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Robbo: Udobno in hitro do cilja
..Današnja družba se z razvojem tehnologije vse bolj usmerja k okolju prijaznejšim
načinom prevoza, kot so med drugim tudi električna vozila..

Če je zunaj lepo vreme, vse več ljudi za prevoz iz
bere kolo, rolko ali skiro. Na ta način se po me
stnih ulicah premikate hitro, prispevate k nižjemu
ogljičnemu odtisu in hkrati naredite nekaj dobre
ga zase. Res pa je, da to ni vedno najbolj optimal
no. Zlasti če je pot pred vami polna strmin. Te
včasih za premagovanje zahtevajo kar nekaj vlo
žene energije, kar pomeni, da se utrudite in pre
znojite. Če ste ravno na poti na zmenek ali po
memben sestanek, to seveda ni najbolj optimal
no. Kot boljša rešitev so se zato v zadnjem času
vse bolj začele uveljavljati različne električne raz
ličice omenjenih prevoznih sredstev.
Če se tudi vi zanimate za nakup električnega ko
lesa, skiroja ali rolke, se lahko za nasvet obrnete
na center električne mobilnosti Robbo, kjer po
nujajo pestro zbirko različnih električnih prevo
znih sredstev. Gre za strokovnjake za električno
mobilnost, ki se z električnimi vozili ukvarja že
vrsto let. Pri tem nudijo tudi lasten servis, kar po
hitri čas popravila in zagotavlja, da je to nareje
no dosledno. Če naročite katerega od izdelkov
prek spleta, vam za dostavo ni treba plačati po
štnine, vsa električna vozila pa imajo tudi vsaj
eno leto garancije.

Električno kolo Gocycle
Kot že rečeno, je njihova ponudba zelo pestra.
Začnimo kar pri električnem kolesu Gocycle GS.
Gre za zelo atraktivno oblikovano električno ko
lo z bogatim naborom funkcionalnosti. Ena od
glavnih je njegova fleksibilnost. Kolo namreč
lahko zelo enostavno zložite, razstavite in tudi
sestavite, hkrati pa je zelo lahko, saj tehta vsega
dobrih 16 kilogramov. Tako ga lahko spravite v
prtljažnik avtomobila in ga vzamete s seboj na
morje ali spravite v stanovanju, da ni zunaj na
očeh nepridipravov. Pri tem sicer velja omeniti,
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da ima zelo zanesljiv sistem zaklepanja Shock
Lock. Ena od njegovih odlik je zagotovo tudi pri
lagodljivost sedeža in krmila, tako da se lahko z
njim vozijo različno visoki ljudje. Najbolje pa je,
da ga lahko prek aplikacije povežete s svojim te
lefonom, kar vam omogoča personalizacijo vo
žnje, nastavitev hitrosti, beleženje porabljenih
kalorij in podatke o potovanju. Njegova najvišja
hitrost znaša kar 32 km/h, doseg baterije pa 65
kilometrov.

Električni skuter Robbo E-TRON
Če bolj kot rekracijo iščete funkcionalno prevo
zno sredstvo za po mestu, ki vas bo hitro pripe
ljalo na cilj, se velja ozreti za električnim skuter
jem Robbo E-TRON. Gre za miniaturen električni
skuter, ki je zelo priročen za uporabo in ga lahko
vzamete kamorkoli. Z njim se lahko izognete
gnečam na poti v službo ali trgovino, prav pa
pride tudi na dopustovanju na morju. Skuter je z
12 kilogrami zelo lahek, je zložljiv, kar še doda
tno poveča njegovo mobilnost. Njegova kom
paktnost ne vpliva na njegovo zmogljivost.
Nanj se lahko usede tudi 120 kilogramov težki
voznik, njegova najvišja hitrost pa seže tudi do
25 km/h. Maksimalna moč motorja je 500 vatov,
njegova LG-jeva litij-ionska baterija pa lahko
zdrži vse do 21 kilometrov poti z enim polnje
njem. Podobno kot zgoraj opisano kolo ima tu
di skuter svojo aplikacijo, ki meri podobne ka
rakteristike, torej od prevožene poti in hitrosti
do porabe baterije. Prek nje lahko skuter tudi za
klepate in odklepate. Če se podate na nekoliko
daljšo pot, pa vam bo zagotovo prav prišel tem
pomat, s katerim je skuter opremljen. Tako eno
stavno nastavite svojo potovalno hitrost in uži
vate v vetru v laseh in lepotah okolice.

Električni skiroji
Eno od bolj priljubljenih prevoznih sredstev v
mestih postajajo tudi električni skiroji. Ti so na
mreč še bolj kompaktni in lahki od koles, kar po
meni, da jih je zelo enostavno vseti s sabo ka
morkoli greste. V Robbovi ponudbi sta trenutno
na voljo dva različna skiroja - Inmotion L8 in JD
BUG Fun. Oba sta zložljiva, je pa prvi nekoliko
bolj zmogljiv. Njegov brezkrtačni elektromotor
z maksimalno močjo 500 vatov v sprednjem ko
lesu namreč razvije hitrost do 30 km/h, JDBUG
pa ima 250-vatni motor, ki zmore najvišjo hitrost
20km/h. Katerega izberete, je seveda odvisno
od vaših potreb, oba pa vas na cilj pripeljeta za
nesljivo. Ena od posebnosti skiroja Inmotion L8
so še pnevmatike s premerom 20,3 cm, kjer je
zadnja celo napihljiva, v sprednjem delu pa za
blaženje poskrbi vzmetenje.

Električna rolka Robbo Hammer 3.0
Za najbolj drzne pa je na voljo električna rolka
oziroma hoverboard Robbo Hammer 3.0. Na vo
ljo je v dveh izvedenkah, in sicer športni ter te
renski off-road. Gre za edini hoverboard s teh
nologijo AUTO BALANCE, kar pomeni, da se sam
postavi v vodoravni položaj takoj po vklopu.
Hammer poganjata dva motorja s skupno mo
čjo 800 vatov, ki mu zagotavljata večjo stabil
nost in lažje premagovanje ovir, njegova najviš
ja hitrost pa znaša 20 km/h. Gre sicer za zelo ro
busten hoverboard, ki je oblečen v ekstra od
porno plastiko in ima aluminijaste blatnike, za
nameček pa ima vgrajena še dva bluetooth
zvočnika.
Vsa predstavljena vozila si lahko podrobneje
ogledate na spletni strani robbo.si, ali pa obišče
te njihovo trgovino v Ribnici. 
(P. R.)
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