoftank 23 liter

235 x 128 x 143cm
Snarler AT6 L formaat Snarler AT6 S formaat
235 x 128 x 143cm 220x128 x 132cm 

570cc 44pk
vermogen

18/21cm
18cm veerweg voorvering
21cm veerweg achtervering

350kg
trekvermogen



SPORT SIDE X SIDE



Als het vlaggenschipmodel van Segway Powersports 
bezit de Villain een onweerstaanbaar krachtige  
motor, wat zijn uitstekende ontwerpconcept als  
moderne SXS eer aan doet...

Een beest van een motor

Met zijn 105 pk is de 1000cc-motor van de Villain een 
grote uitdager voor concurrenten met een motor met 
dezelfde inhoud. De Villain levert uitstekende prestaties, 
ook bij lage snelheden dankzij het lage koppel van  
93,5 Nm. Vol gas resulteert dit in een snelle en  
opwindende acceleratie.

Krachtige configuratie 
Buitengewone prestaties

De Villain biedt een uitzonderlijke kwaliteit 
en prestaties. De mix van onze krachtige en 
betrouwbare motor, het sterke frame, het 
stijve chassis en volledig instelbare schok-
brekers van professioneel niveau geven je 
het vertrouwen om zelfs het zwaarste terrein 
uit te dagen.

Inzicht in de techniek

We laten met trots onze spieren zien.  
Gebouwd voor elk terrein en wat we ook 
voorgeschoteld krijgen, je zult ons niet snel 
zien terugdeinzen. We zien schoonheid in 
onze engineering en willen laten zien dat we 
gebouwd zijn om lang mee te gaan. 



Hi-tech gasvering

De veerweg van de onafhankelijke Dual-A 
Arm-ophanging aan de voorkant is 400 mm 
en de veerweg van de Multi-link Torsional 
Trailing-Arm-ophanging aan de achterzijde 
is 430 mm. De bodemvrijheid is 360 mm. 
Het geeft je een soepele rit over het ruigste 
terrein.

Diff-lock voor

Villain heeft een voor-/achteraan constante 
aandrijfas met spiraalhoek, terwijl het  
differentieel op de vooras een soepele om-
schakeling tussen tweewiel- en vierwielaan-
drijving mogelijk maakt. De diff-lock op de 
vooras kan ook tijdens het rijden handmatig 
worden geschakeld, wat de offroad-presta-
ties aanzienlijk verbetert.

Smart EPS 

De EPS kan on-the-fly worden geschakeld 
naar één van de drie instellingen. Met  
standaard-, comfort- en sportinstellingen  
die via onze APP kunnen worden geselec-
teerd, kan de EPS worden aangepast aan  
verschillende bestuurders, terrein- en 
wegomstandigheden.

Lichtgewicht stalen frame

Het zeer sterke chroom-molybdeen stalen 
frame heeft de voordelen dat het licht van 
gewicht is en een hoge mate van stijfheid 
heeft. Ons sterke, robuuste en lichte frame 
zorgt voor een sterk gevoel van veiligheid en 
een nauwkeurig rijgevoel.



AFMETING 64” VERSIE

337,5 x 163,0 x 180,0 cm
AFMETING 72” VERSIE

338,0 x 185,0 x 185,0 cm

1000cc 105pk
vermogen

36cm
36cm bodemvrijheid

40/45cm
40cm veerweg voorvering
45cm veerweg achtervering

Model highlights

• 1000cc DOHC-motor 

• 105 pk, 93,5 Nm koppel

• Standaard diff. lock op de vooras 

• 72” versie:  

 voor/achterbanden 30 x 10-14’’  

• 64” versie:  

 voor/achterbanden 29 x 9-14’’  

• Standaard EPS 

• High-Strength Chroom-Molybdeen  

 stalen frame 

• Brandstoftank Capaciteit 44L



© Segway Technology Co., LTD. (Segway). Alle rechten voorbehouden. Segway-LOGO’s zijn geregistreerde handelsmerken van Segway of haar 
gelieerde ondernemingen. Segway behoudt het recht om modellen, ontwerp, specificaties, kenmerken, prijs en uitrusting op elk moment zonder 
vooraf aan te kondigen te wijzigen of stop te zetten om de kwaliteit voortdurend te verbeteren en te zoeken naar innovatie. Omdat ATV’s en SSV’s 
gevaarlijk kunnen zijn om te bedienen, raadt Segway alle chauffeurs ten zeerste aan om trainingen te volgen, de gebruikershandleiding te lezen 
en de veiligheidsvideo te bekijken voordat ze gaan rijden; houd er altijd rekening mee dat autorijden en alcohol/drugs niet samengaan; chauffeurs 
moeten ouder zijn dan 18 jaar of de leeftijd hebben bereikt die is vastgelegd in de wet- en regelgeving in uw land, en voldoen aan andere vereisten 
die zijn gedefinieerd in de wet- en regelgeving in uw land. Onthoud om veiligheidsredenen dat u altijd de juiste rijkleding moet dragen, zoals een 
helm, oogbescherming en andere beschermende kleding. De SSV-bestuurder en passagier moeten hun veiligheidsgordel altijd vast tijdens het rij-
den. Vervoer nooit een passagier op een ATV als deze niet specifiek door de fabrikant voor dergelijk gebruik is ontworpen. De passagier moet ouder 
zijn dan 12 jaar of de leeftijd die is vastgelegd in de wet- en regelgeving in uw land. Daarnaast moet de passagier in staat zijn om de handgrepen vast 
te houden en voeten op de grond te plaatsen terwijl hij tegen de rugleuning zit. Respecteer altijd de lokale wet- en regelgeving die van toepassing 
zijn in uw land, het milieu en de rechten van andere mensen tijdens het rijden. Rij alleen op de geautoriseerde locaties en gebieden. Alle foto’s zijn 
genomen op particulier of gelicentieerd particulier terrein buiten de Europese Unie.

Segway Technology Co., Ltd. (hierna te noemen “Segway Powersports”) is een innovatief bedrijf op het gebied van Powersports- 
ontwerp en -productie, inclusief maar niet beperkt tot: All-terrain Vehicles, Utility Side by Sides, Sport Side by Sides en wegvoer-
tuigen. Segway Powersports benadert de internationale markt vanuit een langetermijnperspectief en heeft tal van zelfontwikkelde 
gepatenteerde ontwerpen, waaronder hybride aandrijflijnsystemen, interne verbrandingsmotoren, slim IOV-systeem, geavanceerde 
voertuigontwerpen enz. Segway Powersports is een hightech onderneming met een superieure supply-chain en haar eigen fabrieken. 
Het bedrijf is gespecialiseerd in de R&D, productie, verkoop en after-sales service van Powersports-producten. Segway Powersports 
hanteert het motto “FEAR NO PLACE” en streeft ernaar de toonaangevende aanbieder van all-terrain mobiliteitsoplossingen te zijn.

DISTRIBUTEUR VOOR NEDERLAND: 
ROGUE MOTORS B.V. – info@roguemotors.eu
Voor dealers, check onze website: http://segwaypowersports.nl


