
VALOKEILASSA
TÄNÄÄN

KEVYTAJONEUVOT
HENKILÖKULJETTIMET



JUUEI OY

Kevyet henkilökohtaiset
1-2 pyöräiset henkilökuljettimet; 

sähköpotkulaudat ja Segway



Uutta ja ihmeellistä?

Motorisoituja 
potkulautoja 
valmistettiin 
Yhdysvaltain 

postille 
1915-1922.



Mistä on kysymys?

Tällä kertaa vain sähköpotkulaudoista ja 
Segway-tyyppisistä tasapainottavista laitteista 
(keskipakosvoima, gyro tai niiden yhdistelmä).

Kompakti laite, joka kuljettaa yhden ihmisen 
sähkömoottorin avulla kätevästi, äänettömästi, 

saasteettomasti ja huokeasti.



Mistä näitä vehkeitä oikein tulee?

Yli 90% sähköpotkulautojen 
kokoonpanosta on Kiinassa.

Myös Israel on kunnostautunut 
sähköpotkulautojen saralla.

Segwayt valmistetaan edelle Yhdysvalloissa, 
Kiinassa tehdään lukuisia kopioita.



Avainkomponentti

Akkuteollisuus on keskittynyt Kiinaan.
BYD (Build Your Dreams) oli vuonna 2000
maailman toiseksi suurin akkujen valmistaja.

Laajennustarkoituksessa ostettu autotehdas
muuttuikin sähköautotehtaaksi vuonna 2003 
kokeilujen ja harrastusten jälkimainingeissa.

Siitä alkoi keksintöjen ja sovellusten sarja,
jolle ei näy loppua…



Ammattikäyttö Suomessa

- sairaalat
- tehtaat
- telakat
- lentokentät
- logistiikkakeskukset
- promo- /messukäyttö



Siviilikäyttö Suomessa

- liikuntarajoitteiset
- työmatkaliikenne
- kauppareissut
- veneilijät
- karavaanarit
- vierasvenesatamat
- messut / näyttelyt



Mahdollisuudet

- vaihtoehto yksityisautoilulle
- tukee julkista liikennettä
- rauhoittaa keskustaliikennettä
- ratkaisu ikuiseen parkkipaikkapulmaan
- työmatkaliikenne
- Park & Drive
- ekologisuus (ei saasteita)
- kompakti koko
- helppo ottaa mukaan kaikkialle
- huoltovapaus



Millaisia laitteita markkinoilla on?

Lelut
Todelliset

kulkuvälineet



Hyvää

Saasteeton
- melu
- pakokaasut
- öljyt

Huoleton
- lataa ja aja
- huoltovapaa

Kooltaan pieni
- veneeseen
- asuntoautoon
- auton takaluukkuun
- sängyn alle
- aina mukana

Park & Ride
- nopea laittaa 

ajokuntoon
- nopea pakata
- mukaan ratikkaan 

tai junaan

Energia on halpaa



Segway

Mywayi

E-One

Segway kopiot

Yksipyöräiset

Aisattomat
rinnakkaispyöräiset

Kokeiltuja

Segway kopiot
Aisattomat



Huonoa

- sähkö ja vesi
- akun latauksen kesto / tankkaus
- akun latausmäärien kesto
- toimintasäde
- kalliit varaosa-akut
- akkujen kapasiteetti talvella



Odotettavissa ongelmia

- halpa ja hyvä?
- takuuasiat (ei edes 

saksalainen onnistu aina)
- varaosien saatavuus
- Suomen tiet
- sadekelit
- pakkaset
- onnettomuudet
- asenne



Odotettavissa ongelmia

Ylilyöntejä on aina…



Turvallisuus liikenteessä

- liikennekulttuuri ja asenne
- kateus
- annas kun mä näytän
- näkyvyys / kuuluvuus
- valistus
- jarrut
- kypärä
- tekemällä oppii
- oppirahat / hammaslääkärit
- lelu on edelleen lelu



Huomioitavaa

Kaiken uuden oppiminen vaatii opettelua.
Asenne kohdalleen: tämä ei ole pelkästään

aikuisten juttu. Aikuiset ovat esikuvia!

Asenne mopoautoja kohtaan on ajan myötä
muuttunut positiivisemmaksi - miksi ei sama
koskisi sähkökäyttöisiä henkilökuljettimia?



Ahvenanmaalla sähkökäyttöiset 
henkilökuljettimet ovat olleet luvallisia jo 

vuosia. Taustalla on häärinyt Gröna Uddenin 
vetäjä ja Segway:n maahantuojana toimiva 

Lasse Luoma. 

Kokemuksia muualta



Kokemuksia muualta

Israelilainen MyWayi on valmistanut 
sähköpotkulautoja vuodesta 2010. Tel Avivissa 

sähköpotkulautoja on kymmeniä tuhansia. 
Ilman niitä liikenne olisi vielä kaoottisempaa…



Hintaesimerkkejä

E-ONE sähköpotkulauta
1 290,00 !

Maksiminopeus ohjelmoitavissa 
12 km/h tai 20 km/h

- LiFePo4 akku
- harjaton suoraveto digital control
- akun latauskerrat 2000-7000
- toimintasäde 28 km / 23 km
- Takuu 24 kk
- KERS

Tuote on saksalainen, kootaan Kiinassa.



Hintaesimerkkejä

Segway PT i2 SE henkilökuljetin
8 289,90 !

Maksiminopeus 20 km/h

- Li-ion akku
- harjaton suoraveto, gyro-ohjaus
- akun latauskerrat n. 1000
- toimintasäde 39 km
- takuu 12 kk

Tuote on yhdysvaltalainen, valmistusmaa USA.



JuuEi Oy ja E-ONE 
sähköpotkulaudat

kiittää


